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Úvod
Program Divé maky, určený pre talentované rómske deti zo sociálne slabšieho prostredia,
úspešne funguje už od septembra 2005. V školskom roku 2008/2009 sme prijali 13 nových
detí, celkovo bolo zapojených 54 detí z celého Slovenska. Vďaka darcom, ktorí ich počas
celého školského roka podporujú, môžu navštevovať rôzne aktivity, školy a umelecké
krúžky, kde rozvíjajú svoj talent a vzdelanie. Program funguje už tretí rok najmä vďaka
presným pravidlám a transparentnému systému. Takmer polovica detí vydržala v programe
od jeho začiatku a veríme, že budú úspešne pokračovať aj po ďalšie roky. Niektoré z nich sa
vďaka programu dostali na stredné školy či už na Slovensku alebo v zahraničí. Deti sa počas
celého roku stretávali na pravidelných aktivitách Divých makov, kde sa lepšie spoznali
a pod odborným vedením prekročili hranice vlastných možností. Pokroky detí sú viditeľné
– umiestnenia na prvých priečkach v rôznych súťažiach, diplomy či iné menšie víťazstvá,
ktoré nám deti a ich rodiny s nadšením referujú.
Divé maky dohliadajú na všetky zapojené deti a pracuje aj s ich rodinami. Každé dieťa má
svojho tútora, ktorý pochádza z rovnakého regiónu ako dieťa. Administrátor pravidelne
konzultuje s tútormi všetky vzniknuté problémy a komunikuje s rodičmi. Okrem toho,
informuje darcov o priebehu podporovaného dieťaťa, aktivitách programu a prípadne
sprostredkúva stretnutia s deťmi a s rodičmi.
V roku 2008 sme absolvovali prvý verejný koncert Divých makov v spolupráci s Idou
Kelarovou. Na koncert sa deti pripravovali po celý rok, prostredníctvom umeleckých
workshopov. Okrem toho sa zúčastnili aj rôznych spoločenských akcií našich partnerov.
Rok 2008 sa niesol v duchu plnení detských snov. Deti sa po prvý krát postavili na veľké
koncertné pódia a verejnosť sa mohla presvedčiť o ich veľkom talente.
Občianske združenie PRO DONUM založilo a administrovalo program Divé maky od roku
2005. V septembri 2008 bol program pretransformovaný na občianske združenie, ktoré
založili traja členovia PRO DONUM: Vladislava Dolníková, Barbora Kohútiková a Martin
Krajčí.
Divé maky sa teda od septembra 2008 stali samostatnou právnou jednotkou a fungujú ako
občianske združenie. S občianskym združením PRO DONUM sú v partnerskom vzťahu a
v budúcnosti budú spolupracovať ako partneri na projektoch zameraných na rómsku
menšinu.

1. Programový tím Divé maky
Mgr. Vladislava Dolníková – autorka programu
Mgr. Barbora Kohútiková – programová riaditeľka (2005 – 09/2008 )
Mgr. Lucia Dohnalová – programová koordinátorka (10/2007 – 09/2008 )
Mgr. Dorota Zacharová – programová koordinátorka (od 09/2008)
Mgr. Art. Gabriela Binderová - programová manažérka (od 03/2008)
Dipl. Ing. Viera Krupová – PR manažér (od 02/2008)
2. Spolupráca s Českou rómskou speváčkou Idou Kelarovou
Divé maky otvorili v roku 2008 spoluprácu s významnou a uznávanou osobnosťou,
rómskou speváčkou a pedagogičkou Idou Kelarovou. Spolupráca sa rozbehla vďaka
pripravovanému jesennému koncertu Divé maky, na ktorý Ida Kelarová deti pripravovala
počas celého roka. Spolu s celým umeleckým tímom sa podieľala na všetkých aktivitách,
ktoré koncertu predchádzali: jarný workshop, Letná akadémia, jesenný workshop.
Intenzívne pracovala s deťmi a zároveň bola kľúčovou osobnosťou pri rozhodovaní, ktoré
detí z programu Divé maky na koncerte vystúpili.
Umelecký tím Idy Kelarovej:
• Ida Kelarová – spev
• Desiderius Dužda – spev, gitara
• Tomáš Kačo – spev, klavír
• Oto Bunda – tanec chlapci
• Ivana Olahová – tanec dievčatá
• Ladislav Cmorej – tanec (prizvaný umelec z Divých makov)
3. Jarný workshop, 3.4 – 6.4.2008 Senec
Jarný workshop sa uskutočnil od 3. do 6. apríla 2008 v Hoteli Družba na Seneckých
jazerách Juh. Na workshope sa po prvý krát stretlo 24 detí spolu s Idou Kelarovou a s jej
umeleckým tímom.

Workshop bol predovšetkým o intenzívnej práci - skúšaní piesní, tanečných choreografií
a celého programu ku koncertu, ktorý pripravila Ida Kelarová. Samozrejme, nechýbal aj
oddych. Posledný deň sa vybrali najtalentovanejšie deti z Divých makov, ktoré boli
zaradené do prípravy na koncert.

4. Talentové skúšky, 19.4.2008, Bratislava DK Nivy
Každý rok umožňujeme deťom z celého Slovenska získať štipendium na rozvoj talentu
a vzdelania. Aj v roku 2008 Divé maky sprístupnili program pre ďalšie talenty. Výber detí
predchádzal talentovými skúškami, ktoré pozostávali z výzvy a z troch hodnotiacich kôl:
- prvé kolo: zasadnutie komisie a hodnotenie prijatých prihlášok
- druhé kolo: talentové skúšky pred výberovou komisiou
- tretie kolo: návšteva rodín
Nad celým výberom detí dohliadal tím Divé maky spolu s ďalšími odborníkmi, ktorí
posudzovali všetky prihlášky.
Tím Divé maky:
1. Mgr. Barbora Kohútiková – riaditeľka Divé maky
2. Mgr. Lucia Dohnalová – programová koordinátorka Divé maky
3. Mgr. Gabriela Binderová – programová manažérka Divé maky
Výberový komisia:
1. Hudobný nástroj: Mgr. Art. Peter Krajniak, predseda komisie /riaditeľ Janáčkovej
Filharmónie Ostrava/
2. Výtvarný odbor: Mgr. Art. Erik Binder /výtvarný umelec KUNST – FU, VŠVU,
Bratislava/
3. Tanec, Šport: Mgr. Ladislav Cmorej, tanečník /hosť tanečnej skupiny Spin,
Bratislava/
4. Spev: Mgr. Art. Peter Adamov /koncertný umelec, spevák/
4.1. Výber detí na školský rok 2008/09
Celkovo sa na talentové skúšky prihlásilo 30 detí, z toho 23 detí bolo posunutých do
druhého kola, ktoré prebehlo v Bratislave v Dome Kultúry Nivy dňa 19.4.2008. Všetky
pozvané deti prišli v doprovode rodičov alebo učiteľov. Pred výberovou komisiou a tímom
Divé maky predviedli deti svoj talent /hudobnú alebo výtvarnú ukážku, spev, tanec a
pod./, absolvovali niekoľko úloh a krátky pohovor s rodičmi a s deťmi, za účelom zistiť
celkový charakter dieťaťa, jeho schopnosti a mieru motivácie nevyhnutné pre dlhodobé
zotrvanie v programe.
Po celkovom vyhodnotení druhého kola, nasledovala návšteva rodín, kde sa zistila
finančná situácia rodiny, životná úroveň a celkový záujem rodiny o rozvoj talentu a
vzdelania svojho dieťaťa. Výjazdy do rodín sa konali začiatkom júla.

4.2.Vyhodnotenie talentových skúšok
V prípade, že všetky podmienky boli splnené, dieťa bolo zaradené do programu Divé maky
na školský rok 2008/2009. Rodiny sme kontaktovali telefonicky aj písomne. V septembri
2008 sme takto zapojili do programu 13 nových detí z celého Slovenska.
Rozdelenie podľa krajov:
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

Počet detí
1
1
1
5
5

Rozdelenie podľa oblasti talentu:
Oblasť talentu
tanec
herectvo
spev
výtvarný talent
hudobný talent
kombinovaný talent

Počet detí
1
1
2
3
3
3

5. Výtvarný workshop a aukcia výtvarných obrazov
5.1. Výtvarný workshop, 6.6. – 8.6.2008, Bratislava
V spolupráci so slovenským výtvarníkom Erikom Binderom sme v júni po prvý krát zorganizovali
pre výtvarné talenty výtvarný workshop, kde sa zároveň vytvorili obrazy na aukciu, ktorá slúžila k
vyzbieraniu finančných prostriedkov na Letnú akadémiu 2008.
Výtvarný workshop sa konal v ateliéri Erika Bindera v Bratislave. Deti sa zoznámili s
rôznymi umeleckými technikami a nadobudli aj vedomostné poznatky z výtvarného umenia.
Okrem Erika sa deťom venoval aj výtvarný pedagóg Paľo Čejka.

„Všetky majú veľký talent. Neviem, či z nich
budú profesionálni výtvarníci, pretože dnes je
ešte ťažké predpovedať ich budúcnosť.
V každom prípade však výtvarné umenie
formuje pozitívne ich osobnosť,“
slovenský výtvarník Erik Binder.

Na základe zadania lektorov deti maľovali „Najlepší obraz na svete“. Vzniklo 7
zaujímavých obrazov s rôznymi motívmi a jeden spoločný, na vzniku ktorého
participovali aj samotní lektori.
Na pracovnom workshope sa zišlo 5 výtvarných talentov:
• Mirko Turták (16 rokov, Plavnica)
• Monika Kováčová (16 rokov, Tekovské Lužany)
• Janka Goroľová (12 rokov, Ondavské Matiašovce)

• Slavomíra Holubová (13 rokov, Ondavské Matiašovce)
• Katarína Šiváková (13 rokov, Zborov).
5.2. Aukcia výtvarných obrazov, 16.6.2008, Slovenská Reštaurácia Bratislava
Všetky obrazy sme dražili na aukcii v Slovenskej reštaurácii, ktorú zorganizoval darca Dušan Malý.
Dražbu moderovala herečka Petra Polnišová a Nina Gažovičová z aukčnej spoločnosti Soga.
Celkovo sa dražilo 11 diel a 3 fotografie detí z programu Divé maky – od autorov Jakuba Klima
a Šimona Klimana. Celkovo sa vydražilo 37.542,322 EUR /1.131.000 SKK/.
Počas samotného večera sa hosťom predstavili v rámci programu aj hudobné a spevácke talenty
z Divých makov. Bol medzi nimi aj cimbalista Ján Šivák, ktorého darca Dušan Malý podporuje už
druhý školský rok a ktorému po skončení večera daroval cimbal, pôvodne od známeho rómskeho
umelca Ernesta Šarközyho.
„Robím v živote veľa vecí,
ktoré nemajú zmysel. Som
presvedčený, že toto zmysel
má,“
Dušan Malý, Bratislava,
darca Jána Šiváka
(17 rokov, cimbal, Zborov)

6. Letná akadémia, od 4.8. do 9.8.2008, Moravský Svätý Ján
Divé maky pripravili tradične počas leta už druhý ročník Letnej akadémie, ktorá
vyvrcholila Dňom otvorených dverí. Celý týždeň od 4.augusta do 9.augusta v Moravskom
Svätom Jáne, deti z Divých makov intenzívne pracovali na rozvíjaní svojho talentu.
Všetky deti boli zaradené do umeleckých skupín - workshopov, kde cvičili pod vedením
profesionálnych umelcov. Nechýbali aj umelci, ktorí spolupracujú s Divými makmi od
začiatku: Ladislav Cmorej – pracoval s tanečníkmi aj so športovcami; Erik Binder, vytvoril
s deťmi zaujímavé obrazy, ktoré sa zároveň stali súčasťou vernisáže na jesennom koncerte.
Špeciálnym hosťom Letnej akadémie bola už spomínaná česká rómska speváčka Ida
Kelarová a jej tím. S vybranými deťmi pokračovali v príprave na jesenný koncert,
finalizovali celú programovú štruktúru.

Letná akadémia nebola iba práca. Deti absolvovali aj viaceré voľno časové aktivity
a výlety do prírody. Ani tento rok nechýbala diskotéka, na ktorej špeciálnymi hosťami boli
bývalí účastníci show Slovensko hľadá superstar Dominika Mirgová a Michal Chrenko.

6.1.Deň otvorených dverí
Na záver Letnej akadémie sme zorganizovali Deň otvorených dverí. Pozvaná bola široká
verejnosť, darcovia, partneri, rodičia, priatelia a všetci ktorí chceli vidieť talenty z Divých
makov. Doobeda pracovali deti v umeleckých workshopoch a poobede už bolo oficiálne
otvorenie a koncert detí, ktoré ukázali všetkým návštevníkom kúsok zo svojho talentu.
Spoločne s Idou Kelarovou - predviedli spevácke, hudobné i tanečné čísla, ktoré zároveň
boli krátkou pozvánkou na pripravovaný veľký jesenný koncert.

Hudobná skupina Matrixband

Koncert deti počas Dňa otvorených dverí

Celý Deň otvorených dverí sa niesol v duchu prezentácie rómskej kultúry spolu
s moderátorkou Petrou Polnišovou. Okrem ukážok spevov a tancov tu mohli návštevníci
ochutnať aj typické rómske jedlá – ako napríklad džatky, pečené rebrá, slivkové gombolce,
halušky a iné, vypočuť príjemnú rómsku hudbu v podaní hudobnej kapely Matrixband.
Okrem toho, si mohli návštevníci vyskúšať aj svoju zručnosť a upliesť si vlastnú cigánsku
tkaničku.
Umelecké vedenie Letnej akadémie:
• Ida Kelarová – spev
• Desiderius Dužda – spev, gitara
• Tomáš Kačo – spev, klavír
• Oto Bunda – tanec
• Ivana Olahová – tanec
• Ladislav Cmorej – tanec
• Martin Horváth – husle
• Filip Šwarz – klavír

Vedúci a zdravotník Letnej akadémie:
• Stanislav Cína – vedúci detí
• Ján Zubaj – vedúci detí
• Roman Eštočák – vedúci detí
• Jolika Babindáková – vedúca detí
• Lucia Klokavcová – zdravotník
Tím Divé maky na Letnej akadémie:
• Lucia Dohnalová – programová koordinátorka
• Gabriela Binderová- programová manažérka

7. Monitoring 53 detí
Deti do Divých makoch sú zapojené vždy na jeden školský rok. Na konci každého
školského roka navštívi tím Divé maky všetky rodiny zapojených detí. Spoločne zhodnotia
celkový priebeh dieťaťa v programe: či pravidelne navštevovalo aktivity, nezhoršilo si
výrazne prospech, nemalo žiadne negatívne ohlasy zo strany učiteľov, vychovávateľov
a pod.. Program má svoje pravidlá, ktoré musí každé dieťa a rodina dodržiavať. V prípade,
že dieťa dosahovalo uspokojivé výsledky, pokračuje v programe ďalej s rodičmi je
uzatvorená zmluva na ďalší školský rok. Z programu bolo v roku 2008 vyradených 13 detí
z nasledovných dôvodov: nedostatočná motivácia, veľmi zlé výsledky v škole, výrazné
zlepšenie finančnej situácie rodiny alebo prerušenie účasti v Divých makoch zo strany
dieťaťa alebo jeho rodiny.
Pri osobných návštevách rodín informujeme rodičov o pripravovaných aktivitách na
nasledujúci školský rok, časovom harmonograme a samozrejme o Všeobecne - záväzných
podmienkach programu, právach a povinnostiach ktoré im vyplývajú po zapojení do
programu.
Ďalšou aktivitou sú rozhovory s deťmi za účelom vytvorenia profilov a rozpočtov, ktoré sú
zverejnené na webovej stránke www.divemaky.sk. K rozpočtu každého dieťaťa
pristupujeme individuálne a prispôsobujeme ho jeho potrebám.
Na začiatku školského roka oslovujeme inštitúcie, školy, lektorov a učiteľov aby sme
dohodli umiestnenie detí do vzdelávacích zariadení a individuálnych programov, kde
rozvíjajú svoje schopnosti a talent pod odborným vedením. Dohľad nad dochádzkou na
financované aktivity vykonávajú tútori, ktorí pravidelne monitorujú dochádzku
a výsledky detí.
Od septembra 2008 bolo do programu zapojených celkovo 54 detí. Rozbehli sme všetky
aktivity a tútori začali s monitorovaním detí v jednotlivých regiónoch.
Všetky deti zapojené v Divých makoch:

Nové de ti, 13
Nové deti, 13
Staré deti, 41
Staré de ti, 41

Rozdelenie detí podľa talentu, 54 detí:
Kom binovaný, 8

He re ctvo, 1
Spev, 9
Tanec, 6
Šport, 6

Výtvarný, 8
Kom binovaný, 8
Výtvarný, 8
Štúdijný,3
Hudobný nástroj,
13

Štúdijný,3
Hudobný nástroj, 13
Šport, 6
Tane c, 6
Spe v, 9
Herectvo, 1

DETI ZAPOJENÉ DO
TALENT
ŠK.ROKA 2008/09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Igor Hunka
Mária Horváthová
Simona Varečková
Mário Bogdáň
Adriana Gáborová
Teodor Bohó
Brigita Berkyová
Tibor Bari
Tomáš Maté
Gerald Radič
Nikolas Radič
Róbert Sendrei
Klaudia Balogová
Mário Radič
Adrian Harvan
Miroslava Žaludeková
Vojtech Oláh
Maroš Fedák
Dominika Ferková
Nikoleta Ferková
Marek Kaliaš
Juraj Tancož
Slávka Holubová
Janka Goroľová
Oľga Ferencová
Viliam Maľár
Iveta Žigová

Tanec
Spev
Tanec
Spev
Spev
husle
klavír
gitara
futbal
klavír
štúdium
tanec
výtvarný
spev
husle
tanec
kulturista
spev, klavír
štúdium
štúdium
futbal
futbal
výtvarný
výtvarný
spev, klavír
spev, klavír
spev

POČET
ROKOV
V DM

2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2

DETI ZAPOJENÉ DO
TALENT
ŠK.ROKA 2008/09
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Katarína Šiváková
Ján Šivák
Adrian Sivák
Martin Horváth
Sandra Holubová
Kamila Polhošová
Filip Abaffy
Aneta Kováčová
Monika Kováčová
Pavel Kuruc
Eva Šarköziová
Ištván Babindák
Norbert Daniš
Karol Daniš
Miroslav Turták
Ján Deme
Svetlana Harvanová
Mária Kováčová
Lukáš Horváth
Mário Šarišský
Maroš Šivák
František Kudrý
Natália Tatranská
Slávka Oláhová
Arnold Berky
Michal Moravec
Maroš Billý

výtvarný
cimbal
tanec
zápasník
futbal
spev, gitara
husle, spev
spev
výtvarný
husle
spev
klarinet
klavír
husle
výtvarný
cimbal, štúdium
štúdium, výtvarný
tanec
spev, klavír
spev
kontrabas
herectvo
flauta
spev
rezbár
výtvarný
bicie

POČET
ROKOV
V DM

3
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
3
3
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový

8. Tútori a darcovia programu Divé maky
8.1. Tútori
Každé dieťa má svojho regionálneho tútora, ktorý pravidelne počas celého roku udržiava kontakt
so zverenými deťmi a ich rodinami. Tútori vykonávajú pravidelný mesačný monitoring priamo
v rodinách (v prípade potreby aj častejšie), kontrolujú dochádzku detí na platené aktivity, ich
motiváciu a celkový pokrok zapojených detí. Následne informujú administrátora programu
a odovzdávajú mu všetky potrebné informácie.
V školskom roku 2008/09 funguje jedenásť tútorov: vzhľadom na zvýšený počet detí a rôznorodosť
regiónov, bolo potrebné prijať nových tútorov: (6 pôvodní a 5 noví).
Regionálni tútori podľa krajov :
• Bratislavský a Trnavský kraj:
Administrátor programu
• Nitriansky kraj :
Štefan Babindák
• Banskobystrický kraj:
Mgr. Martin Horváth
Ivan Berky – Dušík
Mgr. Dagmar Hrušková
• Banskobystrický a Prešovský kraj:
Bc. Marianna Pehelová
• Prešovský kraj:
Mgr. Martina Čverhová
• Prešovský a Košický kraj:
Mgr. Roman Eštočák
• Prešovský kraj:
Mgr. Silvia Cínová
• Prešovský a Žilinský kraj:
Ing. Ján Zubaj
• Praha (ČR):
Jindra Ružičková

Väčšina tútorov má rómsky pôvod, skúsenosti s prácou s rómskymi komunitami a s deťmi.
Náplňou práce regionálnych tútorov je :
• pravidelný monitoring zverených detí v príslušnom kraji a v ich rodinnom prostredí
• dohliadanie na dodržiavanie pravidiel zapojených detí v programe Divé maky
• dohliadanie nad dochádzkou na financované aktivity
• pravidelný monitoring potrieb, úspechov a problémov zverených detí
• pomoc a asistencia pri vybavovaní financovaných aktivít, nákupu potrebných pomôcok a pri
riešení vzniknutých problémov v regióne
• pravidelný reporting administrátorovi programu
Tútori pravidelne absolvujú stretnutia v Bratislave, vždy na začiatku školského roka. Stretnutia sa
zúčastňuje celý tím Divé maky. Zhrnie sa predošlý školský rok, úspechy aj neúspechy zapojených
detí. Tútori sa oboznámia s novými deťmi, plánmi a aktivitami na nasledujúci rok, prípadnými
zmenami, ktoré nastali v Divých makoch.
Následne sa začína pravidelný monitoring detí, tútori telefonicky konzultujú prípadné problémy
alebo návrhy na zmenu aktivity či umeleckej školy, potreby detí atď. Písomne informujú
programový tím o zverených deťoch a ich rodinách v podobe kratších mesačných a rozsiahlejších
polročných správ.
8.2. Darcovia
Väčšina darcov z predošlého roku sa rozhodlo pokračovať v podpore. Do zoznamu pribudli aj noví
darcovia, pričom darcovia detí ktoré boli z programu vyradené pokračovali v podpore iného
dieťaťa.
Darcov pre nové deti sme získavali postupne, počas celého školského roka. Napríklad cez PR
aktivity, osobné kontakty, alebo cez už súčasných darcov, ktorí oslovili svojich známych. Na
zapojenie darcov do programu stačí vyplniť darcovský formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie
na webovskej stránke www.divemaky.sk.

9. Komunikačná stratégia
V roku 2008 sme sa výrazne zamerali hlavne na spontánnu komunikáciu. A to najmä cez
životné príbehy detí, ich úspechy a pokroky v talente. Nesporná bola komunikácia Idy
Kelarovej, ktorá sa stala umeleckou patrónkou jesenného koncertu Divé maky. Okrem
toho sme prezentovali aj niektorých z našich darcov, ktorí boli otvorení medializácii.
Pred koncertom sme rozbehli mediálnu kampaň – ako pozvánku na jesenný koncert
a usporiadali tlačovú konferenciu.
Divé maky vydali v roku 2008 celkovo 15 tlačových správ:
• Talentovaný tanečník na prestížnej medzinárodnej súťaži, marec 2008
• Talentovaný huslista dostal do daru husle za pol milióna korún, marec 2008
• Jarný workshop – začiatok spolupráce s Idou Kelarovou, apríl 2008
• Jarný workshop – vyhodnotenie prvého umeleckého workshopu , apríl 2008
• Talentové skúšky, apríl 2008
• Talentovaný huslista vystúpi so Symfonickým orchestrom SRO, apríl 2008
• Talenty prichádzajú z východu, máj 2008
• Talent z Divých makov bude súťažiť na Majstrovstvách Slovenska, máj 2008
• Úspech talentov z Divých makov, máj 2008
• Výtvarný workshop so slovenským výtvarníkom Erikom Binderom, jún 20008
• Obrázky talentov z Divých makov sa dražili, jún 2008
• Letná akadémia a Deň otvorených dverí, august 2008

•
•
•

Koncert Divé maky pod vedením Idy Kelarovej, október 2008
Tlačová konferencia, október 2008
Charitatívna vianočná aukcia Divých makov, december 2008

9.1.Mediálna kampaň
Na jeseň sme spustili kampaň, ktorá informovala verejnosť o pripravovanom koncerte.
Prostredníctvom kampane sme chceli verejnosti ukázať že „dávať šancu druhým“ sa
oplatí. Hlavným posolstvom bolo prilákať verejnosť na koncert. Kampaň prebiehala
v Bratislave a v okolitých mestách.
Obdobie: september – október
Mediálne nosiče:
• Billbordy, Akzent media – 50 ks
• Cytilighty, Akzent media – 30 ks
• Inzercia:
o Miau, Goldman, Wellness, Interier
o Život, Rebecca, Eva
o Pravda, Moment
o Slovak Spectator
• Rádio, 30 sec.
o Rádio Devín
o FM rádio

9.2.Tlačová konferencia, 7.10.2008, Bratislava Hotel Marrol´s
Divé maky od svojho založenia raz do roka usporiadajú tlačovú konferenciu, kde
informujú novinárov a média o aktuálnych akciách a témach programu. Dňa 7.10.2008
v Bratislave v hoteli Marrol´s sme usporiadali tlačovú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia slovenských médií a partneri programu. Hlavnou témou tlačovej konferencie
bol pripravovaný jesenný koncert. Okrem samotného koncertu sa zhodnotil celý rok
Divých makov, výsledky a úspechy podporovaných detí a otvorenie nového školského
roka 2008/09. Po konferencii nasledovalo malé občerstvenie, ktoré spríjemnila cimbalová
skupina bratov Šivákovcov, ktorí sú tiež zapojení v programe.
Za panelom sedeli:
• Vladislava Dolníková: autorka programu Divé maky
• Lucia Dohnalová: koordinátorka programu Divé maky

• Ida Kelarová: hosť tlačovej konferencie
• Andrea Šalingová: zástupca generálneho partnera Nadácie Tatra banky
• Eva Tršková: zástupca hlavného partnera koncertu Konto Orange

10. Jesenný workshop, 10.10 – 15.10.2008, Bratislava
Necelý týždeň pred koncertom sa stretli všetky vystupujúce deti na jesennom workshope:
speváci, tanečníci, hudobníci, ale aj športovci a výtvarníci, ktorí boli vybraní na koncert
počas jarného workshopu a Letnej akadémie.
Celý týždeň všetci tvrdo trénovali, finalizoval sa program a celková štruktúra koncertu.
Nechýbali generálky, kostýmové a vizážové skúšky. Deti veľmi usilovne cvičili všetky
spevácke aj tanečné čísla, ktoré pripravila Ida Kelarová a jej umelecký tím.
Nechýbala ani organizačná príprava koncertu. Od začiatku roka sme rokovali
s niekoľkými potenciálnymi partnermi, ktorí by nám sponzorsky poskytli priestor pre
koncert. Nakoniec sme uzavreli partnerstvo so Slovenským Rozhlasom, ktorý nám okrem
koncertnej sály bezplatne poskytol aj mediálny priestor na odvysielanie koncertu.
11. Koncert Divé maky pod vedením Idy Kelarovej, 16.10.2008 Slovenský Rozhlas,
Veľké koncertné štúdio, Bratislava
Tretí októbrový štvrtok sa v sále Veľkého koncertného štúdia stretli všetci, ktorí boli
zvedaví na talenty z Divých makov: darcovia, partneri, rodičia, priatelia, spolupracovníci,
tútori, novinári a široká verejnosť.

Najväčším hudobným telesom v programovej štruktúre koncertu bol 30-členný spevácky
zbor Divých makov – boli v ňom talenty spevácke a hudobné, ale aj mladí výtvarníci,
tanečníci a športovci.
Priestor dostali aj najvýraznejšie talenty, ktoré sa predstavili sólovými číslami: výrazné
spevácke talenty: Mária Horváthová, Aneta Kováčová, Adriana Gáborová, Lukáš Horváth,
cimbalovka Janka Šiváka so svojím bratom Marošom Šivákom, tanečník Róbert Sendrei so
svojou partnerkou Lorettou Goretovou.

Po koncertnom vystúpení detí z Divých makov, vystúpil hosť večera - hudobná skupina Idy
Kelarovej, Jazz Famelija. Koncert ukončila spoločná pieseň v podaní speváckeho zboru detí
z Divých makov spolu s Idou Kelarovou. Samozrejme, nechýbali dodatky, opakovania a standing
ovation.
Po koncerte nasledovala vernisáž obrazov, ktoré namaľovali deti z Divých makov a
fotodokumentácia, ktorá mapovala Divé maky od ich začiatkov až po súčasnosť. Nechýbala
recepcia, kde sa deti stretli s rodičmi, novinármi, ale hlavne s darcami. Niektoré z nich sa so
svojimi „vzormi“ stretli po prvý krát.
Koncert Divých makov bol vyvrcholením celoročnej práce detí s Idou Kelarovou a jej tímom. Pre
mnohé z detí bol koncert krstom v lúčoch reflektorov; a zároveň odmenou za húževnatosť, s akou
na sebe pracovali. Diváci, darcovia aj partneri odchádzali z koncertu dojatí.
Koncert bol odvysielaný zo záznamu počas vianočných sviatkov: 24.12 a 25.12.2008 na Rádiu
Devín o 17.00hodine.

„Bol to silno krásny emocionálno-kultúrny zážitok, dojatie k slzám, obdiv, smiech a zábava v
jednom. A okrem toho aj krásne maľujú, jeden z obrazov mám stále v hlave,"
Veronika Mikušová, Bratislava, divák koncertu.

Program Koncertu Divé maky – vystupujúce deti:
1. Úvodné slovo: Róbert Sendrei
2. Na šunav (tradičná rómska ) : zborová pieseň - zbor Divé maky
3. Spoločný tanec (autor Oto Bunda, Ivana Olahová) : zbor Divé maky
4. Kamimo (autor neznámy ) : sólo spev: Mária Horváthová
5. Evo (tradičná rómska), sólo spev a husle: Filip Abaffy
6. Saré de Patrija (autor Jevgenij Doga), sólo spev: Adriana Gáborová, vokály : Ján Šivák ,
Maroš Šivák, Milan Miko
7. Ssako džanel( tradičná rómska ) , sólo spev: Mário Radič, vokály: Aneta Kováčová,
Adriana Gáborová, Mária Horváthová
8. Užarav(autor Tomáš Kačo), sólo spev: Aneta Kováčová, Adriana Gáborová
9. Slugadžis(tradičná rómska) ), sólo spev: Ján Šivák, Maroš Šivák, Milan Miko
10. Inštrumentálna ( tradičná rómska) , cimbal: Ján Šivák, kontrabas: Maroš Šivák, viola:
Milan Miko (prizvaný hosť)
11. Kaj tu sal ( autor Milan Demeter ), sólo spev: Adriana Gáborová + vokály Ján Šivák ,
Maroš Šivák , Milan Miko
12. Avča Mri čhaj (autor Desiderius Dužda ), sólo spev: sestry Aneta a Monika Kováčové
13. Nane o da Lavutaris (tradičná rómska), sólo spev: Lukáš Horváth, cimbal: Ján Šivák,
kontrabas: Maroš Šivák, husle: Tomáš Koky (prizvaný hosť), viola: Milan Miko
(prizvaný hosť)
14. Avľas ke man miri daj ( autor Desiderius Dužda ): zborová pieseň - zbor Divé maky
15. Nasvalo som(tradičná rómska),sólo spev: Lukáš Horváth + zbor Divé maky
16. Hej Romale (tradičná rómska): zborová pieseň - zbor Divé maky
17. Romale (autor Gejza Horváth), sólo: Ida Kelarová, zbor Divé maky
Umelecký tím Idy Kelarovej:
• Ida Kelarová – spev
• Desiderius Dužda – spev, gitara
• Tomáš Kačo – spev, klavír
• Oto Bunda – tanec
• Ivana Olahová – tanec
• Ladislav Cmorej – tanec (prizvaný umelec z Divých makov)
Hosť večera: Jazz Famelija:

•
•
•
•
•
•

Ida Kelarová - spev
Desiderius Dužda - gitara
Radovan Tariška: saxofón
Ondrej Krajňák: klavír
Maroš Ševčík: bicie
Tomáš Baroš: kontrabas

Organizácia a dodávatelia koncertu:
• Klímová, Hanečka: kostýmy
• Marek Kopanica a tím: vlasová vizáž
• Zuzana Klímová: make-up
• Miracle, spol.r.o: produkcia pódia, vernisáže
• Michal Zeleňák - Zemont: svetlá a zvuk
• Tomáš Oravec: catering
12. Vystúpenie detí z Divých makov na podujatiach partnerov
Program Divé maky získal v roku 2008 nového generálneho partnera – Nadáciu Tatra
banky. Okrem samotnej finančnej podpory sa generálny partner absolútne prepojil
s filozofiou programu.
Aj ďalší partneri inovatívne prepojili Divé maky so svojimi komerčnými aktivitami:
Siemens, Konto Orange, HP a pod.. Deťom umožnili vystúpiť na svojich akciách a
spoločenských podujatiach. Tieto aktivity prispeli k zvýšeniu publicity programu a
pomohli pri budovaní pozitívnych vzorov zapojených detí. Zároveň týmito aktivitami
prispeli k lámaniu spoločenských predsudkov voči Rómom a tieto akcie slúžili aj na
oslovenie potenciálnych darcov pre deti zapojené do programu.
12.1. Spolupráca s Nadáciou Tatra banky
Nadácia Tatra banky v roku 2008 spolu s Divými makmi usporiadali nasledovné akcie
a prezentácie:
1. Kuca - paca, 8.6.2008, Červený Kameň
Nadácia Tatra banky usporiadala počas leta spoločenské podujatie pre všetkých svojich
zamestnancov a pozvanú verejnosť (rodiny s deťmi). Okrem vystúpenia známych
spevákov, hudobníkov, dostali priestor aj naše dva talenty: speváčka Aneta Kováčová
a huslista Karol Daniš.
2. Pokladničky, november 2008 – apríl 2009, Slovensko:
V období sviatkov a prechodu Slovenskej koruny na EUR, Tatra banka vyrobila
pokladničky s fotografiami detí z Divých makov, s logom Divých makov, ktoré uložila do
vyše 200 pobočiek Tatra banky po celom Slovensku. Až do prvého apríla 2009, mohla
verejnosť vhadzovať zvyšné slovenské mince a bankovky do pokladničiek a podporiť tak
talentované deti z Divých makov.
3. Vianočná PF-ka (spolupráca aj s Tatra bankou), december 2008:
Počas vianočných sviatkov, ponúkla ďalší priestor na prezentáciu projektu Divé maky.
Vytvorila PF-ku v spolupráci s talentami zapojenými do Divých makov. A to v dvoch
formách: pohľadnicová (3 druhy), kde boli použité diela výtvarných talentov a

elektronická, „mini“ video www.penaziakomaku.sk , kde deti z Divých makov zaspievali,
zatancovali a popriali všetkým PF 2009. Tieto dva novoročné pozdravy dostali všetci
klienti Tatra banky a navyše „mini“ video bolo okrem e-mailového šírenia dostupné aj cez
web stránku, internet banking a cez plazmové obrazovky v pobočkách Tatra banky po
celom Slovensku.
4. Ceny Nadácie Tatra banky, 29.11.2008, SND Bratislava
Nadácia Tatra banky každoročne organizuje odovzdávanie cien za umenie popredným
slovenským umelcom. V roku 2008 sa pri odovzdávaní zúčastnili aj deti z Divých makov,
kde symbolicky odovzdali kyticu každému ocenenému umelcovi.

12.2.Splupráca so spoločnosťou Siemens
Divé maky podporuje spoločnosť Siemens už 3 roky - finančne aj nefinančne.
S projektom sa absolútne stotožnili a niektorí zamestnanci sa stali darcami zapojených
detí.
V roku 2008 spoločnosť ponúkla najlepším talentom vystúpiť na pódiu s profesionálnymi
umelcami zo slovenskej aj českej hudobnej scény: Miroslav Žbirka, Helena Vondráčková,
Peter Lipa, Márian Čekovský, Katarína Knechtová, Zuzana Smatanová, orchester Štátnej
filharmónie Košice, Český národný symfonický orchester a pod. Išlo o najväčšie firemné
spoločenské aktivity, VIP večierky spoločnosti Siemens:
1. Bratislava, Loď Adyho Hajdu, zamestnanecký večierok, 18.9.2008
• Mária Horváthová, spev
2. Rakúsko, Golf Cup Siemens, 20.9.2008
dražba obrazov výtvarných talentov z Divých makov: 1.659,70EUR /50.000 SKK/
(celkové suma z dražby a následne suma znásobená spoločnosťou Siemens)
3. Bratislava, Reštaurácia Albrecht, Media party, 30.9.2008

Hodnotenie projektov, v prítomnosti novinárov, ktorý mal z ich pohľadu najväčší
spoločenský význam. Vybrali sa Divé maky a spoločnosť Siemens darovala dotáciu:
3.319,39EUR /100 000 SKK/.
• Adriana Gáborová, Aneta Kováčová, Mária Horváthová, spev
• Karol Daniš, husle
• Ján a Maroš Šivákovci s cimbalovkou
4. Košice, VIP večierok, 25.11.2008:
• Karol Daniš, huslista
• Róbert Sendrei, tanečník
5. Bratislava, Incheba, zamestnanecký večierok, 2.12.2008:
• Róbert Sendrei, tanečník
6. Bratislava, Incheba, VIP večierok, 10.12.2008
• Karol Daniš, huslista
• Aneta Kováčová, Mária Horváthová, spev
• Ján a Maroš Šivák so svojou cimbalovkou

Spoločnosť Siemens podporila deti aj finančne a každé vystupujúce dieťa dostalo za
vystúpenie honorár. Financie sú určené na podporu štúdia a talentu počas celého
školského roka 2008/2009.
12.3.Ďalší partneri a ich aktivity
Aj ďalší partneri, priaznivci a darcovia umožnili vystúpiť deťom z Divých makov na
podujatiach:
Konto Orange: tlačová konferencia
Hewlett Packard: vianočný a zamestnanecký večierok
Melódie šťastia: vianočný ples, kde každoročne vystúpia známe slovenské aj zahraničné
osobnosti.

Marián Valko, darca: počas narodeninovej oslave vystúpil Igor Hunka, ktorého podporuje
druhý školský rok

13. Charitatívna vianočná aukcia obrazov výtvarných talentov
Na konci roka sme pripravili vianočnú charitatívnu dražbu diel, ktoré namaľovali detí
počas celého roku 2008 (Letná akadémia, výtvarný workshop). Aukcia výtvarných diel
prebiehala na internetovej stránke www.divemaky.sk, od 8.12. do 23.12.2008.
Vyvolávacia cena bola symbolická 1 koruna. Do elektronickej aukcie bolo celkovo
zaradených 15 diel od najväčších výtvarných talentov z programu Divé maky, pričom
jedno dielo bolo spoločne vytvorené spolu s Erikom Binderom.
Celkovo sa vydražilo 1.347 EUR (40.579,72 SKK). Získané peniaze sa využijú na
pripravované aktivity v roku 2009.
14. Stručný prehľad celoročných aktivít Divé maky
V časovom horizonte január 2008 – december 2008 programový tím zrealizoval tieto
aktivity:
 Rozbehnutie spolupráce s Idou Kelarovou a s jej umeleckým tímom
 Jarný workshop
 Talentové skúšky
 Monitoring - Výjazdy do rodín, ktorých detí pokračujú v programe v šk. roku 2008/09
 Výtvarný workshop so slovenským výtvarníkom Erikom Binderom
 Aukcia obrazov v Slovenskej reštaurácii
 Letná akadémia
 Mediálna kampaň
 Finalizácia profilov, rozpočtov pre všetky deti, ktoré sú v programe zapojené od
školského roka 2008/09 a začiatok darcovskej podpory pre 54 zapojených detí
 Výber a školenie nových regionálnych tútorov
 Začiatok aktivít a monitorovania zapojených detí pre školský rok 2008/09
 Tlačová konferencia
 Jesenný workshop
 Koncert Divé maky pod vedením Idy Kelarovej
 Príprava prezentácie a komunikačnej stratégie na rok 2008
 Charitatívna aukcia www.divemaky.sk





Fundraising, administratíva
Spustenie novej web stránky
Celoročné vystúpenie detí z Divých makov na podujatiach partnerov, darcov

15. Programový tím, vízia a aktivity na rok 2009
Programový tím:
Mgr. Vladislava Dolníková – autorka programu
Mgr. Lucia Dohnalová – programová riaditeľka (od 09/2008 )
Mgr. Dorota Zacharová – programová koordinátorka (od 09/2008)
Mgr. Art. Gabriela Binderová - programová manažérka (od 03/2008)
Dipl. Ing. Viera Krupová – PR manažér (od 02/2009)
Vízie a aktivity:
V roku 2009 majú Divé maky za úlohu celý štipendijný program a občianske združenie
zastabilizovať, posilniť a rozšíriť. Ciele Divých makov v roku 2009 sú nasledovné:
- Rozširovať štipendijný program – pripravujeme talentové skúšky
- Zachovávať tradície - pokračujeme v tradičnej Letnej akadémii pričom a na Deň
otvorených dverí pripravujeme Rómsky bašável
- Zdôrazňovať tretí rozmer darcovstva – posilňujeme individuálne darcovstvo
Počas celého roka chceme rozvíjať najmä myšlienku individuálneho darcovstva. Práve
vďaka darcom môžu deti študovať, rozvíjať svoj talent, vzdelanie a celkový osobnostný
rast. V prostredí, v ktorom žijú, nemajú žiadne pozitívne vzory. Individuálne darcovstvo
sa časom stane prirodzenou súčasťou filantropie a nebude len o finančnom príspevku, ale o
aktívnom prístupe. Sme presvedčení že najmä aktívny prístup darcov posilní celkovú
motiváciu dieťaťa. Okrem toho chceme pokračovať už v začatých aktivitách s partnermi
a vzájomným prepájaním s poslaním Divých makov. Našou úlohou je získavať neustále
nových darcov a anonymných presvedčiť, že vyjsť z tieňa sa oplatí. Rok 2009 sa bude niesť
v motte:

„Úspešní pomáhajú uspieť“.

PARTNERI
Generálny Partner:

Partneri:

Telekomunikačný partner:

Mediálny partneri:

Reklamní partneri:

ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM, DARCOM,
SPOLUPRACUJÚCIM A PODPORUJÚCIM ORGANIZÁCIÁM
AJ JEDNOTLIVCOM.
ĎAKUJEME ZA PODPORU PRI ROZVÍJANÍ O.Z. DIVÉ MAKY.

