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Tieto projekty vďaka Férovej nadácii O2 pripomenú mladým 
hodnoty slobody a demokracie  

 

 
Bratislava, 27. 8. 2019 
 

Grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“, prostredníctvom ktorého si Férová nadácia 

O2 pripomenie výročie Nežnej revolúcie, pozná svojich víťazov. Nadácia podporila 13 

kreatívnych projektov, ktorých hlavným cieľom je rôznou formou mladej generácii pretlmočiť 

hodnotu slobody a demokracie, a to celkovou sumou takmer 40 000 EUR. 

 

„Prišlo nám okolo 120 ambicióznych projektov, ktoré správna rada posudzovala z viacerých hľadísk. 

Predovšetkým  nás zaujímala ich kreativita a inovatívnosť nápadu, forma a miera rozpracovanosti, 

udržateľnosť a v neposlednom rade aj to, či má potenciál zaujať mladú cieľovú skupinu,“ hovorí šéfka 

komunikácie O2 Tereza Molnár. 

 

Podporené projekty riešia tému slobody z rôznych pohľadov a v rozličných formách. Medzi podporenými 

sú projekty z oblasti vzdelávania a médií, občianskeho aktivizmu, literatúry, divadelnej a filmovej tvorby, 

počítačových hier, či virtuálnej reality, ktoré sú dnešným mladým najbližšie.  

 

„Úroveň a kvalita projektov bola tento rok skutočne vysoká. Sme radi, že neziskovým organizáciám 

a rôznym občianskym iniciatívam, ale aj značkám a jednotlivcom záleží na tom, aby sa na relatívne 

nedávne historické momenty nezabudlo a aby sme aj mladú generáciu naučili vážiť si hodnoty, ktoré jej 

prídu už prirodzené a možno až každodenné. Túto potrebu si ako značka s názorom uvedomujeme už 

niekoľko rokov, a preto sa jej aj systematicky venujeme,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 

Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie.  

 

Podporené projekty grantu „Sloboda nie je samozrejmosť“ 
Výška 

podpory 

Združenie priateľov Denníka N 
(30 rokov Novembra) 

Vzdelávacie magazíny podľa požiadaviek učiteľov a ich 
distribúcia na spolupracujúce stredné a základné školy po 
celom Slovensku 

4 000 

OZ TRAKT (Festival svetla a tieňa) 
Umelecké interaktívne dielo pripomínajúce hodnotu 
slobody počas Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici a 
Trnave 

   3 500 

Slovenská národná galéria (1989-2019) 
 

Digitálny projekt SNG, ktorý priblíži udalosti roku 1989 po 
vizuálnej stránke. Tému budú ilustrovať plagáty, letáky, 
audio-vizuálne materiály, ukážky z časopisov, novín a 
iných publikácií, ale aj umelecké diela (najmä fotografie) 
reflektujúce toto obdobie 
 

4000 

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.  
(AND n.o.: INVENTÚRA REVOLÚCIE) 
 

5 originálnych multižánrových eventov na podporu vzťahu 
súčasnej generácie mladých k slobodnej občianskej 
spoločnosti v centre Banskej Štiavnice počas 4. ročníka 
Festivalu AMPLIÓN 

1 500 
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Zmudri, o.z. 
 

Video kurz o novodobých dejinách SR a jeho časť o 
Nežnej revolúcii - o tom, čo priniesla, zmenila a aký je jej 
presah do súčasnosti, bude súčasťou online vzdelávacej 
platformy Zmudri.sk 
 

1 500 

November89 o.z. 

Vydanie interaktívnej publikácie, ktorá sprostredkuje 
emóciu obdobia Novembra z pohľadu vtedajších 
študentských protagonistov, ktorí boli verejne aktívni v 
danom období 
 

4 000 

OZ UNIVERZÁL 
 

Festival "Revolúcia bez konca" na FiF UK s výstavou hesiel 
a plagátov a sprítomnením praktík totalitného režimu  
študentom cez dopredu známy scenár, divadelné 
predstavenie + verejné čítanie 
 

3 000 

Post Bellum SK ('89) 
 

5 krátkych dokumentárnych filmov so svedectvami 
pamätníkov doplnené o metodiky pre pedagógov 
 

3 000 

Peter Bacilek (V_elvet R_evolution) 
 
 

Projekt V_elvet R_evolution je náhľad do života ľudí v 
dňoch tesne pred a po revolúcii cez socialistický byt, 
realizovaný vo virtuálnej realite 
 

4 000 

Asociácia Divadelná Nitra (Radosť z 
podôb slobody) 
 
 

Podpora 28. ročníka festivalu Divadelná Nitra s 
podtitulom Podoby slobody / Faces of Freedom 
 

1 000 

Force Majeure (Iná Nežná: Čo nebolo 
a/alebo mohlo byť) 
 
 

Antológia poviedok žánrov scifi, urbánnej fantasy či 
alternatívnej histórie, ktoré vychádzajú z udalostí 17. 
novembra 1989. 
 

2 000 

Film generácia, o.z. (Spýtaj sa vašich 89) 
 
 

Ilustrovaný záznam výpovedí "oral history", spomienok 
obyčajných ľudí na  17. November 1989 vo filmovej 
podobe 
 

4 000 

Roman Lipka (Vivat 89) 

 
 

Počítačová hra odohrávajúca sa v taxíku v novembri 1989 
a využívajúca príbehy hrdinov spod tribún z kampane 
Tváre slobody 
 

2000 

 

 

   

 


