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Viliam Šuňal    
předseda 

Úvodní slovo předsedy 
 
Máte před sebou dokument, kterým se snažíme informovat, jaký byl pro nás rok 2017. 
Trianon, z.s.  je organizace, která je podle názoru mnoho lidí zvláštní zejména dlouhodobými 
cíli a strukturou programu. Program je velice náročný k realizaci, a to především díky 
kombinaci cílových skupin a priorit, které dohromady směřují k rozvoji prvků občanské 
společnosti. Přesto od programu neustupujeme a společně v potu tváře usilujeme o jeho 
plnění. Ne všechny dny v Trianonu jsou radostné. Realizace vyžaduje vysoké nasazení všech 
pracovníků, dobrovolníků i podporu partnerů. Podařilo se nám vybudovat stabilní kolektiv 
provozu Separace pro recyklaci a zabezpečení dostatku materiálu k demontáži. Rozsáhlou 
rekonstrukcí objektu se výrazně zlepšily podmínky pro práci hlavně v zimním období. Provozní 
halu jsme moderní metodou zateplili a vybavili novou litou podlahou. Instalovali jsme linku 
pro drcení kabelů – moderní zařízení pro zvýšení přidané hodnoty práce zaměstnanců. 
Konsolidovalo se pracoviště Digitalizace a skartace dokumentů. První zakázky ukazují na 
perspektivnost tohoto provozu do budoucích let.  
Zajímáme se o podmínky sociálního podnikání, které v praxi ověřujeme již 15 let. Pokoušíme 
se přispět k nalezení optimálního právního vymezení této činnosti. K této problematice jsme 
zorganizovali 15. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. O názorech a návrzích 
účastníků konference informujeme relevantní představitele. Věříme, že legislativa vymezí 
optimální rámec pro sociální ekonomiku, aby lidé s určitým znevýhodněním byli motivování k 
práci a tvorbě hodnot. 
Často se setkávám s otázkami „Proč to děláte?“, „Proč jste si nakombinovali  v pilotním 
programu cílové skupiny senioři, zdravotně postižení a mladí lidé?“. Snad po přečtení textu 
níže naleznete na tyto a podobné otázky odpověď.  
 
Stručně řečeno, pro nás byl rok 2017 jen dalším potvrzením správného směru činnosti 
TRIANONU.  
 
Děkuji za to všem odvážným manažerům partnerských firem, institucí, organizací a 
jednotlivcům, kteří byli ochotni podpořit naší snahu a navázat partnerství.  Věřím, že to 
oboustranně prospívá a obohacuje. 
 
Viliam Šuňal - předseda TRIANON, z.s. 
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Poslání  
organizace 
a základní 
informace 
 

 
Misí organizace je podpora udržitelného 
rozvoje příhraničního regionu a rozvoj prvků 
občanské společnosti v rámci systému triád 
pilotního programu Bez bariér bez hranic®. 
Organizace podporuje pracovní integraci osob 
se zdravotním postižením i jejich začlenění do 
běžné společnosti, rozvíjí udržitelné a 
společensky zodpovědné podnikání, podporuje 
edukaci dětí a mládeže v oblasti přírodních věd 
a techniky, ochrany životního prostředí a 
obnovitelných zdrojů energie a vzdělávání 
seniorů.  
 
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 
 
Členskou schůzi spolku TRIANON tvoří všichni 
členové spolku, kteří ze svých řad volí tříčlenný 
výbor jako kolektivní statutární a výkonný 
orgán spolku. TRIANON, z.s. je zakládajícím 
členem Středoevropské skupiny pro integraci 
(2009) a Klastru sociálních inovací a podniků 
SINEC (2013), dále je členem NRZP ČR a 
Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem 
v Třinci. 
 
Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017 
Hlavní pracovní poměr:                              30 
Dohody o provedení práce:                        12 
Dobrovolníci:                                             5 
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15 
let realizace pilotního programu Bez bariér bez hranic®. a uskutečněných ročníků 

stejnojmenné konference 

 

2 
pracovní programy pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

 

30 
Stálých zaměstnanců v obou pracovních programech, z toho 27 se zdravotním 

znevýhodněním 

 

333 
tun ekologicky zpracovaného materiálu v provozu Separace pro recyklaci 

 

8 
Realizovaných zakázek nově zřízeného pracoviště Digitalizace a skartace 

 

6 
realizovaných projektů spolufinancovaných z evropských nebo národních zdrojů 

 

286 
návštěvníků vzdělávacích a osvětových aktivit v oblasti ekologie, vědy a techniky 
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V rámci fungování organizace v roce 2017 byly 
nadále realizovány aktivity pilotního programu 
Bez bariér bez hranic® spočívající v podpoře 
udržitelného rozvoje příhraničního regionu a 
rozvoji prvků občanské společnosti. 
Spolek se dále zaměřil na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 
tím i jejich integraci do běžného života i 
společnosti. Za tímto účelem zajistil činnost 
dvou chráněných pracovních programů 
určených k zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením – Separace pro recyklaci a 
Digitalizace a skartace. V těchto programech 
pracovalo v roce 2017 celkem 37 zaměstnanců, 
z toho 34 z nich představovaly osoby zdravotně 
znevýhodněné. V průběhu roku docházelo 
k drobným personálním a organizačním 
změnám, a ke konci roku zaměstnával spolek 
TRIANON celkem 30 zaměstnanců, z toho 27 
zdravotně znevýhodněných. v porovnání 
s rokem 2016 tak došlo k čistému nárůstu 
zaměstnanosti o celkem tři nová pracovní místa.  
 
Za zvýšením zaměstnanosti v roce 2017 stojí 
především rozsáhlé investice do provozu 
Separace pro recyklaci, kdy byla díky realizaci 
projektu „Inovativní rozvoj sociálního podniku 
TRIANON“ spolufinancovaného z prostředků 
Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu rozšířena paleta 
nabízených služeb také o ekologické zpracování 
kabeláže a navýšená celková kapacita provozu. 
Oproti předchozímu roku se také podařilo 
navázat nová obchodní partnerství, např. 
v rámci kolektivního systému zpětného sběru 
elektroodpadu (Elektrowin, a.s. nebo  Rema, 
a.s.) a získat první zakázky pro nový provoz 
Digitalizace a skartace. Zároveň dále 
pokračovala spolupráce s již tradičními partnery 
v oblasti zpracování a ekologické likvidace 
elektroniky a jednodruhových plastů. 

Pracovní 
integrace 

osob se 
zdravotním 

postižením a 
rozvoj 

sociálního 
podnikání 
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Separace pro recyklaci 
 
V pracovním programu Separace pro recyklaci 
pracovalo v roce 2017 celkem 24 zaměstnanců, 
z toho 20 mužů v provozu I a 4 ženy v provozu 
II zaměřeném na separaci drobných 
elektrosoučástek, demontáž jednoduchých 
zařízení nebo kompletaci výrobků. 
 
Celkem naši zaměstnanci zpracovali přes 333 
tun elektrického nebo plastového materiálu, což 
je zhruba o 30 tun více než v roce předešlém. 
Na tomto nárůstu se významně podílí zapojení 
se do kolektivního systému zpětného odběru 
elektroodpadu, v rámci kterého naši 
zaměstnanci ekologicky zlikvidovali přes 85 tun 
nejrůznějších velkých i malých domácích 
spotřebičů, a zajistili překládku téměř 57 tun 
chladících zařízení. Veškerý vytěžený materiál 
pak putoval dále k odběratelům určeným 
v rámci kolektivního systému. V oblasti 
jednodruhových plastů zajistili naši pracovníci 
zpracování 150 tun plastového materiálu, 
přičemž více než polovinu připravili do podoby 
speciální plastové mletiny, použitelné přímo do 
nového výrobního procesu. Z elektromateriálu 
získaného k separaci a ekologické likvidaci od 
tradičních partnerů vytěžili naši zaměstnanci 
téměř 8,5 t železa, 1,5 t mědi a hliníku a téměř 
500 kg mosazi.  
 
Na podzim byl zahájen provoz nové 
technologické linky Guidetti Sincro Mill 315 turbo 
určené ke zpracování a ekologické likvidaci 
měděných kabelů. Do konce roku probíhal 
zkušební provoz, testování kvality výstupu a 
první zakázky s novými partnery. Zároveň byla 
do provozu pořízena také páračka kabelů pro 
manuální zpracování kabelů větších průměrů. 
Díky tomu tak ještě narost rozsah i kvalita 
zpracování materiálu v provozu. 
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Digitalizace a skartace  
 
V roce 2017 se podařilo získat také první 
zakázky pro pracovní program Digitalizace a 
skartace určený k zaměstnávání zdravotně 
znevýhodněných žen s vyšším dosaženým 
vzděláním. Na pracoviště byla v průběhu roku 
přijata nová zdravotně znevýhodněná 
zaměstnankyně – absolventka obchodní 
akademie, která se věnovala například 
digitalizaci historických kronik obce Hrčava, 
vytěžování textu ze středoškolských učebnic 
nebo digitalizaci dokumentace k realizovaným 
veřejným zakázkám.  
 
Realizovány byly také zakázky skartace 
dokumentů většinou pro veřejnoprávní instituce 
nebo jejich příspěvkové organizace.  
 
V roce 2017 bylo pracoviště dovybaveno dalším 
speciálním zařízením, a to plochým A3 skenerem 
umožňující skenování knih a knižních vazeb, 
skenerem OCR pro vytěžování textu nebo 
speciálním fotografickým skenerem pro kvalitní 
digitalizaci fotografií či starých diapozitivů a 
negativů. 
 
Naše pracoviště disponuje odborně vyškoleným 
personálem, profesionálním hardwarovým 
zařízením i speciálním softwarem. Na přání 
našich zákazníků jsme schopni nejen provést 
převod papírových dokumentů různých formátů 
a vazeb do digitální podoby, ale také zajistit 
databázi skenovaných souborů, opatřit je 
metadaty pro snadné vyhledávání a skartačními 
lhůtami, a zpracovat tak pro klienta kompletní 
digitální archiv. V loňském roce jsme naše 
služby prezentovali na několika akcích, například 
na Happeningu v Ostravě nebo na Veletrhu 
sociálních podniků na výstavišti v Brně.  



Výroční zpráva 2017 www.ostrianon.cz 

9 
 

 

Mezinárodní konference 
 
Součástí pilotního programu je také již tradiční 
konference Bez bariér bez hranic®, která kromě 
sdílení znalostí a příkladů dobré praxe v oblasti 
pracovní integrace osob se zdravotním 
postižením a podpory rozvoje sociální ekonomiky 
slouží jako veřejný audit aktivit spolku TRIANON 
v daném roce. 
 
Letošní 15. ročník se uskutečnil dne 5. října 
2017 na půdě Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Konferenci zahájil 
náměstek hejtmana pro ekonomiku Ing. Jaroslav 
Kania. Celkem se zúčastnilo přes 40 osob, 
přítomni byli zástupci Komory sociálních 
podniků, města Český Těšín, KR NRZP MSK, 
MVŠO, Úřadu práce ČR, VZP ČR, Národní sítě 
MAS, České spořitelny, PTM v ČR, slovenských a 
polských partnerů a Klastru sociálních inovací a 
podniků - SINEC z.s. 
 
Na konferenci zazněly prezentace o 
zkušenostech ze sociálního podnikání 
zaměřeného na podporu sociální integrace osob 
se zdravotním a sociálním znevýhodněním 
z Česka, Polska i Slovenska. Prezentován byl i 
návrh Zákona o sociálním podnikání. Diskutovalo 
se také na téma společenské odpovědnosti 
podniků v kontextu zapojování osob 
s postižením do pracovního procesu a 
možnostech chráněného bydlení. Došlo i na 
téma zaměstnávání osob pečujících o osobou 
blízkou, což je opomíjená skupina ve vztahu k 
sociální integraci.  
 
Konference i další aktivity v oblasti rozvoje 
sociálního podnikání se dlouhodobě těší podpoře 
ze strany Moravskoslezského kraje. Uspořádání 
konference podpořili Třinecké železárny, a.s., 
KOVONA SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., 
ELEKTROWIN a.s., Remarkplast s.r.o., VEOLIA 
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., OKD, a.s., dále města 
Český Těšín, Havířov a Karviná, NRZP ČR, Klastr 
sociálních inovací a podniků SINEC z.s.  

„Již 15. ročník konference 
se zaměřil na problematiku 
sociální ekonomiky a trend 
sociálního podnikání. I 
když jde v současnosti o 
hodně diskutované téma, 
osvěta je zde stále na 
místě. Mnoho lidí vnímá 
totiž sociální podnikání 
stejně jako sociální služby, 
což značně ztěžuje 
fungování stávajících 
sociálních podniků. Věříme, 
že k řešení přispěje i nově 
připravovaný zákon o 
sociálním podnikání v ČR.“ 
Viliam Šuňal 
Předseda TRIANON, z.s. a 
člen rady Klastru 
SINEC,z.s. 
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Spolek TRIANON realizuje své aktivity ve 
spolupráci s mnoha dalšími organizacemi a za 
dlouhodobé podpory některých partnerů. 
V oblasti sociální ekonomiky úzce 
spolupracujeme jako jeden ze zakládajících 
členů s Klastrem sociálních inovací a podniků –
SIENC, z.s., se kterým se společně se věnujeme 
podpoře a rozvoji sociální ekonomiky v kraji. 
Stejnou problematiku se snažíme řešit také na 
lokální úrovni, a to jako členové Regionální rady 
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. V roce 
2017 byla navázána také spolupráce s Českou 
spořitelnou, a.s. v rámci nově se rozvíjejícího 
sociálního bankovnictví. Za účelem řešení 
problematiky pracovní integrace OZP jsme členy 
Národní rady zdravotně postižených ČR.  
 
V podnikatelské činnosti se nám daří udržet si 
stálou obchodní spolupráci s významnými 
společnostmi působícími v regionu, jako jsou 
například Třinecké Železárny, a.s., ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o., OKD, a.s., Veolia 
Průmyslové služby ČR, a.s., Kovona Systém, 
a.s.,  Remarkplast s.r.o. Nově jsme vstoupili 
do spolupráce se společností Elektrowin, a.s. 
a REMA, a.s. v rámci kolektivního systému 
zpětného sběru elektroodpadu. Probíhaly 
také četné schůzky k navázání nových 
obchodních partnerství souvisejících 
s rozšířenou paletou našich nabízených 
služeb. 

 
Ze spolupráce s veřejnou sférou 
spolupracujeme aktivně především 
s Moravskoslezským krajem, městem Český 
Těšín a statutárními městy Havířov a Karviná.   
 
V oblasti projektové spolupráce a realizace 
veřejně prospěšných aktivit patří mezi naše 
dlouhodobé partnery například ESÚS TRITIA, 
organizace K.a.P.A, o.p.s. z Třince, Fundacja 
Ludzie-Innowacje_Dizajn z Bielska-Bialej, 
Slovenská agentura životního prostředí se 
sídlem v Žilině, sdružení OZ TRIANON SK, 
spolek AUTOLAB a další. 

Partnerství 
a spolupráce 

 
 
 
 
  

 

  



Výroční zpráva 2017 www.ostrianon.cz 

11 
 

  



Výroční zpráva 2017 www.ostrianon.cz 

12 
 

Aktivity pro 
děti, mládež 
a seniory 
 
 
 
 
 

Každoročně spolek TRIANON organizuje v 
průběhu roku mnoho aktivit pro děti, mládež a 
seniory a ani rok 2017 v tomto nebyl výjimkou. 
Zájemci o přírodu a ekologii se mohli zúčastnit 
workshopů, exkurzí a dalších akcí 
organizovaných v rámci programu 
environmentální osvěty a edukace „Ekohraní“. 
Žáci a studenti se zájmem o vědu a techniku 
se pak mohli zapojit do technického kroužku, 
studentských dílen nebo workshopů a zlepšit si 
tak své technické dovednosti v programu 
„Technika je hra!“. Starší studenti pak měli 
možnost předávat své znalosti a zkušenosti v 
oblasti využívání informačních a komunikačních 
technologií seniorům jako lektoři „Senior 
Internet Euro Klubu“. V roce 2017 se do aktivit 
zapojily téměř tři stovky účastníků. 
 
Jako spolek dlouhodobě usilujeme o 
propojování ekonomických, sociálních a 
environmentálních aktivit s cílem podpořit 
udržitelný rozvoj našeho regionu. Svou činností 
se snažíme reagovat a aktivně přispívat k 
řešení současných problémů v našem kraji, 
souvisejících například se změnou struktury 
hospodářství, zhoršeným stavem životního 
prostředí, nesouladem nabídky a poptávky na 
trhu práce. 
 
Právě proto realizujeme ucelený program 
aktivit v oblasti ekologické osvěty a edukace 
„Ekohraní“, který jsme před několika lety 
rozšířili také o program „Techika je hra“, ve 
kterém se snažíme mladé lidi motivovat k 
dalšímu studiu technicky orientovaných 
inovativních oborů. Snažíme se také probouzet 
zájem dětí a mládeže o krajinu a životní 
prostředí kolem nás. Ve spolupráci s partnery a 
spolupracujícími subjekty stále pracujeme na 
nových projektových záměrech i aktivitách. 
 
Aktivity v roce 2017 probíhaly za finanční 
podpory města Český Těšín. 
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Studentská ekokonference  
 
Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil již 14. ročník 
mezinárodní studentské konference „Obnovitelné 
energetické zdroje v teorii a v praxi“. Konference 
se konala v aule Gymnázia Josefa Božka v 
Českém Těšíně ve spolupráci se spolkem 
TRIANON a  ZST Cieszyn. Smyslem konference 
je motivovat mladé lidi k vnímání stavu životního 
prostředí regionu a hledání nových inovativních 
řešení prostřednictvím využití obnovitelných 
zdrojů energií. Konference se zúčastnilo celkem 
34 studentů, kteří prezentovali celkem 32 
projektů formou prezentací nebo funkčních 
modelů. Komisí oceněným modelem se stal 
„Ram pump” aneb zařízení na přečerpávání 
vody, které prezentovlali studenti z BCKUiP 
Bielsko-Biała. Vtězem ankety se stal projekt: 
„Geotermia – Prąd i ciepło z ziemi”, jehož autoři 
zastupovali Powiatowy Zespoł Szkół nr. 2 w 
Pszczynie. Účastníci konference se stali také 
přímými účastníky pokusu, když v průběhu 
konání akce měřili studenti Gymnázia Josefa 
Božka za pomocí systému EdLab a pod 
odborným vedením PaedDr. J. Pavelky kvalitu a 
stav ovzduší v aule. 
 
Soutěž EKOPLAKÁT 
 
Mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů 
z Česka, Slovenska a Polska, jejímž účelem je 
podpořit ekologické cítění a pozitivní vztah 
ochraně přírody. V letošním 14. ročníku měla 
porota nelehký úkol vybrat z velkého množství 
exponátů vytvořených žáky českotěšínských ZŠ 
Pod Zvonek a Hrabina, ZŠ Vendryně, ZŠ Bystřice 
a třinecké ZŠ Jablunkovská, k hodnocení dorazily 
také exponáty z Martina, Necpal nebo z Bielska-
Białej. Vítězové pak byli za účasti partnerů ESÚS 
TRITIA a zámek Cieszyn oceněni na slavnostní 
vernisáži výstavy nejlepších prací otevřené od 
27. 10. 2017 do 12. 11. 2017 v prostorách 
galerie na zámku Cieszyn. 
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Technický kroužek 
 
V průběhu školního roku probíhaly v TRIANONU 
pravidelné lekce Technického kroužku. Jeho 
účastnici se věnovali dlouhodobějším projektům, 
jako například konstrukci vlastní 3D tiskárny, ale i 
základům robotiky, kybernetiky a programování 
prostřednictvím sestavování vlastních robotů z 
oblíbených stavebnic LEGO® Mindstorms. Filosofií 
vedení technického kroužku je „Škola hrou“,  a tak 
jsou prostřednictvím zjednodušených a pro děti 
atraktivních stavebnic sestavováni a programováni 
vlastní stroje a roboti, v praxi jsou však stejné 
řídicí systémy využity v řízení reálných funkčních 
strojů, jako např. 3D tiskárny, CNC frézky a 
podobných. Znalosti získané hrou tak mohou žáci 
kroužku velmi dobře využít v reálném životě. 
Kroužek je realizován ve spolupráci s Fakultou 
elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. V roce 
2017 se podařilo navázat spolupráci také s DDM 
Český Těšín, a bylo tak možné kroužek zpřístupnit 
i dalším zájemcům.  
 
Studentská praxe 
 
Svou příležitost dostali také studenti středních 
škol, kteří se mohli zúčastnit tradiční letní 
studentské praxe, a získat tak nejen základní 
pracovní návyky, ale i cenné zkušenosti v oblasti 
ekologie, ochrany životního prostředí a recyklace.  
 
Léto s programem Technika je hra! 
 
O prázdninách bylo v TRIANONU opravdu živo. 
Společně s DDM Český Těšín jsme připravili 
příměstský tábor a také další dva celodenní 
workshopy s technickým zaměřením, několikrát 
nás navštívila i dětská skupina z Třince pod 
vedením K.a.P.A., o.p.s. I přesto, že počasí 
nahrávalo spíše pobytu u vody, byly děti z aktivit 
nadšené, což dokládá i následný zájem o 
technický kroužek. 
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Senior Internet Euro Klub   

 
Jako každoročně realizoval spolek TRIANON také 
projekt Senior Internet Euro Klub, ve kterém 
studenti vzdělávají seniory v oblasti informačních 
a komunikačních technologií. Internet je 
přístupný lidem v každém věku, jen je potřeba 
být ostražitý. Co je možné a na co si dávat 
pozor, tak na takové dotazy odpovídali studenti 
jako lektoři nejčastěji. Sami se přitom také leccos 
přiučili, protože lekce často probíhaly v duchu 
společných diskuzí a nejen o internetu. Jak se 
nám již za 14 let realizace projektu potvrdilo, 
tato inovativní forma spolupráce pomáhá 
seniorům začlenit se do dnešní společnosti a 
zároveň podporuje dialog mezi mladými lidmi a 
starší generací. Senioři – absolventi kurzu se díky 
mladým lektorům naučili obsluhovat nejen 
počítač a internet, ale poznali také nové způsoby 
komunikace prostřednictvím emailu, Skype nebo 
sociálních sítí. Lekce Senior Internet Euro Klubu 
se konaly v prostorách gymnázia Josefa Božka a 
v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně vždy 
dvakrát v týdnu od 15:00 do 16:00 hod., a 
pravidelně je navštěvovalo přes 20 seniorů, 
kterým se věnovalo celkem 7 studentů —
lektorů. Všichni zúčastnění si spolupráci velmi 
pochvalovali. 

„Bylo velice zajímavé 
vyzkoušet si pozici 
lektora a předávat své 
znalosti jiným. Obzvlášť 
pokud posluchačem je 
seniorka, která oslavila 
86 narozeniny a neváhá 
stále se učit novým 
věcem.“ 
Kamila Sikorová 
Lektorka 
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Společné výzkumné a monitorovací centrum, 
zkráceně SVMC je společným projekt spolku 
TRIANON a skupiny pracovníků a doktorandů 
Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-
TUO. Posláním centra je podporovat technické 
vzdělávání u mladé generace a propagovat 
nové inovativní možnosti a praktické ukázky 
využití technologií v oblasti ekologie, 
přírodních věd a techniky vedoucích k podpoře 
udržitelného rozvoje. Centrum je vytápěno a 
energeticky zásobováno speciálním systémem 
využívající  obnovitelné zdroje energie, jako 
jsou fotovoltaickou elektrárnu, fototermický 
systém pro ohřev vody, tepelné čerpadlo a 
kogenerační jednotku. V prostorách objektu je 
pak vybudována laboratoř, která v průběhu 
roku slouží jako učebna a zázemí pro 
vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí 
centra je také dobíjecí stanice elektromobilů a 
také meteostanice. V minulých letech byly na 
střechu objektu umístěné také dva včelí úly 
jako pokus jejich chovu v městském prostředí, 
který se po roce ukázal být jako velmi 
úspěšný. 
 
Centrum je celoročně v provozu a v průběhu 
roku jsou zde organizovány nejrůznější akce a 
workshopy pro školy i veřejnost. Cílem všech 
akcí je přiblížit žákům a studentům studium 
technických a přírodovědných oborů, naučit je 
nové technické znalosti a dovednosti, posílit 
jejich manuální zručnost a motivovat je k 
zodpovědnému chování k životnímu prostředí 
a jeho ochraně. V průběhu roku slouží 
prostory centra jako zázemí pro pravidelné 
volnočasové aktivity.  
Spolek TRIANON plánuje do budoucna  
aktivity centra dále rozvíjet a podpořit tak 
technické a přírodovědné znalosti či 
dovednosti dětí a mládeže z regionu, například 
prostřednictvím  výzvy č. 56 IROP a projektu 
„Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 
ve Společném výzkumném a monitorovacím 
centru.“ 

Společné 
výzkumné a 
monitorovací
centrum 
(SVMC)  
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Realizované 
projekty, 
granty a 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V oblasti realizace projektů, zejména těch 
investičních byl rok 2017 pro spolek TRIANON 
velmi úspěšným. 
V průběhu roku probíhala realizace projektu 
"Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON", 
reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114, 
podpořeného z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím výzvy č. 12 Integrovaného 
regionálního operačního programu. Jeho 
obsahem bylo navýšení produkční a personální 
kapacity stávajících provozů, což spočívalo 
především v pořízení nové zpracovatelské linky 
pro ekologickou likvidaci měděných kabelů a 
dalšího technického vybavení – vysokozdvižného 
vozíku apod. Část prostředků byla určena také  
na modernizaci prostor, která díky další podpoře 
ze strany Moravskoslezského kraje mohla být 
realizována v širším než původně plánovaném 
rozsahu. Díky realizaci projektu vytvořil spolek 
tři nová pracovní místa pro zdravotně 
znevýhodněné osoby a zároveň rozšířil paletu 
svých nabízených služeb, upevnil si svou pozici 
na trhu a stabilizoval své provozy i do dalších 
let.  
 
V roce 2017 pokračovala realizace projektu s 
názvem „Praktický program vzdělávání 
personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové 
hospodářství v pohraničí“, reg. č. 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 
předloženého v rámci výzvy Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. Společně s partnery  
Vysokou školou báňskou – Technickou 
univerzitou v Ostravě a Wyszą Szkolą Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej se spolek zaměřil na 
odbornou přípravu studentů v oblasti rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství v podnicích, 
místních samosprávách a institucích, které mají 
vliv na rozvoj příhraničí. V rámci projektu 
připravili partneři v průběhu speciální a 
doplňkové formy vzdělávání, např. praxe a 
stáže, letní školy, e-learning, mentoring, aj. 
 
Spolku TRIANON se podařilo získat také další 
finanční prostředky od svých již tradičních  
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podporovatelů. Díky již zmiňované podpoře 
Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních 
inovací a podniku – SINEC, z.s. mohl být 
rozšířen rozsah realizovaných investic 
v provozu. Na dofinancování vlastního vkladu 
do projektu finančně přispělo město Český 
Těšín, které navíc podpořilo i program  veřejně 
prospěšných a volnočasových aktivit pro děti, 
mládež a seniory. 
 
Finanční i jinou podporu získal spolek také k 
uskutečnění 15. ročníku konference Bez bariér 
bez hranic®. O tu se postarali statutární města 
Havířov a Karviná, Třinecké železárny, a.s., 
Kovona System, a.s., Národní rada zdravotně 
postižených či Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
 
V  roce 2017 předložil spolek TRIANON 
projektovou žádost do výzvy č. 56 IROP 
zaměřené na rozvoj infrastruktury pro zájmové 
a neformální vzdělávání dětí a mládeže s 
důrazem na přírodovědné obory, digitální 
technologie a techniku. Projekt s názvem 
„Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 
ve Společném výzkumném a monitorovacím 
centru “, reg. č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 úspěšně 
prošel hodnocením v r. 2018 tak může být 
zahájena jeho realizace.  Projekt navazuje na 
stávající aktivity SVMC. Jeho cílem je  inovativní 
a atraktivní formou podpořit vzdělávání 
v přírodovědných a technických oborech, čehož 
bude dosaženo modernizací stávajících prostor 
SVMC, navýšením jeho kapacity a zkvalitněním 
technického vybavení. V rámci projektu bude 
dokončena modernizace odborné učebny-
laboratoře II zaměřené na materiály, do které 
budou zakoupeny např. spektometry, ruční  
analyzátory apod. Dále bude pořízeno nové 
technické vybavení odborné učebny—laboratoře 
II odpovídající aktuálním trendům v robotice a 
kybernetice. V centru bude vybudována také 
příkladová zelená střecha, která bude sloužit 
k vzdělávacím účelům v oblasti přírodních věd, 
k  chovu včel i jako oddechový prostor pro 
návštěvníky. 

„Prostřednictvím projektů 
se snažíme realizovat 
naše vize související 

nejen s budoucnosti naší 
organizace, ale i celého 

regionu. Jsme velmi rádi, 
že se nám díky 

nejrůznějším výzvám daří 
plánované projekty 

realizovat a postupně tak 
přispívat k naplňování 

našich představ.“  
Ing. Tereza Baginská  

Projektová manažerka  
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Název projektu 

 
Dotační 
titul/poskytovatel 
podpory 

 
Obsah projektu 

 
Celkové 
náklady 
projektu, 
výše dotace 
 

Inovativní rozvoj 
sociálního podniku 
TRIANON, reg. č. 
CZ.06.2.58/0.0/0.0/1
5_010/ 0000114 

ERDF 

Integrovaný regionální 
operační program, 
výzva č. 12 „Sociální 
podnikání“ 

Produkční a personální 
navýšení kapacit sociálně 
podnikatelských kapacit 
spolku TRIANON 

3 160 538 Kč 

Dotace 85% 

Praktický program 
vzdělávání personálu 
rozvíjejícího 
nízkouhlíkové 
hospodářství v 
pohraničí“, reg. č. 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/
15_005/0000048 

ERDF 

Program Interreg V-A 
Česká republika – 
Polsko  

 

Specializovaná odborná 
příprava studentů v oblasti 
hospodaření s energiemi a 
rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství 
prostřednictvím speciálních 
forem vzdělávání, např. 
praxí a stáží, letní školy, e-
learningu, mentoringu, 
koučinku a dalších 

237 208 EUR 
(TRIANON  

43 829 EUR) 

Dotace 90% 
 

Rozvoj sociálního 
podnikání v 
TRIANONU 

Moravskoslezský kraj a 
Klastr sociálních inovací 
a podniků – SINEC, z.s. 

Zajištění spolufinancování 
projektu „Inovativní rozvoj 
sociálního podniku 
TRIANON“, spočívajícím v 
pořízení nové technologie a 
modernizaci části výrobních 
prostor a zavedení nových 
služeb sociálního podniku 

3 160 538 Kč 

Dotace 

250 000 Kč 

Rozvoj sociálního 
podnikání v 
TRIANONU 

Moravskoslezský kraj 

Program naplňování 
KPVP OZP pro rok 2017 

Pořízení nového 
technologického vybavení a 
realizace nezbytných 
stavebních úprav 
umožňujících vyřešit 
současná omezení, 
stabilizovat provoz a 
vytvořit vhodné podmínky 
pro jeho budoucí rozvoj 

2 863 700 Kč 

Dotace  

300 000 Kč 

Sociální podnikání v 
TRIANONU 

Město  

Český Těšín 

Částečné financování 
nákladů souvisejících 
s pilotním programem „Bez 
Bariér – Bez Hranic“ včetně 
částečného financování 
investičních nákladů 

3 134 234 Kč 

Dotace 

397 000 Kč 
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souvisejících s realizací 
projektu na produkční a 
kapacitní rozšíření 
sociálního podniku 
TRIANON 

TRIANON  dětem, 
mládeži a seniorům! 

Město  

Český Těšín 

Částečné financování 
nákladů souvisejících s 
realizací volnočasových a 
vzdělávacích aktivit pro děti, 
mládež a seniory v oblasti 
ekologie, přírody, vědy a 
techniky v roce 2017 včetně 
částečného financování 
investičních nákladů do 
objektu  SVMC  

357 585 Kč 

Dotace 

154 000 Kč 

Konference Bez 
bariér bez hranic® 

Statutární město 
Havířov, 

Statutární město 
Karviná, 

Třinecké železárny, a.s. 

KOVONA SYSTEM, a.s. 

VZP ČR 

NRZP ČR 

Uskutečnění 15. ročníku 
mezinárodní konference Bez 
bariér bez hranic® vč. 
příspěvků na věcné dary 
zdravotně znevýhodněným 
dětem z regionu 

48 000 Kč 
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I přes rozsáhlé investice se v roce 2017 
podařilo spolku TRIANON dosáhnout kladného 
výsledku hospodaření. Za tímto úspěchem 
stojí především zvýšení výnosů dané růstem 
tržeb za vlastní výkony a služby. To velmi úzce 
souvisí s navýšením kapacity a produktivity 
práce především v provozu Separace pro 
recyklaci, a také nově realizované zakázky, 
například v rámci kolektivního systému 
zpětného sběru elektroodpadu. K nárůstu 
tržeb částečně přispěl také druhý provoz 
Digitalizace a skartace, ve kterém se v roce 
2017 realizovaly první zakázky. 
 
Vygenerovaný zisk byl využit na pokrytí ztráty 
z předešlých let a zároveň pro tvorbu rezerv 
pro investiční záměry plánované do dalších let.  

Hospodaření 
organizace  

 
 
 
 

Výsledek hospodaření za rok 2017 

Výnosy Náklady 

 
Tržby za vl. výkony a 
zboží 

761 000 Spotřebované nákupy a 
služby 11 653 000 

Ostatní výnosy 195 000 Změna stavu zásob vl. 
činnosti 0 

Tržby z prodeje majetku 11 861 000 Osobní náklady 3 280 000 

Přijaté dary 10 000 Daně a poplatky 33 000 

Členské příspěvky 3 000 Ostatní náklady 82 000 

Provozní dotace 2 698 000 Odpisy 24 000 

Celkem výnosy 15  528 000 Celkem náklady 15 072 000 

Zisk 456 000   
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Za pomoc, podporu a spolupráci v roce 2017 patří naše poděkování 
následujícím institucím, společnostem a organizacím: 

 
Moravskoslezský kraj 
Město Český Těšín 
Statutární město Havířov 
Statutární město Karviná 

Úřad práce ČR – pobočka Karviná a Frýdek-Místek  
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Třinecké železárny, a.s. 
Remarkplast, s.r.o.  

OKD, a.s. 
VEOLIA Česká republika, a.s. 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

Kovona System, a.s.  
Finclub Plus, a.s. 
Elektrowin, a.s. 

REMA, a.s. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. 

EGCT Tritia Ltd. 
Vysoká škola báňská – TU Ostrava 

 
Naše poděkování patří také všem dobrovolníkům. 

 

Kontakty: 
TRIANON, z.s. 
Sídlo: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 
IČ: 26621908 
DIČ: CZ26621908 
Mobil: +420 775 054 233, +420 775 145 047 
e-mail: predseda@ostrianon.cz, vis@ostrianon.cz  
web: www.ostrianon.cz 
facebook: https://www.facebook.com/os.trianon/ 

 
 
 
  


