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1. Základné informácie o Nadácii Intenda
Názov : Nadácia Intenda
Sídlo : Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO:
360 69 787

Rozhodnutie o registrácii vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy,
Odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušné na konanie podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č.
207/1996 Z.z. o nadáciách v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
dňa 18. júla 2001 pod č. 203/Na-96/621. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. júla 2001.
Zriaďovateľmi Nadácie Intenda sú:
•

ŠRVŠ – občianske združenie, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

•

Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 811 04 Bratislava

•

Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, 811 04 Bratislava

Poslanie
Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto investujeme do
komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.

Nadácia Intenda už 11 rokov prispieva k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali
rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav, vlastnú
iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležité je, aby mali prístup k svojim základným potrebám
v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Od svojho vzniku sme prerozdelili viac ako 2 230 000 EUR a
podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 820
projektov organizácií a jednotlivcov.
Viac informácií na www.intenda.sk.

Nadácia Intenda bola do augusta 2012 správcom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda.

www.fondst.sk
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2. Riadiace orgány nadácie
Riadiacimi orgánmi Nadácie Intenda sú: správna rada, dozorná rada a správca nadácie.

SPRÁVNA RADA
Správna rada je najvyšším orgánom Nadácie Intenda – rozhoduje o základných otázkach existencie
a fungovania nadácie. Skladá sa z deviatich členov, každý zo zakladateľov menuje jednu tretinu
členov správnej rady v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie Intenda.
Členovia Správnej rady Nadácie Intenda v roku 2012
meno
Ing. Eva Güttlerová
Ing. Róbert Eisner
Ing. Branislav Rajčáni, PhD.
Bc. Filip Gilányi
JUDr. Ing. Matej Kačaljak
Ing. Jaroslav Juriga
Bc. Iveta Gnjatovičová, MBA
Mgr. Branislav Ondruš
Ing. Rastislav Lauko
Bc. Zuzana Halušová
Juraj Antal, MA
Mgr. Peter Broz
Mgr. Karol Klobušický
Ing. Viliam Michalovič
Pavol Raček
PhDr. Michal Kaliňák
Mgr. Art. Mário Kičák

pozícia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
predseda
člen

zmeny
do 23.1.2012
do 17.1.2012
do 25.4.2012
do 25.4.2012
do 25.4.2012
do 31.5.2012
do 28.6.2012
do 20.12.2012
(16.2. - 28.6.2012 predseda)

od 26.3.2012
od 20.12.2012
od 28.6.2012
od 28.6.2012
od 28.6.2012
od 28.6.2012

DOZORNÁ RADA
Dozorná rada Nadácie Intenda je kontrolným orgánom Nadácie Intenda. Členov Dozornej rady
Nadácie Intenda volí a odvoláva Správna rada Nadácie Intenda.
Členovia Dozornej rady Nadácie Intenda v roku 2012
meno
Mgr. Ján Gombala
Ing. Andrea Chudíková
Bc. Vladimír Hardoň

pozícia
predseda (do 31.5.2012), člen (do 8.6.2012)
členka
člen (29.3.2012 – 2.8.2012)
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SPRÁVCA NADÁCIE

Správkyne Nadácie Intenda v roku 2012
meno
Mgr. Jozefína Štraussová (rodená Vnenčáková)
JUDr. Jarmila Jonášová
Bc. Iveta Gnjatovičová, MBA

zmeny
do 12.3.2012
od 12.3.2012 do 28.6.2012
od 28.6.2012

3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2012

Hlavná nadačná činnosť
Činnosť Nadácie Intenda spočíva v hospodárení so zvereným majetkom a realizácii grantových
programov zameraných na podporu projektov a iniciatív v prospech mladých ľudí.
V súlade so svojím poslaním poskytla Nadácia Intenda v roku 2012 podporu organizáciám, ktoré
pracujú v prospech mladých ľudí, v rámci nasledovných programov:
•
•
•

program Oživujeme verejný priestor
program Rozvíjame občiansku identitu
program Ďalej znižujeme prahy

•
•

program Podporujeme súčasné umenie
program Podporujeme individuality

Zároveň v roku 2012 Nadácia Intenda poskytla formou Ad - hoc schémy podporu mimovládnym
organizáciám prostredníctvom Nadačného fondu Telekom, ktorý bol pri Nadácii Intenda založený
v roku 2007. Podrobnejšie sa tejto podpore venujeme v časti 5. Prehľad o činnosti nadačných
fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.
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tím Nadácie Intenda v roku 2012
(mimo riadiacich orgánov)

Programové oddelenie
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
komunikácia programov
správa web stránok

Mgr. Bohdan Smieška
riaditeľ programového oddelenia

Mgr. Miroslav Palec
manažér programov NF T

Kancelária nadácie
Mgr. Elena Hlobenová
manažérka komunikácie

Bc. Valeria Brezovská
manažérka kancelárie

V roku 2012 boli na materskej dovolenke:
PaedDr. Zuzana Brliťová
Andrea Romančíková – Rakovská (do 29.2.2012
Mgr. Jozefína Vnenčáková – Štraussová (do 31.7.2012)

GRANTY 2012
V roku 2012 sme vyhlásili tri výzvy v štvrtých grantových kolách našich programov
(Oživujeme verejný priestor, Rozvíjame občiansku identitu a Podporujeme súčasné umenie)
a zároveň sa začala realizácia tretích grantových kôl v dvoch programoch (Ďalej znižujeme
prahy a Podporujeme individuality).
Časový rámec grantových kôl programov v r. 2012
proces

PI 3.GK

DZP 3.GK

Zverejnenie výzvy
Uzávierka prijímania žiadostí
Zverejnenie výsledkov
hodnotenia

10.2.2012

Realizácia projektov

1.1. - 31.8.
2012

27.3.2012
15.4. 31.10.2012

Predloženie Záverečných správ

15.9.2012

15.11.2012

ROI 4.GK

PSU 4.GK

OVP 4.GK

27.2.2012

5.3.2012

2.4.2012

30.3.2012

5.4.2012

27.4.2012

15.5.2012
24.5.2012
11.6.2012
1.6.– 15.11. 15.6.– 15.11. 1.7.– 15.10.
2012
2012
2012
30.11.2012

30.11.2012

31.10.2012

Pozn.: prehľad výziev v programoch PI 3.GK a DZP 3.GK bol súčasťou Výročnej správy za rok 2011.
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GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE INTENDA 2012
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Prehľad vyhlásených výziev

Rozvíjame občiansku identitu
4. grantové kolo

VÝZVA: Dobrá spoločnosť potrebuje aktívne občianstvo
Termín: 27.02.2012
idea
Sme presvedčení o tom, že mladí ľudia, ako
prirodzená súčasť komunity, majú právo
spolurozhodovať o jej spravovaní aj smerovaní.
Aby sa tak skutočne dialo, snažíme sa
podporovať rozvíjanie jednej z vrstiev ich vlastnej
aj skupinovej identity - občianskej identity (resp.
občianskej zručnosti). Podporujeme procesy
zamerané na rozvoj iniciatívy mladých ľudí vyjadrenie ich postojov, názorov a uspokojovanie
potrieb. Podporujeme procesy budovania kapacít
komunity tak, aby bola schopná poskytnúť
mladým ľuďom dostatok príležitostí a podpory
na zušľachťovanie aktívneho občianstva, ako
spoločne akceptovanej hodnoty. A keďže
máloktorá teritoriálna komunita je homogénna, podporujeme procesy napomáhajúce k zvyšovaniu citlivosti a
rešpektu voči odlišnosti - etnickej, národnostnej, sociálnej, sexuálnej a pod. Rozmanitosť v občianskej
spoločnosti prirodzene existuje a my ju vítame.
foto: Truc sphérique - MEMORY KONTROL / TRANSFORMÁCIA NORMALIZÁCIE

Hlavným zámerom programu je stimulovať ďalší rozvoj otvorenej a aktívnej občianskej spoločnosti
na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho
občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči
prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom
mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí
v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na
procesoch občianskej spoločnosti. Finančná podpora smeruje predovšetkým k priamej podpore
aktivít, ale aj k posilňovaniu kapacít miestnych, regionálnych či nadregionálnych iniciatív, ako i
k aktívnej stimulácii celospoločenskej diskusie na témy súvisiace s cieľmi výzvy.
ciele programu
• posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote,
• posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti.
finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 60.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 5.000 €

V termíne uzávierky (30.3.2012) bolo zaregistrovaných 88 projektov.
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Zaregistrované žiadosti podľa krajov

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2012 prijala odporúčanie expertnej
hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali
ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Podporených bolo spolu 16 organizácií
celkovou sumou 60 000 EUR. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.

Realizácia podporených projektov podľa krajov

Pozn.: SR – virtuálne komunity (celá SR)
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Podporujeme súčasné umenie
4. grantové kolo

VÝZVA: Súčasné umenie ako katalyzátor rozvoja spoločnosti
Termín: 05.03.2012
Idea
Súčasné umenie, využívajúc rôznorodé prístupy a
formy umeleckej reflexie reality, je nielen
prostriedkom umeleckého zaznamenania dynamiky
aktuálne prebiehajúcich spoločenských procesov,
ale zároveň sa stáva ich prirodzeným
katalyzátorom. Človek musí byť nadovšetko
vnímavým
pozorovateľom,
aby
popri
všadeprítomnom a ohlušujúcom marketingovom
presadzovaní konzumných produktov dokázal
zaregistrovať existenciu dôležitých umeleckých
aktivít, ktoré sa nenesú na vlne okázalej publicity a
často prežívajú na okraji záujmu.
Sme presvedčení, že súčasné umenie a jeho aktéri sú pre spoločnosť a rozvoj jej kultúry z krátkodobého
i dlhodobého hľadiska neporovnateľne väčším prínosom ako komerčné produkty hlavného prúdu. Grantovým
programom sa preto Intenda snaží prispieť k realizácii ambicióznych umeleckých projektov, k posilneniu
povedomia širšej verejnosti o súčasnej umeleckej scéne, ale aj kultivovaniu mladého publika v snahe pomôcť mu
nájsť rozlišovacie mechanizmy pri vlastnej orientácii v oblasti umenia a kultúry.
Foto: Verejný podstavec, Bod 0

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry
spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov
slovenského súčasného umenia.
Program je primárne cielený k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých
podôb súčasnosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého
využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov,
umeleckého, kultúrneho diskurzu a vzdelávania mladého publika.
Z hľadiska obsahového nastavenia programu chceme podporiť súčasné umelecké trendy a umelecké
aktivity mladých umelcov prostredníctvom tvorivých konfrontácií medzi jednotlivými žánrami
umenia, umením a informačnými technológiami, ktoré výrazne ovplyvňujú život súčasnej spoločnosti
či umením a vedou. Rovnako považujeme za potrebné akcentovať dôležitosť tvorivého zapájania
a vzdelávania predovšetkým mladého publika, aby nebolo vystavené iba do roly nepripraveného,
pasívneho prijímateľa umeleckého diela. Podporíme nekomerčné umelecké aktivity jednotlivcov i
skupín v akýchkoľvek umeleckých žánroch (obraz, gesto, zvuk, text) zamerané na tvorbu a jej
prezentáciu a edukačné a kriticko – teoretické aktivity
finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 30.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 3.500 €
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V termíne uzávierky (5.4.2012) bolo zaregistrovaných 179 projektov.

Štruktúra registrovaných žiadostí o grant podľa krajov

Hodnotiaca komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov navrhla na podporu 17
projektov celkovou sumou 30 000 eur. Správna rada nadácie dňa 23. mája schválila Uznesenie
nezávislej hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu bez pripomienok. Ich prehľad
uvádzame v kapitole 4.

Štruktúra žiadostí o grant navrhnutých na podporu podľa krajov
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Oživujeme verejný priestor
4. grantové kolo

VÝZVA: Mladý človek vo verejnom priestore
Termín: 02.04.2012
idea
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu
centra komunity. Je miestom „neutrálnej pôdy“,
priestorom, kde sa ľudia môžu stretávať,
komunikovať, objavovať aj byť objavenými. Je
srdcom komunitnej sociálnej vitality a základom
fungujúcej demokracie. Neobsadený alebo
miznúci verejný priestor je naopak znakom silnej
individualizácie komunity, úpadku komunikácie
sprevádzaného postupným miznutím záujmu
verejnosti o jej ďalší rozvoj.
Foto: Tibor Géci - RendezJam 2011

Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom
vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity v oblasti podpory
základných prejavov ich kultúry reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými
prostriedkami. Ďalším zámerom programu je prispieť k fyzickej a sociálnej obnove verejného
priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.
ciele programu
•
•
•
•

podporiť prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí v akýchkoľvek formách
prezentovaných vo verejnom priestore;
podporiť prejavy kultúry mladých ľudí vo formách zábavy vrátane športu, v rámci tvorivého
spoločného trávenia voľného času vo verejnom (verejnosti dostupnom) priestore;
podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia
v jeho využívaní na rozmanité účely;
rozšíriť priestorové kapacity komunity – objekty samosprávy, podnikateľského sektora
a verejných inštitúcií – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.

finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 30.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 1.200 €
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V termíne uzávierky (27.4.2012) bolo zaregistrovaných 116 projektov.

Zaregistrované žiadosti podľa krajov

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 7. júna 2012 prijala odporúčanie expertnej
hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali
ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Navrhnutých na podporu bolo spolu 34
mimovládnych organizácií a neformálnych skupín celkovou sumou 30 000 EUR. Podporených bolo 33
subjektov sumou 29 000 EUR - jeden subjekt nepodpísal zmluvu a odstúpil od svojej žiadosti o
podporu z dôvodu nevysporiadania pozemkov, na ktorých sa mal projekt realizovať (nedohodol sa
s majiteľmi). Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.

Realizácia podporených projektov podľa krajov
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4. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým
nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel
Prehľad poskytnutých grantov v roku 2012
V roku 2012 poskytla Nadácia Intenda na verejnoprospešný účel formou grantov sumu 190 543,00
EUR.

Poskytnuté granty v roku 2012*
program Podporujeme individuality / 3. grantové kolo
program Ďalej znižujeme prahy / 3. grantové kolo
program Rozvíjame občiansku identitu / 4. grantové kolo
program Podporujeme súčasné umenie/ 4. grantové kolo
program Oživujeme verejný priestor / 4. grantové kolo
Spolu

suma (EUR)
31 980,00 €
39 563,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
29 000,00 €
190 543,00 €

* objem zazmluvnených grantov

Program Podporujeme individuality
Nadácia INTENDA podporila v roku 2012 v rámci 3. grantového kola programu „Podporujeme
individuality“ 6 doktorandov a ich školiteľov celkovou sumou 31 980 EUR.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Podporujeme individuality, 3. GK
p.č.

miesto

meno subjektu

Suma/EU
R

spôsob použitia
finančných prostriedkov

Mgr. Lucia
Valentínová

Genetické princípy
vybraných porúch
endokrinného systému

5 000,00

Bratislava

Ing. Boris Hudec

MIM štruktúry pre
nanorozmerné pamäte
typu DRAM

5 000,00

Košice

MUDr. Jana
Petríková

Syndróm polycystických
ovárii a autoimunitné
ochorenia

5 000,00

Nitra

Mgr. Emília
Janecová

Multikultúrne špecifiká v
preklade americkej
etnickej prózy

5 000,00

Banská
Bystrica

Ing. Tomáš
Virdzek

Výkonnosť
kapitalizačných systémov
dôchodkového sporenia

5 000,00

realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné
náklady doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné
náklady doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné
náklady doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné
náklady doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné
náklady doktoranda

Košice

Mgr. Peter Gál

Úloha estrogénových

5 000,00

realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené

1

Bratislava
2

3

4

5

názov práce

6
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7

Bratislava
8

Bratislava
9

Košice
10

Nitra
11

Banská
Bystrica

12

Košice

receptorov v
regeneračnoreparačných procesoch
kože
Mgr. Daniela
Genetické princípy
Gašperíková,
vybraných porúch
CSc.
endokrinného systému
MIM štruktúry pre
Ing. Karol
nanorozmerné pamäte
typu DRAM
Fröhlich, DrSc.
prof. MUDr.
Syndróm polycystických
Ivica Lazúrová,
ovárii a autoimunitné
CSc.
ochorenia
doc. PhDr.
Multikultúrne špecifiká v
Anton
preklade americkej
Pokrivčák, PhD. etnickej prózy
doc. Ing. Beáta
Výkonnosť
Mikušová
kapitalizačných systémov
Meričková, PhD. dôchodkového sporenia
Úloha estrogénových
receptorov v
prof. MVDr.
regeneračnoĽudovít
reparačných procesoch
Lenhardt, PhD.
kože

výdavky / životné
náklady doktoranda

330,00

grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena

330,00

grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena

330,00

grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena

330,00

grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena

330,00

grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena
grant pridelený
školiteľovi podporeného
doktoranda ako odmena

330,00

Program Ďalej znižujeme prahy
V treťom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 12 organizácií v celkovom objeme 39 563
EUR na podporu organizácií, ktoré v rámci svojich aktivít uplatňujú nízkoprahový prístup ako základný
princíp a spôsob práce s deťmi a mladými ľuďmi.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Ďalej znižujeme prahy, 3. GK
č.

miesto

meno
subjektu

Cinobaňa

IN Network
Slovakia,
n.o.

Bratislava

KASPIAN

1

2

3

4

Bratislava
Nesvady a
osada
Aňala

Detský fond
Slovenskej
republiky
YMCA
Nesvady

názov projektu

Bezpečné
prostredie pre
deti a mládež
III.
15 rokov
s deťmi
a mládežou v
Petržalke
MIXklub nízkoprahové
centrum pre
deti a mládež
Prekročme
svoj vlastný
tieň

Suma/
EUR

4000,0
0

3600,0
0

3998,0
0
3920,0
0

spôsob použitia finančných prostriedkov

Projekt sa zameriava na nových klientov
(deti a mládež), ktorí žijú na miestnom
sídlisku v Cinobani - formou osobného
kontaktu pracovníkov projektu
(streetwork).
Pravidelná a systematická priama práca
v oblasti poskytovania služieb
a poradenstva pre deti a mládež
s nedostatkom príležitostí.
Komplex služieb kontaktnej práce,
prevencie, sociálnej pomoci a
psychosociálnej podpory, ktoré sú
kombinované s ponukou voľnočasových
aktivít
Rozvoj
terénnej
práce
z cieľom
zasiahnuť doteraz neoslovené deti
a mladých
ľudí
pochádzajúcich
15
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5

Nitra

Združenie
STORM

Ešte stále
cirkusujeme

3900,0
0

Bratislava

Mládež
ulice

3900,0
0

Púchov

Občianske
združenie
Pre mládež

V uliciach
Rendez-u
OPEN –
komunitné
centrum pre
deti a mládež

Arca

Rozvíjanie
a štandardizáci
a programov
nízkoprahovéh
o klubu Kotva

6

7

8

9

Banská
Bystrica
Petrovany,
Sveržov,
Doľany –
Roškovce
a Spišské
Podhradie

Člověk
v tísni,
o.p.s. –
pobočka
Slovensko

10

Žilina

Občianske
združenie
Kumakokra

Aby nebolo
treba nič
„hasiť“
Štandardizácia
nízkoprahovýc
h aktivít pre
deti a mladých
ľudí s
nedostatkom
príležitostí
z lokality
Bratislavskej
ulice v Žiline

2500,0
0

2999,0
0

4000,0
0

1500,0
0

11

Spišská
Belá
12

Košice

Expression
o. z.
Občianske
združenie
KROK ZA
KROKOM

Napredovať

2746,0
0

Miesto pre
každého

2500,0
0

z rómskych
rodín
v Nesvadoch
a marginalizované deti a mladých ľudí
z osady Aňala, ktorí z rôznych dôvodov
nemajú
možnosť
navštevovať
nízkoprahový klub a potrebujú špeciálny
prístup.
Inštitucionálna stabilizácia s cieľom
rozšíriť terénnu službu z jedného dňa
v týždni na dva dni v týždni a posilniť
služby v klube o ďalšieho pracovníka.
Založenie a rozvoj pravidelnej terénnej
sociálnej práce a nízkoprahového
programu v sídliskovej časti Rendez Rača.
Vytvorenie
klubových
priestorov
a uvedenie nízkoprahového zariadenia
v Púchove pre ohrozené deti a mládež
z ulice. do plnej prevádzky.
Vytvorenie bezpečného a dostupného
miesta pre deti a mladých ľudí zo
sociálne znevýhodneného prostredia,
v ktorom budú môcť tráviť svoj voľný
čas zmysluplným spôsobom.
rozšírenie a štandardizáciu
poskytovaných služieb v nízkoprahovom
klube Kotva.
Komunitné centrá v prešovskom kraji (v
osadách s prevažne rómskym
obyvateľstvom), ponúkajúce
nízkoprahové programy zamerané na
reálnu integráciu rómskych detí, rozvoj
ich základných sociálnych kompetencií

Štandardizácia nízkoprahových aktivít
pre deti a mladých ľudí z lokality
Bratislavskej ulice v Žiline, ktorá umožní
zabezpečiť v poobedných hodinách
pravidelnú realizáciu nízkoprahových
aktivít.
Stabilizácia a štandardizácia
nízkoprahových aktivít, práce s klientmi
v nízkoprahovom klube – Face club,
zameraná na budovanie tímu
dobrovoľníkov v pravidelných
programoch a aktivitách klubu.
Udržateľnosť aktivít združenia pre deti
a mládež na Košickom sídlisku
Ťahanovce, prevažne v priestoroch
a okolí voľnočasového klubu.

16
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Program Rozvíjame občiansku identitu
V štvrtom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 16 organizácií v celkovom objeme 60 000
EUR na aktivity podporujúce najmä aktívnu účasť mladých ľudí na spravovaní komunity a na
akceptáciu kultúrnej a sociálnej rôznorodosti.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Rozvíjame občiansku identitu, 4. GK
p.č.

meno
subjektu

názov
projektu

Inštitút pre
dobre
spravovanú
spoločnosť

Odkazprestar
ostu.sk –
rozvíjame
občiansku
identitu
stredoškolák
ov

4800,00

ŽilinaZáriečie

Truc
sphérique,
o.z.

MEMORY
KONTROL /
TRANSFORM
ÁCIA
NORMALIZÁC
IE

5000,00

Košice

Societal
Innovations
Forum, o.z.
(SI FORUM)

REFRESH +89
– Festival
otvorených
dialógov
2012

2500,00

Zvolen

Združenie
Slatinka

Čiary na
mape

3500,00

Bratislava

"punkt",
občianske
združenie

Dobrý trh na
Panenskej

4000,00

Bratislava
/ SR

INESS –
Inštitút
ekonomický
ch
a spoločens
kých analýz

Esejistická
súťaž „Aká je
cena štátu a
kto ju platí?“

2455,00

miesto

1

SR

2

3

Suma/E
UR

4

5

6

spôsob použitia finančných prostriedkov

Podpora občianskej participácie
mladých ľudí od 14 do 19 rokov
prostredníctvom ich zapojenia do
portálu Odkazprestarostu.sk
a inovatívnej kampane na propagáciu
tohto portálu ako jedného z účinných
nástrojov občianskej participácie.
Intelektuálna dielňa a festival, ktorý
neakademickým spôsobom reflektuje
kľúčové udalosti a obdobia súčasných
československých dejín cez rôzne
formy reflexie (odborné diskusie,
výskum, divadlo, vizuálne umenie,
zapájanie mladých ľudí a pod.).
Festival otvorených dialógov v
Košiciach s cieľom stimulovať a rozvíjať
slobodné, otvorené a súčasne kritické
myslenie predovšetkým mladých ľudí
využitím umenia a kultúry ako hybnej
sily demokratickej spoločnosti. Festival
sa nerealizoval, organizácia poskytnutý
grant vrátila.
Praktické učenie sa detí a mladých ľudí
od seba navzájom a to
prostredníctvom participácie na riešení
konkrétneho problému životného
prostredia v meste Zvolen.
Realizácia komunitného projektu,
ktorý zapája lokálnych predajcov
a organizácie sídliace na Panenskej
ulici a jej okolí v kombinácií s
“hosťujúcimi” predajcami a umelcami,
ktorí
ponúkajú tovar, služby či kultúrny
program s dôrazom na kvalitu a
multikultúrny záber.
Zvýšenie povedomie o verejných
financiách, ktoré sa týkajú každého
jedného občana na Slovensku,
prostredníctvom aktívneho zapojenia
študentov do zvyšovania povedomia o
občianskej spoločnosti
prostredníctvom esejistickej súťaže na
17
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Košice

Street Art
Communica
tion o.z.

Street Art
Communicati
on – Nové
mesto

4000,00

Trenčín,
Bratislava

Projekt
Fórum,
občianske
združenie

Stredoeuróps
ke fórum na
Pohode

3069,00

PDCS, o.z.

Študentské
simulačné
soboty –
deliberácia o
rozdelení
Českoslovens
ka (k 20.
výročiu
rozdelenia)

4110,00

Bratislava

Midl, n.o.

Kreatívne
ráno

3500,00

Prešov,
Kokošovce
-Sigord

Slovenská
debatná
asociácia

Od
problémov
k médiám

3386,00

OZ Človek v
ohrození
Wheels of
Art

Blogujme
komunitne
Wheels of
Art festival

7

8

9

Bratislava,
Banská
Bystrica +
SR

10

11

12

SR
13

Prešov

4990,00
2000,00

tému „Aká je cena štátu a kto ju platí?“
Realizácia festivalu, ktorý prirodzeným
a atraktívnym spôsobom reflektuje
pohľad mladej generácie obyvateľov
sídlisk a miest na súčasné umenie,
aktuálne spoločenské témy, vytvára
priestor na sebareflexiu a kreovanie
vlastnej občianskej identity.
Séria otvorených debát na témy, ktoré
dnes hýbu slovenskou ako aj
európskou spoločnosťou. Hlavným
cieľom je stimulovať diskusiu, ktorá
povedie k lepšiemu chápaniu
súčasných zmien ktoré prebiehajú
v politickom, sociálnom
a ekonomickom prostredí a priamo
ovplyvňujú život obyvateľov Slovenska
a Európy.
Realizácia stretnutí (na základe
prehrávania a riadenej diskusie o
procesoch, ktoré sprevádzali
rozdelenie Československa v roku
1992) umožnila vybranej skupine 40
študentov pochopiť a osvojiť si
zručnosti potrebné pre mierové
riešenie celospoločenských sporov , pri
verejných politických a spoločenských
vyjednávaniach a v riadení
celospoločenského dialógu v krízových
situáciách.
Realizácia série ranných inšpiratívnych
diskusií s osobnosťami, ktoré majú za
sebou úspešné výsledky, zrealizované
nápady a radi sa o ne podelia. Cieľom
projektu je prezentovať rôzne oblasti
pôsobenia prednášajúcich bez
predsudkov a hraníc.
Rozvoj argumentačných schopností,
kritického myslenia a občianskej
aktivizácie členov mládežníckych
organizácií.
Vytvorenie 10 skupín stredoškolských
študentov a študentiek z rôznych
regiónov celého Slovenska, ktorí
absolvovali školenie zamerané na
rozvoj zručností pri písaní blogov,
posilnenie kritického myslenia, rozvoj
občianskych zručností a využívanie
nových médií, identifikovali problémy
v ich komunite s následnou reflexiou
prostredníctvom série blogov
a videoblogov.
Projekt reaguje na alarmujúcu situáciu
v meste Prešov, kde dochádza
18
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2012

14

Ars Preuge,
o.z.

OpenMind in
OpenAir

3340,00

SR

Ľudia proti
rasizmu

Podpora eaktivizmu
mládeže na
boj proti
cyberhate

4850,00

Bratislava

Cyklokoalíci
a

Námestie
s ľuďmi a pre
ľudí

4500,00

Prievidza

15

16

v posledných rokoch k zanedbávaniu
a zániku verejných priestranstiev, na
ktorých by mohli mladí ľudia tráviť čas.
Projekt vzniknutú situáciu aktívne rieši
apeláciou na kompetentných komunikáciou s mestom, aktivizáciou
mladých ľudí z komunity a kreatívnou
formou (festival).
Premena letného námestia v Prievidzi
na zónu záujmu o verejné veci,
o nenásilnú, pútavú formu upriamenia
pozornosti na aktuálnu pasivitu,
anonymitu a nezáujem mladých ľudí
realizáciou letnej open-air knižnice,
hyde parkového diskusného pultu,
prezentáciou organizácií, ktoré sa
snažia poukazovať na negatívne javy
v spoločnosti a navrhovať ich
zlepšenie.
Aktivizácia mládeže vo virtuálnom
prostredí a na sociálnych sieťach,
s ambíciou poskytnúť jej zručnosti
potrebné na konfrontáciu a boj
s antirómskym nenávistným obsahom
na internete.
Rozvoj zručnosti mladých architektov
a mladých ľudí iných profesií tak, aby
porozumeli participatívnemu
plánovaniu a boli schopní viesť
stretnutia, zamerané na rozvoj
a úpravu verejných priestorov.

Program Podporujeme súčasné umenie
V štvrtom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 17 organizácií v celkovom objeme 30 000
EUR.
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podporujeme súčasné umenie
Č.

1

2

3

Kraj

SR

Žilina,
Košice,
Bratislava,
Banská
Bystrica
Žilina,
Košice,
Bratislava,
Banská
Bystrica

Názov
organizácie

Názov
projektu

Suma
/EUR

Spôsob použitia finančných prostriedkov

ALMOSTAR

Homo ciris

2 000,00

Asociácia
učiteľov
hudby
Slovenska

VENI
ACADEMY
2012 –
semináre pre
mladých
interpretov

1 500,00

Cieľom projektu je natočiť krátky film s
názvom Homo ciris
Priblížiť špecifické interpretačné
aspekty súčasnej hudby (prevažne z 2.
polovice 20. storočia) mladým
študentom hudby (konzervatória,
vysoké školy) vo forme seminárov a
sústredení vo vybraných mestách
Slovenska

1 500,00

Vytvoriť funkčnú kritickú platformu a
postupne meniť postoj ku
konštruktívnej kritike vo výtvarnom
umení

PHOTOPOR
T, občianske
združenie
Časopis K

19
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Bratislava

SOOZVUK,
občianske
združenie
DIVADLO
MALÁ
SCÉNA STU

Košice

Džadoň
Tomáš,
MgA.

OPUS NOVA
– Prehliadka
mladých
skladateľov,
7. ročník
LUKÁŠ
BRUTOVSKÝ:
POČATIE
Pamätník
ľudovej
architektúry,
Košice 2013
(„Umelec a
miestna
komunita“ séria
intervencií
do sídliskovej
skutočnosti)

Bratislava

Verejný
podstavec

BOD O realizácie

2 500,00

Považská
Bystrica

Pblog

Rozkvet

1 500,00

Bratislava,
Trnava

S.T.O.K.A.

Neistý grunt

2 000,00

Škára

2 000,00

Bratislava

elledanse
literarnyklu
b.sk,
občianske
združenie

Bratislava

Šicko Ján,
Mgr. Art.,
ArtD.

Bratislava

vizuálno
zvuková
kompozícia
Hustá
Ľubica, Mgr. Light in time

4
Bratislava
5

6

7

1 500,00

Prezentovať tvorbu mladých
skladateľov pôsobiacich na
slovenských stredných a vysokých
školách s akreditovaným vyučovaním
hudobnej kompozície

1 500,00

Svetová premiéra čiernej komédie
mladého slovenského autora

1 000,00

8

9

10
Bratislava
11

12

13

liteRAPtúra

1 500,00

Ján Šicko*Ján
Šicko

1 000,00

1 500,00

Otvorenie diskusie o vlastnej minulosti
priamo vo verejnom priestore sídlisku, kde žije cca 50 % obyvateľov
Slovenska
Vytvorenie dočasnej autonómnej zóny
umenia na Námestí slobody v
Bratislave
Vytvoriť platformu pre stretnutia a
dialóg medzi obyvateľmi sídliska a
súčasnými umelcami a odborníkmi z
oblasti architektúry, urbanizmu,
dizajnu
Vytvoriť inscenáciu, pri ktorej sa
použije metóda kolektívnej tvorby, ale
je možné i to, že tvorivý proces bude
kombinovaný, to znamená, že časť
výstupov vznikne na základe
improvizácie a následným
zaznamenaním a časť bude pripravená
vopred
Vytvorenie celovečerného hudobno –
tanečného predstavenia, prepojenia
živej hudby, dizajnu a tanca

Prezentovať novú, urbánnu formu
poézie – rapu
Príprava konceptu piatich diel, ktoré
budú na konci roka prezentované
verejnosti formou verejného
ateliérového predstavenia diel
spojeného s prednáškami oslovených
teoretikov a s odbornou diskusiou
Iniciovať vznik špičkového súčasného
multidiciplinárneho diela, ktoré prepojí
novú hudbu, grafický dizajn,
elektronické umenie, svetelnú
inštaláciu ale aj historickú architektúru
do nového celku
20
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Bratislava

Truc
sphérique,
občianske
združenie
Žigová
Anabela

Banská
Štiavnica

Štokovec,
priestor pre
kultúru

Posledná
synagóga
(prvý event)
SALTO
MORTALE
Cestovná
rezidencia
2012 /tretí
ročník/

Bratislava

SODA
gallery

SODA
weekend

14
Žilina
15

16

17

2 000,00
3 000,00

2 000,00

2 000,00

Prostredníctvom projektu Posledná
synagóga (prvý event) chcú umelci,
architekti a kultúrni aktivisti dať širokej
verejnosti prvú možnosť navštíviť
synagógu po mnohých rokoch
Vytvorenie 60 minútovej filmovej eseje
Zmena špecifického priestoru na živé
rezidenčné centrum, v ktorom vytvára
prostredie pre tvorbu a vznik nových
umeleckých diel
Súbor sprievodných aktivít a podujatí
k výstavnému programu SODA gallery
a k dvom vybraným projektom Galérie
Medium

Program Oživujeme verejný priestor
V štvrtom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 33 subjektov v objeme 29 000 EUR na
podporu projektov v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania externého
verejného priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa budú realizovať
v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.

Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor, 4. GK
č.

miesto

meno
subjektu

názov
projektu

Suma/EU
R

1

Liptovský
Mikuláš

Občianske
združenie
TATRY

2

Prešov

Vladimír
Grižák
ZOM Prešov
– občianske
združenie
ľudí so
zdravotným
postihnutím

Bratislava

Zaostri

Nižná

3

4

Priestory pre
story

1000,00

Slnečné
koncerty –
sunshine
songs

700,00

Športové hry
mládeže
s telesným
postihnutím
Bratislavský
fotomaratón
spája umenie
a život v
meste

900,00

1000,00

spôsob použitia finančných
prostriedkov
Pokračovanie revitalizácie školského
areálu ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši zohľadňujúc návrhy
a požiadavky žiakov školy - vytvorenie
cca 60 m chodníkov z prírodného
kameňa, ktoré dotvoria priestor
záhradného jazierka a bylinnej špirály.
Šnúra „slnečných koncertov“ v areáli
átria Spojenej školy v Nižnej za účelom
zachovanie kultúrneho dedičstva
predkov, prezentáciu a šírenie
goralskej hudby, ale aj vlastnej tvorby.
Prostredníctvom 2-dňového
športového podujatia ponúknuť
sebarealizáciu, nové zážitky,
informácie, povzbudiť a motivovať
účastníkov - cieľovú skupinu mladých
ľudí s ťažkým telesným postihnutím.
Vytvorenie priestoru pre mladých ľudí,
ktorí sa vo voľnom čase chcú venovať
fotografovaniu a aktívnemu životnému
štýlu (umelecké aktivity, bicyklovanie
v meste, recyklovanie a výroba
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5

Bratislava

Archimera,
o.z.

Bratislava hrá
na CITY

900,00

Bratislava

trivjednom
o.z.

trivjednom
uvádzaju...

900,00

Košice

ENJOY THE
RIDE, OZ.

CASSOVIA
DOWNTOWN
2

1000,00

Zvolenská
Slatina

Jana
Bohušová

6

7

8

9

Svätý
Anton

Mládež pod
Sitnom

G - klub priestor pre
všetkých
Kreatív –
oživenie
priestoru
starej
kolkárne

1200,00

Kolokolo

420,00

800,00

10

Trnava

11

Bánovce
nad
Bebravou

BACKSPACE o.z.
Športovo
herný
a outdoorov
ý klub
„ŠHOK“

12

Topoľčany

Daniela
Zigová

Vybudovanie
Mládežnícke
ho centra v
Bánovciach

600,00

CULTURAL
METAMORP
HOSES III.

700,00

umeleckých predmetov, streetartové
aktivity, hudobné prejavy vo verejnom
priestranstve).
Prebúdzanie pozitívnych pocitov k
architektúre v obyvateľoch mesta k
verejnému priestoru - formou
komentovaných prehliadok a diskusií,
vytvorením virtuálnej interaktívnej
mapy vyjadrujúcej emócie voči
miestam a architektúre Bratislavy a
formou workshopu zameraného na
architektonické intervencie účastníkmi
ne - architektmi.
Vytvorenie miesta pre verejnosť,
svojou prevádzkou podobného
klasickej galérii, ale s oveľa väčším
potenciálom prekvapiť a priniesť niečo,
čo ešte v žiadnej galérii prezentované
nebolo platformy, galérie, showroomu alebo
len jednoducho priestoru, ktorý je
súčasťou ateliéru mladých dizajnérok.
Usporiadanie špecifického a
netradičného športového podujatia na
sídlisku KVP v medzi blokovom
priestore. Ide o netradičný pretek v
zjazde na horských bicykloch.
Prerobenie nevyužívaného priestoru
okolo Gymnázia v Detve na aktívnu a
oddychovú zónu pre študentov
a verejnosť.
Fyzická a sociálna obnova priestoru
starej nevyužitej kolkárne v historickej
časti obce Svätý Anton na tržnicu
mladých umelcov a remeselníkov.
Cykloprojekt spojenia budov Fakulty
masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave - zrekonštruovanie 20 starých
bicyklov typu Ukrajina, ktoré následne
prenajmeme študentom v novom
dizajne na celý semester za fixný
poplatok 15 eur.

Vybudovanie mládežníckeho centra
neďaleko miestneho športového
areálu.
Tretí ročník amatérskej fotografickej
súťaže, kde téma je koncipovaná tak,
aby výstupmi boli fotografie nielen s
umeleckou, ale i výpovednou
hodnotou. Majú reflektovať dianie v
regióne, prezentovať postoj mladých k
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13

Lipník
14

Banská
Bystrica

Ars Preuge,
o.z.
Záhrada –
Centrum
nezávislej
kultúry, n.o.

Urban
gardening

800,00

(VY)tvor
Priestor!

1000,00

1000,00

15

Nitra

tab_lab

Bunka pre
súčasnú
kultúru

Nitra

TRIPTYCH
o.z.

Hidepark
festival 2012

1000,00

Hul

Občianske
združenie
ŠURIANSKI
JAZDCI

Park voľnej
zábavy
a športu
Šurany

905,00

Košariská

Lucia
Plačková

Košarišská
jedenástka

400,00

Pezinok

REVIAMalokarpat
ská
komunitná
nadácia

PHO-Park
hrania a
oddychu

1200,00

Banská
Štiavnica

Diana
Majdáková

Neviditeľná
Štiavnica

1200,00

16

17

18

19

20

závažným spoločenským otázkam.
Skrášlenie mesta Prievidza a realizácia
tvorivého happeningu – land artu,
zapojením ľudí do zveľaďovania
prostredia v ktorom žijú. Motivácia
k aktívnej participácií na pretváraní
verejného priestoru – námestia mesta,
oddychových zón.
Prostredníctvom výzvy a víkendového
workshopu navrhnúť a realizovať
dizajnovú podoby fasády a vytvorenie
stálych inštalácií v exteriéroch centra.
Bunka pre súčasnú kultúru je mobilná
platforma, ktorá otvára možnosti
novým spôsobom prezentácie umenia,
architektúry - prostredníctvom výstav,
prezentácií, workshopov a diskusií
kladie otázky smerované hlavne k
problematike verejného priestoru.
Revitalizácia bývalej čiernej skládky
odpadu a zabudnutého priestoru,
premeneného na lúku – realizácia
koncertov, divadla, workshopov,
premietanie filmov, maľovanie
objektov a i.
Vytvorenie zóny, multifunkčného
parku pre mladých ľudí, ktorí sa venujú
alebo by sa chceli venovať, ale nemajú
priestor venovať sa rôznym voľno
časovým aktivitám v Šuranoch,
spojením kvalitných podmienok pre
freestyle športy.
Podpora a upevnenie komunitného
života prostredníctvom pohybových
aktivít, predovšetkým súťaže v kopaní
jedenástok a amatérskeho futbalového
turnaja tímov, ktoré tvoria mladí ľudia
z priľahlých obcí.
Dobrovoľníci menia najvyťaženejšie
detské ihrisko v Modre na Vajanského
ulici na verejný park – priestor so
zónovaním, s funkčnou zeleňou a s
prepojením na okolie pre viaceré
generácie od malých detí, cez mládež,
po seniorov.
Vytvorenie interaktívnej kultúrnej hry,
site-specific výstavnej aktivity a
informačnej platformy v jednom.
Spočíva na aktívnom vyhľadávaní
nenápadných, do verejného priestoru
nainštalovaných umeleckých zásahov a
mapovaní všetkých zaujímavých miest,
ktoré pri bežnej návšteve mesta
turistom ostávajú skryté.
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21

Bratislava

Orbis
Institute

Študenti
študentom

1200,00

Žilina

Truc
sphérique

Švédsky
domček

900,00

Žiar nad
Hronom

Kamila
Beňová

HviezdosLavi
čka

900,00

Spišská
Belá

Expression,
o.z.

Street art
v Bel-ej

675,00

Trebišov

Kontext o.z.

restART intervencie
2012

1000,00

Rožňava

Hviezdne
GEMERFILM kino

22

23

24

25

26

1000,00

27

Nálepkovo

28

Spišská
Nová Ves

MVO
PROXIMA*
Združenie
kresťanskýc
h
spoločensti
ev mládeže

Pulzujúci
život
vo
Vlkovciach

1200,00

Cirkus 49
OZ Mulica

urban[t]est
2012
Týždeň

600,00
400,00

Sieťohra

500,00

29

30

Prešov
Žilina

Vybudovanie a propagovanie prvého
cyklo kina na Slovensku, ktoré
premieta filmy pomocou energie
vyrobenej bicyklovaním - cez
cyklogenerátor na pohon ozvučenia
filmov a pohon dataprojektoru.
Záchrana architektonickej rarity Žiliny,
tzv. „švédskeho domčeka“, a jeho
pretvorenie na nový priestor pre
kreatívnu činnosť umelcov, ale aj
širokej laickej verejnosti. Projekt sa
nerealizoval, organizácia poskytnutý
grant vrátila.
Oživenie nevyužitého zanedbaného
sídliskového priestoru na
Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad
Hronom, pretvorením na estetický
zelený interaktívny verejný priestor s
umeleckou (nad)hodnotou.
Celodenná akcia, počas ktorej mladí
vytvárajú na pripravené panely
v meste spoločne nové umelecké diela,
ktoré sú následne umiestnené
v mládežníckom klube ako dlhodobá
výstava mládežníckych prác
neetablovaného umenia.
Formou dočasných umeleckých
intervencií vo verejnom priestore
a sprievodných podujatí aktualizovať
podobu verejného priestoru a obnoviť
funkciu umeleckých diel, ktoré ho
dotvárajú.
Letné premietanie filmov klubového
charakteru zároveň ponúka možnosť
prezentácie tvorby pre mladých a
začínajúcich amatérskych filmárov z
Košického kraja.
Miestna mládež prostredníctvom
aktivít ako premietanie filmov, tieňové
divadlo, výstava fotografií, živé
knižnice, stret-art, odkrýva existenciu
rôznych vrstiev sociálnych väzieb v
obci Nálepkovo.
Zriadenie klubu - priestoru pre aktivity
mladých, ktoré prispejú k celkovému
oživeniu verejného priestoru v obci
Vlkovce a blízkom okolí.
Realizácia festivalu - graffiti a streetart
jam, filmový klub Kino Prešova,
vzdelávací cyklus prednášok a
konferencií Cybertalks a koncerty
lokálnych skupín.
Šieste pokračovanie Európskeho
24
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mobility – do
školy na
bicykli

31

Banská
Štiavnica

32

Andrejová
/ Šariššské
Čierne

Lucia
Kovalčíková
Different –
združenie
na podporu
a rozvoj
kultúrnych
a environm
entálnych
aktivít

LETNÉ
BAŠT(A)OVA
NIE

1000,00

Občianske
združenie
Nairam

TELEPORT –
virtuálna
herňa
spoločenskýc
h hier

1000,00

33

Brezno

CENTRÁLKA –
centrum
kreativity (a
športu)

1000,00

týždňa mobility v Žiline, ktorý rieši
cyklistiku v širšom vnímaní, sa
zameriava na podporu dochádzania
študentov do školy peši, na bicykli,
MHD (nákup cyklostojanov).
Oživenie budovy bývalého internátu
Evanjelického lýcea, ktorá je už takmer
10 rokov opustená a chátra,
prostredníctvom umeleckej tvorby.

Vybudovanie kultúrno -komunitného
centra v Bardejove na dobrovoľníckej
báze, zainteresovanie obyvateľov do
zámeru aktivít v tomto priestore.
Počas série troch pestrých tematicky
rôznorodých víkendových mestských
mini-festivalov budú mať mladí (aj
„starí“) ľudia možnosť, za pomoci
skúsenejších hráčov, zahrať si jednu z
množstva spoločenských, bežne
dostupných, stolových hier.

Priama finančná podpora
Nadácia Intenda poskytla formou Ad Hoc finančnej podpory na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej
podpory zo dňa 16.11.2012 sumu 700,00€ občianskemu združeniu Euforion – kultúrno voľnočasové
fórum na realizáciu projektu „Oko hada – výstava mladého slovenského komiksu“.
V rámci projektu vznikol komixový zborník z prác popredných slovenských komixových tvorcov,
webový portál (elektronická verzia zborníka, adresár, dostupné ďalšie ukážky, iné a prípadne
kompletné diela zúčastnených autorov) a putovná výstava. Projektom chceli autori poskytnúť
priestor pre tvorbu a prezentáciu ukážok tvorby mladých výtvarných umelcov (študentov
i absolventov, profesionálov i talentovaných amatérov – zoznam viď. príloha) a spropagovať médium
komiksu slovenskej verejnosti.
Nadáciu Intenda zaujali originalitou príbehu, výtvarného spracovania či humoru, ktorý sa dokáže
prihovoriť mnohým (nie len mladým) ľuďom a slobodne tak vyjadriť veľa aj o stave súčasnej
spoločnosti. Komixová tvorba slovenských autorov ani zďaleka nenachádza dostatočný priestor na
svoju prezentáciu a takmer žiadnu podporu na realizáciu, ani napriek tomu, že na Slovensku tvorí
mnoho talentovaných mladých autorov. Finančná podpora smerovala výhradne na financovanie
preukázateľne vynaložených oprávnených nákladov, pričom oprávnenými nákladmi sa rozumeli
priame náklady súvisiace s tlačou Zborníku „Okomix“- tlač 170x257 mm, vo farebnosti vnútra 4+4,
volumen 80g. Viac o projekte: www.okomix.sk
Poskytnuté príspevky v roku 2012*
Euforion – kultúrno voľnočasové fórum
Spolu

suma (EUR)
700,00 €
700,00 €
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5. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadačný fond Telekom, založený v roku 2007
spoločnosťou
Slovak
Telekom
v spolupráci
s Nadáciou Intenda, napĺňal aj v roku 2012 svoju
víziu. Opierajúc sa o hodnoty fondu – starostlivosť,
inovatívnosť a otvorenosť – prerozdelil v roku 2012
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda v jednej
grantovej schéme medzi 3 projekty sumu 60 000 €.

Ad-hoc
Cieľom otvorenej finančnej schémy nazvanej Ad Hoc podpora bola aj v roku 2012 podpora:
a)

b)

inovatívnych projektov, ktoré svojím zameraním nespadali do žiadneho programu, resp.
špecifických výziev Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda v danom roku, pričom mohli
byť podporené projekty v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory znevýhodnených skupín
obyvateľstva, zdravotníctva, životného prostredia, športu alebo charity;
projektov zameraných na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako napr. ad
hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej alebo inej katastrofy.

Pre otvorenú finančnú schému Ad Hoc podpora bola v roku 2012 vyčlenená suma 60 000,00 €,
maximálna suma pre jednu žiadosť nebola stanovená - v súlade s filozofiou schémy sa výška podpory
i oprávnenosť jednotlivých položiek rozpočtu pre každú žiadosť posudzovala individuálne podľa
charakteru konkrétneho zámeru.

Manageria – Jeden z worshopov v rámci Fóra inšpiratívnych myšlienok
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Otvorená finančná schéma NF T bola vyhlásená 2. augusta 2012. O podporu v rámci schémy sa
mohli uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, príspevkové organizácie a
jednotlivci vo veku od 18 rokov. Do uzávierky, ktorá uplynula 31. októbra 2012, prišli do Nadácie
Intenda 3 žiadosti o podporu, ktoré žiadali spolu 60 000,00 €. Všetky žiadosti boli v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov zaregistrované do osobitne vytvorenej internej databázy.
Štruktúru podporených žiadostí podľa krajov, v ktorých sa realizujú aktivity projektu a oblasti
podpory ilustruje nasledujúca tabuľka:

PODPORENÉ ŽIADOSTI V AD HOC SCHÉME ST PODĽA KRAJOV A OBLASTÍ PODPORY

KRAJ

ŽIADOSTI

OBLASŤ PODPORY

ŽIADOSTI

Bratislavský kraj
Viacero krajov
Slovensko

1
1
1

umenie a kultúra
podpora vzdelávania

1
2

Spolu

3

Spolu

3

Vystúpenie rómskych umelcov počas medzinárodného
multižánrového festivalu „Cigánsky bašavel“

V rámci otvorenej finančnej schémy NF T Ad Hoc podpora úspešne realizovali a v stanovenom
termíne ukončili zámery všetci 3 žiadatelia. Všetci 3 žiadatelia vyčerpali celú výšku schválených
finančných prostriedkov a v rámci otvorenej finančnej schémy NF T Ad Hoc podpora tak bola po
realizácii a vyúčtovaní zámerov v roku 2012 prerozdelená celková suma 60 000,00 €.
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Zánik fondu
Nadácia Intenda ako jeden zo zriaďovateľov Nadačného fondu Telekom podľa článku X. odsek 1
písmeno c) Zmluvy o vytvorení nadačného fondu dala vo februári 2012 výpoveď zo Zmluvy
o vytvorení nadačného fondu bez udania dôvodu a platnosť Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
skončila po uplynutí výpovednej lehoty 23. augusta 2012.
Dňa 13.08.2012 došlo medzi Nadáciou Intenda a spoločnosťou Slovak Telekom k Dohode
o vysporiadaní práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o vytvorení nadačného fondu a súvisiacich
s ukončením tejto zmluvy. Táto dohoda okrem iných práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa
ukončenia činnosti nadačného fondu upravovala najmä: v nadväznosti na rozhodnutie Správnej rady
NI zo dňa 02.08.2012 použitie zvyšných finančných prostriedkov na účte nadačného fondu, spôsob
administrácie a komunikácie projektov podporených v čase platnosti Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu a nakladanie s predmetom duševného vlastníctva v súvislosti s autorskými dielami vytvorenými
ktoroukoľvek zmluvnou stranou počas činnosti nadačného fondu.
Použitie zostávajúcich finančných prostriedkov Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda,
podľa ktorého suma 160 000,00 € má byť v súlade s odsekom 2. článku X. Zmluvy o vytvorení
nadačného fondu použitá na vlastné aktivity Nadácie Intenda v roku 2012 zhodné s účelom
nadačného fondu a suma 60 000,00 € má byť použitá na financovanie aktivít nadačného fondu v roku
2012 vo forme Ad Hoc podpory žiadostí navrhnutých spoločnosťou Slovak Telekom; upravovalo
komunikáciu ukončenia činnosti nadačného fondu; vzájomnú spoluprácu a povinnosti
zriaďovateľov do ukončenia činnosti nadačného fondu; určovalo termín a spôsob odovzdania
Záverečných správ grantových kôl/ schém a operačných aktivít a Ročnej správy o činnosti
Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda za rok 2012 a ukončenie prevádzky web stránky
www.fondst.sk.

NF T - Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012
Poskytnuté granty v roku 2012*
Otvorená finančná schéma („Ad Hoc podpora“)

suma (EUR)
60 000,00

Spolu
•

60 000,00
objem zazmluvnených grantov

Ad Hoc podpora
Prehľad podporených projektov v rámci schémy Ad Hoc:
Č.

1

2

miesto

meno subjektu

názov projektu

Suma/EUR

spôsob použitia finančných
prostriedkov

Multižánrový festival ako
pozitívna prezentácia a
propagácia rómskej kultúry
a umenia a lámanie
spoločenských predsudkov
voči Rómom
Vybudovanie a udržiavanie
otvoreného fóra o líderstve
pre mladých ľudí, kde
čerpajú inšpiráciu a
podporu k sebarozvoju a

Hrad Červený
kameň, obec
Častá

Bratislava,
celé
Slovensko

DIVÉ MAKY

Cigánsky Bašavel

40 000,00

Manageria

Fórum
inšpiratívnych
myšlienok (FIM)

10 000,00
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angažovaniu meniť vecí
okolo seba.

3

Bratislava,
viaceré
krajské
mestá

Nezisková
organizácia
Voices

BrandRaising –
základy rozvíjania
neziskovej
organizácie pre
všetkých
(vzdelávacia
aktivita pre
mimovládne
organizácie)

Vydanie slovenského
prekladu knihy BrandRaising
od autorky Sarah Durham.

10 000,00

6. Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov od
toho istého darcu presahovala 331,94 €
V roku 2012 darovali Nadácii Intenda nasledujúci darcovia:
•
•
•

asignácia 2% z dane z príjmov: 10 478,37 €
finančný dar od spoločnosti De minimis, spol. s.r.o. : 3500,00 €
finančný dar od Nadácie Penta : 3570,00 €

7. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
k 31. 12. 2012
Správa audítora o overení účtovnej závierky tvorí prílohu Výročnej správy.

8. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov za účtovné obdobie r. 2012 (EUR)
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9. Celkové výdavky (náklady) Nadácie v roku 2012
Prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činnosti za obdobie r. 2012 (EUR)

10.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období

V roku 2012 nenastali v Nadácii Intenda žiadne zmeny v nadačnej listine.

11.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
ustanoveného nadačnou listinou

Orgány Nadácie Intenda ustanovené nadačnou listinou:
SPRÁVCA
• Odmena za výkon funkcie správcu za rok 2012 predstavuje čiastku 21 359,66 € .
SPRÁVNA RADA
• V hodnotenom období Správna rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej funkcie
nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
DOZORNÁ RADA
• V hodnotenom období Dozorná rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej funkcie
nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
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