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Viliam Šuňal    
předseda 
 
 

Ohlédnutí za rokem 2018  
 

Rok 2018 byl pro TRIANON, z.s. rokem stabilním a úspěšným. Dále jsme naplňovali svoji misi veřejné 
prospěšnosti přispíváním k rozvoji občanské společnosti. Toto se prolínalo ve všech aktivitách i ve spolupráci 
s partnery v rámci aktivit pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. 
Z pohledu cílových skupin se povedlo: 

 Zorganizovat 16. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® k sociálnímu podnikání a dále 
stabilizovat zaměstnávání OZP v programu Separace pro recyklaci a Digitalizace a skartace; 

 Pracovat se studenty a mládeži zejména v problematice nízkouhlíkaté ekonomiky, ochrany životního 
prostředí i technické edukace; 

 Zásluhou obětavé práce D.Vojnarové a Mgr. L.Ciencialové realizovat další ročník Senior Internet Euro 
Klubu ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Božka Český Těšín, Centrem sociálních služeb Český Těšín a 
městem Český Těšín 

Z pohledu partnerství jsme udržovali strukturu partnerství firem, municipalit a vědecko-vzdělávacích institucí. 
Z hlediska náplně práce jsou pro TRIANON a jeho zaměstnance důležití především partneři poskytující 
dostatek materiálu k ekologické likvidaci, jako např. Třinecké Železárny, a.s., Veolia, a.s., OKD, a.s. a ČEZ 
distribuce, s.r.o.  V loňském roce byla zahájena spolupráce se SmVaK, a.s. a MVK Ostrava, důležitá především 
pro rozvoj programu Digitalizace a skartace. Z municipalit spolupracovaly především města Český Těšín, 
statutární město Karviná a Havířov. Pokračovala také spolupráce s Moravskoslezským krajem. Ze vzdělávacích 
institucí se drží dobrá úroveň spolupráce s VŠB-TU Ostrava, ZST Cieszyn, ATH B.Biela, Gymnáziem Josefa Božka 
Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Český Těšín, SŠ,ZŠ a MŠ Jablunkovská Třinec. 
Z pohledu teritoria pokračovala spolupráce s partnery v Polsku a na Slovensku. Partneři spolu v průběhu roku 
komunikovali a podíleli se na realizaci společných aktivit, např. se zúčastnili uskutečněné konference, jako 
např. Teatr Grocki B.Biela, Fundacija Bycz razem Cieszyn, ESÚS Tritia a jiní.  
Podařilo se nám také pokročit v rekonstrukci objektu a vytvoření lepších podmínek pro činnost našich 
zaměstnanců v obou provozech. Pořídili jsme nové technické vybavení do provozu Separace pro recyklaci a 
rozšířili vytápění do provozní haly, provedli modernizaci doposud nevyužívaných kanceláří a jednací místnosti 
pro potřeby provozu Digitalizace a skartace. Za největší úspěch loňského roku v oblasti investic však považuji 
vybudování zelené střechy v objektu SVMC a laboratoří sloužících k zájmovému a neformálnímu vzdělávání 
v oblasti přírodních věd a techniky.   
 
Do budoucna máme plány: 

 zlepšit efektivnost spolupráce s partnery v rámci cirkulární ekonomiky,  

 rozšiřovat technické vybavení obou provozů,  

 pokračovat v rekonstrukci a modernizaci objektu, . 

 zaměřit se na vyšší ekonomickou efektivnost aktivit 
 
Děkuji na tomto místě všem partnerům a institucím za jejich podporu a spolupráci! 
 
. 
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Poslání 
spolku a 

základní 
informace, 

naplňování 
poslání v 
roce 2018   
a vize do 
dalších let 

Misí organizace je podpora udržitelného rozvoje 
příhraničního regionu a rozvoj prvků občanské 
společnosti v rámci systému triád pilotního 
programu Bez bariér bez hranic®.  
Spolek TRIANON podporuje pracovní integraci osob 
se zdravotním postižením i jejich začlenění do 
běžného života a 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, okrajově se věnuje 
také vzdělávání seniorů.  
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. 
Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou  tvoří 
všichni členové spolku. Ti v loňském roce zvolili nový 
tříčlenný výbor, který je kolektivním statutárním a 
výkonným orgánem spolku.  
K  31. 12. 2018 měl spolek TRIANON celkem 31 
zaměstnanců, k tomu 12 pracovníků na základě 
dohod o provedení práce a 5 dobrovolníků.  
Rok 2018 se nesl ve znamení mnoha změn, 
očekávaných i neplánovaných, příjemných i méně 
příjemných. I přesto všechno byl však rok 2018 pro 
spolek TRIANON rokem úspěšným.  Podařilo se 
udržet všechny činnosti a aktivity, ať už se týkaly 
sociálního podnikání, vzdělávání nebo ochrany 
životního prostředí. Mnoho z nich se navíc dále 
rozvíjelo a rozšiřovalo. Podařilo se také získat 
nemalé prostředky pro obnovu a rozvoj vlastního 
objektu spolku, což spolku poskytuje určitou jistotu 
a prostor pro další rozvoj. 
Ten vidí spolek TRIANON a jeho zaměstnanci 
především v dalším rozvoji sociálně-
podnikatelských aktivit v oblasti zpracování 
elektroodpadu vč. kabeláže a plastů a také v oblasti 
digitalizace. Velkou výzvou pro spolek je také 
zapojení se do konceptu cirkulární ekonomiky. 
Plánované jsou také investice do nového vybavení a 
technologií, především těch šetrných k životnímu 
prostředí. Spolek TRIANON chce dál rozvíjet také 
aktivity zájmového a neformálního vzdělávání 
v oblasti ekologie, přírodních věd a techniky  a 
propojit své aktivity s vědecko-vzdělávacími 
institucemi a místní samosprávou 
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V roce 2018 pokračovala nadále realizace aktivit   
pilotního programu Bez bariér bez hranic® spočívající 
v podpoře udržitelného rozvoje příhraničního 
regionu a rozvoji prvků občanské společnosti.  
Jedním z nástrojů využívaných při naplňování poslání 
spolku a programu Bez bariér – bez hranic® je také 
realizace sociálně-podnikatelské činnosti, tedy 
podnikání, při kterém jsou dodržovány určité 
principy, jako například zaměstnávání některé ze 
znevýhodněných skupin obyvatel, důraz na ochranu 
životního prostředí, reinvestice zisku, využívání 
místních zdrojů aj. V rámci sociálně-podnikatelských 
aktivit spolek aktivně podporoval zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením/znevýhodněním ve dvou 
chráněných pracovních programech – provozech 
Separace pro recyklaci a Digitalizace a skartace. Díky 
osobnímu přístupu při zaměstnání a dalším formám 
podpory tak spolek přispěl k integraci svých 
zaměstnanců nejen do pracovního procesu, ale také 
do běžného života a společnosti. V provozech spolku 
TRIANON se v roce 2018 vystřídalo celkem 38 
zaměstnanců, z toho 35 z nich představovaly osoby 
zdravotně postižené či znevýhodněné. I přes vyšší 
fluktuaci zaměstnanců činil konečný stav 
k 31.12.2018 celkem 31 osob, z toho 28 osob se 
zdravotním postižením/znevýhodněním, což je o 
jednoho handicapovaného zaměstnance více než 
v předešlém roce.  Dá se tak předpokládat, že se 
počet zaměstnanců stabilizoval okolo čísla 30 a v této 
výši bude dále udržován i do dalších let. 
V provozech pokračovala spolupráce s tradičními 
partnery, jako jsou např. Třinecké železárny, a.s., ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o., Veolia Česká republika, a.s. 
nebo OKD, a.s., pokračovala také spolupráce v rámci 
kolektivního systému zpětného sběru elektroodpadu 
(Elektrowin, a.s. nebo Rema, a.s.). Spolupracovali 
jsme také s místními firmami, např. Kovona Systém, 
a.s. Kromě tradičních zakázek na skartování tiskovin 
ze strany města Český Těšín a jeho příspěvkových 
organizací se podařilo pro provoz Digitalizace a 
skartace získat klíčového obchodního partnera – 
Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, pro 
kterou byla 

Program 
Bez bariér 

– bez 
hranic®, 

sociální 
podnikání a 

integrace 
osob se 

zdravotním 
postižením 
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v loňském roce realizována první zakázka.   
Rozvoj sociálního podnikání v Moravskoslezském 
kraji byl také tématem již 16. ročníku mezinárodní 
konference Bez bariér – bez hranic®. Téměř 50 
účastníků z veřejného, soukromého i neziskového 
sektoru, včetně zástupců Europarlamentu, 
Moravskoslezského kraje,  Paktu zaměstnanosti 
MSK, Sociálního bankovnictví České spořitelny, ESÚS 
Tritia, Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, 
z.s. a dalších si vyslechlo zajímavé příspěvky o 
zkušenostech se sociálním podnikáním z České 
republiky, Polska a dalších států EU. Prezentovány 
byly také jednotlivé podniky působící na území 
Moravskoslezského kraje, které jsou zároveň i členy 
Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. 
Účastníci si tak mohli udělat představu, kde všude je 
možné sociální podnikání uplatnit a jak různorodá je 
paleta produktů a služeb místních sociálních 
podniků. 
Součástí konference byl Kulatý stůl dne 5. října 2018, 
konaný v Domě energetiky v Ostravě. Jednalo se o 
úspěšný pokus dynamizovat proces efektivního 
partnerství mezi sociálními podniky a strategickými 
podnikatelskými subjekty v regionu. Kulatý stůl 
poskytl podmínky k diskusi o konkrétnějších 
možnostech spolupráce a definování nabídky – 
poptávky mezi významným podnikatelským 
subjektem a Klastrem sociálních inovací a podniků – 
SINEC, z.s.   
Konference proběhla za podpory a přispění 
Moravskoslezského kraje, podnikatelských subjektů 
z regionu – Třineckých železáren, a.s., KOVONA 
SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., České spořitelny, 
a.s., ČEZ Distribuce s.r.o. a také statutárních 
měst  Havířov a Karviná a Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR. 
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31 
Stálých zaměstnanců v obou pracovních programech, z 
toho 27 se zdravotním znevýhodněním 

16 
Let existence a naplňování poslání v rámci realizace 
pilotního programu Bez bariér bez hranic®. 

212 
tun ekologicky zpracovaného materiálu v provozu 
Separace pro recyklaci 

20 900 
naskenovaných stran nejrůznějších publikací a knižních 
vazeb v provozu Digitalizace a skartace 

220 
účastníků osvětových a vzdělávacích aktivit a 
návštěvníků Společného výzkumného a monitorovacího 
centra 

8 
realizovaných projektů spolufinancovaných 
z Evropské unie nebo jiných národních zdrojů 

 
  
   
  

 

Rok 2018 v číslech 
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V provozu „Separace pro recyklaci“ pracovalo 
v průběhu roku 2018 celkem 31, z toho 26 mužů a 5 
žen, které se věnovaly drobné demontáží 
elektrosoučástek, případně kompletaci výrobků či 
úklidovým pracím. Ke konci roku se počet 
zaměstnanců provozu ustálil  na čísle 26.  
Za loňský rok zaměstnanci provozu zpracovali téměř 
212 tun odpadu, z toho 184 955 kg elektroodpadu a 
26 762 kg plastů. Meziročně je to pokles o téměř 100 
tun, což bylo dáno především omezením spolupráce 
s partnery v rámci kolektivního systému sběru 
elektroodpadu a ochromením zakázek na zpracování 
plastů v průběhu prvního a druhého kvartálu. 
Omezení spolupráce v rámci kolektivního sběru 
elektroodpadu kromě jiného zapříčiněno také 
rozsáhlou rekonstrukcí v prostorách objektu spolku, 
která znemožnila plné využití manipulačních a 
skladovacích prostor. Pokles objemu zpracovaného 
materiálu však v žádném případě neznamenal pokles 
efektivity provozu. Ta naopak meziročně vzrostla, a to 
především díky provozu nové technologické linky 
Guidetti Sincro Mill 315 turbo určené ke zpracování a 
ekologické likvidaci měděných kabelů a pořízení 
páračky kabelů stejné značky Guidetti pro zpracování 
hliníkové kabeláže. Provoz byl také dovybaven novými 
rozvody tlakového vzduchu, což umožnilo 
zaměstnancům využívat pneumatické nářadí. Došlo 
také k prodloužení topné soustavy do prostor 
zpracovatelské haly, ta tak mohla být plně využita 
k demontáži také v průběhu zimního období.  Díky 
všem těmto investicím se zaměstnancům provozu 
podařilo separací materiálu získat 57 tun železa a přes 
4 tuny mědi a 5 tun hliníku.  
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Rok 2018 byl také jakousi „zatěžkávací zkouškou“ pro 
provoz Digitalizace a skartace. A to nejen z důvodu 
personálních změn, které se v rámci provozu 
odehrály, četných zakázek skartace, ale především 
z důvodu navázání spolupráce s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou v Ostravě a realizace první 
rozsáhlé zakázky digitalizace. Na pracovišti se 
v průběhu roku vystřídaly obě dvě stálé 
zaměstnankyně spolku. Téměř ihned je však 
nahradily dvě nové handicapované ženy, které se 
postupně naučily pracovat s pořízeným zařízením i 
softwarem.  
V průběhu roku provoz a jeho zaměstnankyně 
zaměstnávaly především zakázky skartace, a to 
hlavně díky uskutečněným prezidentským, 
komunálním a senátním volbám. Spolek TRIANON 
zajistil skartaci volebních lístků ze všech okrsků na 
území města Český Těšín. Navíc se v loňském roce 
podařilo navázat spolupráci s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou v oblasti digitalizace knižního 
fondu. Náš odborně vyškolený personál se věnoval 
digitalizaci knihovnické literatury – novodobého 
fondu ve formátu A4 až A5, případně xerokopií, což 
představovalo naskenování 20 903 stran a jejich 
následnou odbornou úpravu ve speciálním softwaru 
Wiseimage dle předem stanovených požadavků vč. 
kontroly  v konzolové aplikaci ImageMagick. Na 
našem pracovišti jsme dále schopni skenovat listiny 
až do formátu A0+ s využitím profesionálního 
multifunkčního zařízení Xerox. K digitalizaci knih, 
novin a časopisů až do formátu A3 používáme knižní 
skener BookEye 4 V3 Kiosk, nově s instalovaným 
přitlačným sklem. Po naskenování upravujeme 
soubory ve speciálním softwaru WiseImage. Dále 

také dále disponujeme OCR 
skenerem i profesionálním 
fotografickým skenerem. 
Jsme schopni zajistit 
databázi skenovaných 
souborů, opatřit je 
metadaty skartačními 
lhůtami a zpracovat tak pro 
klienty kompletní digitální 
archiv. 
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Protože poslání spolku TRIANON je poměrně široké, 
stejně jako rozsah našich aktivit, neobešli bychom se 
při naší činnosti bez stabilních a spolehlivých 
partnerů. Naštěstí se spolku daří taková partnerství 
udržovat, ať už se jedná o partnery obchodní,  
institucionární nebo jiné.  
V oblasti sociální ekonomiky a integrace osob se 
zdravotním postižením úzce spolupracujeme s 
Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s., 
kdy se jako jeden ze zakládajících členů této instituce 
snažíme podporovat rozvoj sociálního podnikání 
v regionu. Obdobnou problematiku se snažíme řešit 
také na místní úrovni, a to prostřednictvím 
Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem 
v Třinci. Od loňského roku jsme také členy spolku 
TESSEA ČR, který zastřešuje sociální podniky a jejich 
potřeby na národní úrovni.  Aktivně jsme v kontaktu 
také s Českou spořitelnou, a.s., a to především 
v rámci nově se rozvíjejícího konceptu sociálního 
bankovnictví. Za účelem podpory integrace osob se 
zdravotním  jsme členy Národní rady zdravotně 
postižených ČR.  
Mezi obchodními partnery se nám daří udržet si 
spolupráci s významnými společnostmi z 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. a Demonta T, s.r.o. V loňském 
roce se nám podařilo navázat spolupráci s již 
zmiňovanou Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 
a také se společností Severomoravské vodárny a 
kanalizace, a.s. Omezena byla naopak spolupráce se 
společnostmi Elektrowin, a.s. a REMA, a.s. v rámci 
systému kolektivního sběru elektroodpadu. 
V oblasti veřejné sféry spolupracujeme aktivně 
s místními samosprávami, především s 
Moravskoslezským krajem, městem Český Těšín a 
statutárními městy Havířov a Karviná. Dlouhodobá je 
také partnerská spolupráce s VZP ČR. 
Při realizaci projektů a vzdělávacích aktivit patří mezi 
naše dlouhodobé partnery například VŠB-TUO, 
zejména Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Akademia WSB Cieszyn, ESÚS TRITIA, Fundacja 
Ludzie-Innowacje_Dizajn z Bielska-Bialej, K.a.P.A, 
o.p.s. z Třince, spolek AUTOLAB a další. 

Spolupráce 
s partnery 

„Za mimořádnou osobní 
pomoc při rozvoji TRIANONU  

bylo v souladu se Stanovami 
TRIANONU  

uděleno ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

v roce 2005 

Ing. Miroslavu Bednarzovi, 

Jaroslavu Čánkovi, 

Ing. Jaromíru Kohlíčkovi, CSc., 

Doc. Ing. Evě Sikorové, CSc., 

v roce 2012 

MUDr. Josefu Słowikovi, 

a v roce 2017 pak 

Doc. Ing. Jiřímu Ciencialovi 
CSc. 

 

Viliam Šuňal 

předseda 
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Zájmové a 
neformální 
vzdělávání 
dětí, 
mládeže a 
seniorů 
 

 

 

 
 

V průběhu roku 2018 pokračovala také realizace 
vzdělávacích a osvětových aktivit zacílených na 
mladou generaci a seniory. Děti a mládež se mohli 
zapojit do programu „Technika je hra“ a získat tak  
prostřednictvím nejrůznějších akcí, workshopů, 
exkurzí a jiných znalosti a dovednosti z oblasti 
přírodních věd a techniky. Mezi aktivitami nechyběla 
také již tradiční ekologická osvěta a edukace. Senioři 
mohli v loňském roce opět navštěvovat lekce „Senior 
Internet Euro Klubu“ a vzdělávat se v oblasti 
využívání informačních a komunikačních technologií, 
přičemž lektory jim byli sami studenti 
českotěšínského Gymnázia Josefa Božka.  
Konkrétně se spolek TRIANON v loňském roce zapojil 
například do organizace mezinárodní studentské 
konference na téma „Obnovitelné zdroje v teorii a 
praxi“ pořádané ZST im. płk Gwidona Langera w 
Cieszynie, připravil program pro Den Země pořádaný 
DDM Český Těšín, zajistil exkurzi vlastním provozem 
vč. praktických workshopů pro studenty Gymnázia 
Josefa Božka, ZŠ Pod Zvonek, Třinecké obchodní 
akademie a další. Spolek TRIANON ve spolupráci s 
VŠB-TUO a Akademií WSB v Cieszynie také dále 
pokračoval v realizaci projektu „Praktický program 
vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové 
hospodářství v pohraničí, kdy se podílel na organizaci 
konferenčního panelu, vzdělávacího workshopu i 
vytvoření e-learningového kurzu věnujícímu se 
osvětě v oblasti nízkouhlíkového hospodářství. 
V průběhu srpna dostalo 6 studentů možnost získat 
praxi v provozu „Separace pro recyklaci“. Spolek 
TRIANON přivítal také mladé lidi s autismem ze 
spolku ADAM z Havířova a děti z příměstského 
tábora organizovaného společností KaPA, o.p.s. 
z Třince, pro které zde byly v rámci workshopu 
nachystané nejrůznější pracovní úkoly a zadání 
související s procesem separace a recyklace 
materiálů. Pravidelně probíhaly lekce Technického 
kroužku a v prvním pololetí také lekce Senior Internet 
Euro Klubu. 
 V roce 2018 se do aktivit zapojily přes dvě stovky 
účastníků.  
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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, který jsme před 
několika lety rozšířili také zájmové a neformální 
vzdělávání v oblasti přírodních věd a techniky. 
Snažíme se především vzbudit zájem mladých lidí o 
vědu a techniku a motivovat je k dalšímu studiu 
technicky orientovaných oborů. Usilujeme také o to, 
aby děti pochopily dopady svých činností  na krajinu 
a životní prostředí kolem nás, přijaly za ně 
zodpovědnost a začaly se chovat více uvědoměle a 
ekologicky.  
Ve spolupráci s partnery a spolupracujícími subjekty 
stále pracujeme na nových projektových záměrech i 
aktivitách. Zejména v loňském roce proběhla 
modernizace budovy Společného výzkumného a 
monitorovacího centra, které slouží jako zázemí pro 
volnočasové vzdělávání v oblasti přírodních věd a 
techniky. Díky podpoře Evropské unie bylo centrum 
zpřístupněno dalším zájemcům o přírodu, vědu a 
techniku, a to včetně nového technického vybavení 
odpovídajícího aktuálním trendům v materiálovém 
inženýrství, robotice, kybernetice i elektrotechnice. 
Navíc zde byla vybudována také příkladová zelená 
střecha sloužící ke vzdělávacím účelům v oblasti 
přírodních věd, k  chovu včel i jako oddechový 
prostor pro návštěvníky. 
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Společné výzkumné a monitorovací centrum, 
zkráceně SVMC vzniklo jako výsledek společné práce  
spolku TRIANON a skupiny pracovníků a doktorandů 
Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. 
Posláním centra je podporovat vzdělávání v oblasti 
přírodních věd a techniky a prezentovat možnosti a 
praktické ukázky technologií vedoucích k podpoře 
udržitelného rozvoje. V centru je instalován speciální 
ostrovní energetický systém, který zásobuje objekt 
centra energiemi bez nutnosti napojení na 
elektrickou síť či plynový zdroj. Systém  využívá 
obnovitelné zdroje energie, jako fotovoltaickou 
elektrárnu, solární kolektory pro ohřev vody, tepelné 
čerpadlo a kogenerační jednotku. Ve vnitřních 
prostorách objektu se pak nachází učebna – 
laboratoř I, která slouží jako zázemí pro vzdělávací a 
volnočasové aktivity.  
V roce 2018 díky realizaci projektu „Rozvoj 
zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném 
výzkumném a monitorovacím centru“ podpořeného 
z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu prošlo centrum 
rozsáhlou rekonstrukcí.  Nyní se v centru se nachází 
dvě odborné učebny - laboratoř I dovybavena novým 
technickým vybavením a materiálem, jako např.  
stavebnicemi LEGO® Mindstorms, ARDUINO Kit a 
dalšími pomůckami odpovídajícími aktuálním 
trendům v robotice, kybernetice a elektrotechnice. 
Nově vybudovaná učebna – laboratoř II zaměřená na 
materiálové inženýrství a chemii,  je pak vybavena 
měřicími přístroji, spektrometry a dalšími. Perličkou 
v rámci projektu je vybudování  příkladové zelené 
střechy, která  slouží ke vzdělávacím účelům v oblasti 
přírodních věd, k chovu včel i k oddechu. 
Realizace projektu tak přinesla další možnosti, jak  
žákům a studentům přiblížit 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.  Centrum je celoročně v 
provozu a v průběhu roku jsou zde organizovány 
nejrůznější akce a workshopy pro školy i veřejnost i 
pravidelné volnočasové aktivity. 
 

Společné 
výzkumné 
a monito-

rovací 
centrum 

(SVMC)  
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V loňském roce probíhal pravidelně kroužek 
„Technika je hra!“, tentokrát ve spolupráci s VŠB-
TUO i místním SVČ Amos. Lekce se konaly každou 
druhou středu po dobu tří hodin. Lektory kroužku byli 
opět magisterští studenti Fakulty elektrotechniky a 
informatiky VŠB-TUO, kteří si pro účastníky 
představili zajímavý program  - od manuálních 
činností jako pájení na plošné spoje a podobně, přes 
konstrukci a programování robotů až po modelování 
a 3D tisk. Někteří zkušení účastnici se pod vedením 
lektorů věnovali vlastním projektům, například 
konstrukci vlastního notebooku z vyřazeného 
elektromateriálu. Technický kroužek se těšil oblibě 
nejen samotných účastníků, ale i jejich rodičů, 
zástupců SVČ Amos i města Český Těšín.  
Program „Technika je hra!“ a jeho aktivity byly 
představeny také studentům Gymnázia Josefa Božka 
i Třinecké obchodní akademie, a to v rámci exkurzí a 
workshopů připraveného spolkem TRIANON na jaře 
loňského roku. Lektoři kroužku si pro návštěvníky 
připravili praktické ukázky nových technologií, 3D 
tisku, seznámili je se základy programování a jinými. 
Sami studenti pak měli možnost zkonstruovat si 
vlastního robota, naprogramovat jednoduchý 
program nebo navrhnout a vytisknout si předmět na 
3D tiskárně. Přínosem těchto aktivit není jen 
představení moderních technologií ale především 
jejich využití v praxi, na což si lektoři obzvlášť potrpí. 
Jak si pomocí 3D tisku vymodelovat a vytisknout 
zničenou součástku elektrospotřebiče nebo jak si 
naprogramovat osvětlení v domě tak, aby byla 
minimalizovaná spotřeba – to vše jsou lektoři se 
svými znalostmi schopni zrealizovat a předat dál 
mladším generacím. 
Jsme velmi rádi, že program „Technika je hra!“ má 
své příznivce mimo jiné i z řad SVČ Amos i města 
Český Těšín a ve spolupráci s nimi se daří dále rozvíjet 
aktivity programu i SVMC.   
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Projekty a 
granty 
 

 

 

„Uplynulý rok pokračovala série 
investic do provozu i objektu, a 
to zejména díky realizaci 
projektů, které uspěly ve 
výzvách programů Evropské 
unie i jiných. Velice nás těší, že 
právě naše projekty patří mezi 
ty úspěšné, a že se nám tak 
daří postupně naplňovat naše 
poslání. Je to pro nás nejen 
motivace do dalších let, ale 
také důkaz, že jsme se vydali 
tím správným směrem.“ 
 
Ing. Tereza Siudová  

Výkonná ředitelka 

 

 
 

Rok 2018 byl pro spolek TRIANON dalším úspěšným 
rokem v čerpání dotací a realizaci schválených 
projektů. Po administrativním ukončení a finančním 
vypořádání 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, 
jehož  obsahem bylo navýšení produkční a personální 
kapacity stávajících provozů, se podařilo získat další 
investiční prostředky pro modernizaci a rozšíření 
obou pracovišť. Zejména díky prostředkům 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje se podařilo 
modernizovat doposud nevyužité kancelářské 
prostory a rozšířit tak pracoviště „Digitalizace a 
skartace“ nebo zvýšit efektivitu provozu „Separace 
pro recyklaci“ investicemi do nového technického 
vybavení a renovací provozních prostor.  
Rozsáhlou investiční akci v loňském roce představovala 

realizace projektu Rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání ve Společném výzkumném a 
monitorovacím centru, reg. č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci výzvy č. 56 Integrovaného 
regionálního operačního programu. Obsahem 
projektu bylo rozšíření nabídky zájmového a 
neformálního vzdělávání v oblasti přírodních věd, 
techniky a digitálních technologií s cílem podpořit 
všestranný rozvoj dětí a mládeže v těchto oblastech 
a motivovat je k dalšímu studiu technických oborů a 
rozvoji technických znalostí a dovedností pro 
budoucí pracovní uplatnění. Toho bylo dosaženo 
modernizací stávajících prostor Společného 
výzkumného a monitorovacího centra, konkrétně 
modernizací odborné učebny – laboratoře II 
zaměřené na chemii a materiály, do které byly  
zakoupeny měřicí přístroje jako např. spektometry, 
ruční analyzátory apod. Dále bylo pořízeno nové 
technické vybavení odborné učebny—laboratoře I 
odpovídající aktuálním trendům v robotice, 
kybernetice a elektrotechnice, např. technické 
stavebnice aj. V centru byla vybudována také 
příkladová zelená střecha sloužící ke vzdělávacím ce  
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účelům v oblasti přírodních věd, k chovu včel i jako 
oddechový prostor pro návštěvníky. Modernizace 
objektu a s ní spojené stavební práce probíhaly od 
srpna do října loňského roku. Následně bylo řešeno 
technické dovybavení laboratoří i zelené střechy. 
Projekt bude formálně ukončen v roce 2019, kdy 
bude znovu zahájen provoz centra s rozšířenou 
nabídkou aktivit. Z důvodu růstu cen a dalším 
faktorům převyšovaly skutečné náklady na realizaci 
projektu náklady schválené v projektové žádosti. 
K financování projektu výrazně přispělo město Český 
Těšín, které svou dotací pomohlo spolku TRIANON 
finančně pokrýt vícenáklady zejména u stavebních 
prací.  
V loňském roce pokračovala také 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 připravil 
spolek speciální formy vzdělávání a odbornou 
přípravu studentů v oblasti rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství, konkrétně letní profesní stáž, e-
learning, mentoring, aj. 
Podařilo se získat také nemalé prostředky na 
uskutečnění již 16. ročníku mezinárodní konference 
Bez bariér bez hranic®, která se opět uskutečnila 
v prostorách Moravskoslezského kraje a zaměřila se 
na problematiku sociálního podnikání, konkrétně na 
partnerství sociálních podniků s firmami a 
institucemi veřejné správy. Konferenci v loňském 
roce podpořili tradičně statutární města Karviná a 
Havířov, ale také významné společnosti 
z Moravskoslezského kraje, např. KOVONA System, 
a.s., Třinecké železárny, a.s nebo Česká spořitelna, 
a.s.. Podporu poskytla také Národní rada osob se 
zdravotním postižením. 

Velice si vážíme veškerých získaných prostředků a jsme 
rádi, že v loňském roce stejně jako v tom předešlém 
dosáhla takových hodnot. Děkujeme tedy všem 
partnerům za jejich podporu a spolupráci! 
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NÁZEV 
PROJEKTU 

 
POSKYTOVATEL PODPORY 

 
OBSAH 

PROJEKTU 

 
VÝŠE 

NÁKLADŮ/DOTACE 

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 zájmového a 
neformálního vzdělávání ve 
Společném výzkumném a 
monitorovacím centru, reg. 
č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/
0004807 

 

ERDF 

Integrovaný regionální 
operační program 

Rozšíření nabídky zájmového a 
neformálního vzdělávání v oblasti 
přírodních věd, techniky a digitálních 
technologií s cílem podpořit 
všestranný rozvoj dětí a mládeže v 
těchto oblastech pro budoucí 
pracovní uplatnění 

4   4 212 180,00 Kč (z toho 
dotace ve výši                   4 
001 571,00 Kč, tj. 95%) 

 

Rozvoj zájmového a 
neformálního vzdělávání ve 
Společném výzkumném a 
monitorovacím centru – 
spolufinancování 
investičních aktivit 

Město  

Český Těšín 

spolufinancování mimořádných 
vícenákladů projektu  „Rozvoj 
zájmového a neformálního 
vzdělávání ve Společném výzkumném 
a monitorovacím centru“, 
podpořeného v rámci IROP, který je 
zaměřen na podporu volnočasových 
aktivit a neformálního vzdělávaní dětí 
a mládeže v přírodovědných a 
technických oborech 

 

2     230 000,00 Kč 

16. ročník konference Bez 
bariér bez hranic® 

SM Karviná, SM Havířov, Česká 
spořitelna, a.s., KOVONA 
System, a.s., Třinecké 
železárny, a.s., Národní rada 
osob se zdravotním postižením 

Uskutečnění 16. ročníku mezinárodní 
konference Bez bariér bez hranic® na 
téma sociálního podnikání jako 
perspektivní formy partnerství 
s firmami i institucemi veřejné správy 

 

60 000,00 Kč 

Modernizace chráněného 
provozu „Separace pro 
recyklaci“ 

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

Pořízení páračky kabelů a 
elektrického paletového vozíku, 
spolufinancování nákladů na rozvody 
tlakového vzduchu a realizaci 
vytápění provozní haly 

 

350 000,00 Kč 

Rozšíření absorpční kapacity 
výrobního programu 
"Digitalizace a skartace" 

 

Moravskoslezský kraj 

Program Naplňování Krajského 
plánu vyrovnávání příležitostí 
pro OZP 

Modernizace kancelářských prostor 
pro rozšíření pracoviště Digitalizace a 
skartace 

186 800,00 Kč 



  

  

 

  VÝROČNÍ ZPRÁVA           23

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                         

24   VÝROČNÍ ZPRÁVA      

Ekonomická 
situace  

V roce 2018 pokračovaly další rozsáhlé investice do 
dlouhodobého majetku a budov spolku TRIANON, a 
to především díky realizaci výše popsaných projektů. 
I přes zatížení úvěry nezbytnými pro zajištění 
předfinancování projektů a zajištění vlastního 
finančního vkladu  se spolku podařilo dosáhnout 
kladného hospodářského výsledku. Zisk byl 
generován především nárůstem výnosů za vlastní 
výkony a poskytované služby, což úzce souvisí se 
zvýšením efektivity provozu Separace pro recyklaci a 
s novými zakázkami v provozu Digitalizace a 
skartace. Oproti minulému roku byl zaznamenán 
pokles tržeb z prodeje majetku, což odpovídá i 
menšímu množství zpracovaného odpadu, zejména 
plastů. Zisk z minulých let pokryl ztrátu z 
předcházejících období a zároveň se použil k činnosti 
spolku v roce 2018. Výsledek z roku 2018 byl 
převeden na účet 911000-Fondy a bude sloužit jako 
rezerva do dalších let.  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

Výnosy Náklady 

Tržby za vl. výkony a zboží 863 000,00 
Spotřebované nákupy a 

služby 
7 210 000,00 

Ostatní výnosy 355 000,00 
Změna stavu zásob vl. 

činnosti 
0,00 

Tržby z prodeje majetku 7 443 000,00 Osobní náklady 3 606 000,00 

Přijaté příspěvky a dary 29 000,00 Daně a poplatky 6 000,00 

Členské příspěvky 3 000, 00 Ostatní náklady 109 000,00 

Provozní dotace 3 180 000,00 Odpisy 386 000,00 

Celkem výnosy 11 873 000,00 Celkem náklady 11 317 000,00 

Zisk 556 000,00   
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Za pomoc, podporu a spolupráci v roce 2018 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. 
OKD, a.s. 

VEOLIA Česká republika, a.s. 
ČEZ Distribuce, a.s.  

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s. 
Remarkplast, s.r.o. 

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

REMA, a.s. 
Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR  
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

TESSEA ČR, z.s. 
EGCT Tritia Ltd. 

Vysoká škola báňská – TU Ostrava 
Gymnázium Josefa Božka Český Těšín 

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 
 
 

Naše poděkování patří také všem dobrovolníkům. 
 

        Kontakty: 

 
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/ 
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