Podporené projekty Šanca pre talenty 2009
Poradové
číslo

1

2

3

4

5

6

7

Číslo
žiadosti

01-ŠpT

02-ŠpT

07-ŠpT

8-ŠpT

9-ŠpT

10-ŠpT

11-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Branislav Daráš

Terézia Horváthová

Klaudia Konôpková

Lukáš Csölley

Pavel Sýkora

Peter Patyi

Michal Ondrejčík

Podporená
suma

1,600.00 €

1,000.00 €

1,000.00 €

1,300.00 €

1,600.00 €

500.00 €

300.00 €

Typ projektu

študijný pobyt

Názov školy

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Univerzita
vlastný vedeckoKomenského v
výskumný projekt
Bratislave

Fakulta

Filozofická fakulta

Branislav Daráš je študentom posledného ročníka študijného odboru Japonský
jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
S japončinou sa po prvýkrát stretol počas výmenného študijného pobytu na
strednej škole v japonskom meste Toyota a odvtedy sa japončine intenzívne
venuje. Svoje doterajšie vedomosti už v súčasnosti využíva v práci pre Slovenskojaponskú obchodnú komoru, kde mu každodenný kontakt s japonskými klientmi
pomáha udržiavať a zároveň rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Napriek tomu cíti,
že sa mu v osvojovaní jazyka nedarí napredovať tak, ako by si želal. Keď mu na
základe výborných študijných výsledkov bolo umožnené absolvovať jednoročný
intenzívny kurz japončiny na univerzite v Tokyu, rozhodol sa túto možnosť využiť aj
napriek tomu, že mu nebolo udelené štipendium japonského Ministerstva školstva.
Vzhľadom na to, poskytnuté finančné prostriedky použije na výdavky spojené s
ubytovaním na internáte a cestovné náklady.

Prírodovedecká
fakulta

Terézia Horváthová sa biológiou intenzívne zaoberala už počas strednej školy a v
súčasnosti sa ako študentka 4.ročníka biológie na Prírodovedeckej fakulte v
Bratislave zaoberá štúdiom ohrozených druhov plazov. Výskum, ktorému sa
dodnes venuje, začala realizovať už v prvom ročníku a počas troch rokov štúdia sa
naučila samostatne pracovať v teréne aj v laboratóriu. Priebeh celého výskumu
však mimoriadne spomaľuje nedostatok finančných prostriedkov. V priebehu troch
rokov si Terézia podstatnú časť nákladov spojených s výskumom hradila z
vlastných zdrojov. Avšak množstvo nápadov nemôže realizovať práve z dôvodu
nedostatku financií. Finančné prostriedky získané v grantovom programe použije
na náklady spojené s terénnym zberom údajov, nákup chemikálií a spotrebného
laboratórneho materiálu.

odborný výcvik,
kurz, projekt
Fakulta informatiky
zameraný na
Slovenská technická
a informačných
aplikovanie
univerzita v Bratislave
technológií
teoretických
poznatkov v praxi

odborný výcvik,
kurz

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Univerzita
vlastný vedeckoKomenského v
výskumný projekt
Bratislave

vlastný vedeckoTrnavská Univerzita
výskumný projekt

účasť na
Univerzita Pavla
vedeckej
Jozefa Šafárika
konferencii, súťaži

Anotácia

Klaudia Konôpková je študentkou odboru Počítačové systémy a siete na Fakulte
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. K počítačom sa dostala
už na základnej škole v Centre voľného času, kedy ju očarili obrovské možnosti
ktoré počítače a internet poskytujú. Jej kroky ďalej viedli na Gymnázium Jozefa
Gregora Tajovského kde študovala v matematickej triede. Stala sa webmasterkou
školskej stránky a podarilo sa jej zvýšiť jej návštevnosť, vytvoriť niekoľko
webových aplikácií a sprehľadniť a zatraktívniť obsah. Pri vývoji tejto stránky si
osvojila webové technológie. Pre danú vysokú školu sa rozhodla z dôvodu že
odbor Počítačové systémy a siete poskytuje praktickejší program zameraný na
použitie technológií. So svojou bakalárskou prácou dosiahla spolu so svojím
školiteľom publikačný úspech na medzinárodnej odbornej konferencii Sharable
Content Objects 2009. Klaudia využije získaný grant na realizáciu vlastného
projektu weboit.sk, ktorý prispeje k jej odbornému a profesionálnemu rastu.
Rozvinie svoje programátorské zručnosti, používanie nových IT technológií,
nadobudne skúsenosti s prácou v tíme i manažérske zručnosti.

Fakulta telesnej
výchovy a športu

Študent 1. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu v študijnom odbore Telesná
výchova a trénerstvo, Lukáš Csölley, sa od svojich piatich rokov venuje
krasokorčuľovaniu, z toho posledné 4 roky ako juniorský reprezentant v tancoch na
ľade. Spolu s tanečnou partnerkou sa zúčastnili doposiaľ 3 majstrovstiev sveta,
kde sa spomedzi 35 párov sveta umiestnili vždy v prvej dvadsiatke. Nakoľko na
Slovensku nepôsobí tréner so zameraním na tance na ľade, už počas štúdia na
gymnáziu trénoval Lukáš dve sezóny v Brne a jednu sezónu v Berlíne. V
súčasnosti má aj so svojou partnerkou možnosť trénovať v Miláne. Finančne
náročný pobyt v Taliansku mu umožnia absolvovať aj poskytnuté finančné
prostriedky, ktoré využije najmä na cestovné a ubytovacie náklady a prenájom
ľadovej plochy.

Lekárska fakulta

Pavel Sýkora je v súčasnosti študentom 4.ročníka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Štúdium medicíny
považuje za svoj detský sen, ktorý sa mu darí mimoriadne úspešne napĺňať. Už v
druhom ročníku bol z Ústavu biochémie prizvaný k výskumnej štúdii, v rámci ktorej
sa mu podarilo navrhnúť a presadiť vlastné výskumné otázky a návrhy riešení.
Medzičasom sa zúčastnil ďalších dvoch vedeckých projektov a viacerých
vedeckých konferencií a kongresov. Získané finančné prostriedky by rád použil na
realizáciu vedecko-výskumného projektu, ktorý by v budúcnosti bol rovnako
hlavnou témou jeho diplomovej práce.

Fakulta
zdravotníctva a
sociálnej práce

Zámerom Petra Patyiho, študenta 4.ročníka sociálnej práce na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, je uskutočniť vlastný
výskumný projekt zameraný na detailné skúmanie krajnej pravice a jej sociálnoekonomických rozmerov na Slovensku. Súčasťou výskumu bude takisto
porovnanie získaných údajov so susednou Českou republikou. Výskumný projekt a
jeho téma, ktorá na Slovensku nebola doposiaľ na takejto úrovni výskumne
spracovaná, bude významným prínosom pre odbornú spoločnosť aj verejnosť.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje žiadna odborná publikácia podložená
relevantným výskumom, ktorá by vyobrazovala politické aspekty extrémizmu a ich
sociálne a ekonomické fenomény, mohla by táto práca v budúcnosti slúžiť aj pre
študentov sociálnych a politologických odborov. Poskytnuté finančné prostriedky
budú použité najmä na úhradu cestovných nákladov spojených s realizáciou
výskumu, registračné poplatky v knižniciach a tlač dotazníkov.

Právnická fakulta

Ako študent 3.ročníka Právnickej fakulty sa Michal Ondrejčík zaujíma najmä o
medzinárodné, obchodné a európske právo. Nezaoberá sa nimi však samostatne,
avšak skúma ich vzájomné spolupôsobenie a prepojenie s ekonomikou a politikou.
Popri svojom štúdiu aktívne spolupracuje s analytickým portálom Spoločnosti pre
strednú a východnú Európu, pre ktorý napísal už niekoľko článkov. Michalovým
zámerom je zúčastniť sa na jar budúceho roka medzinárodného mládežníckeho
fóra GLOBE 2010 v Moskve, ktoré organizuje Moskovský štátny inštitút
medzinárodných vzťahov. Hlavným dôvodom jeho účasti na tejto konferencii je
široký okruh tém, ktorým sa venuje a skutočnosť, že mnohé z týchto tém budú
predmetom diskusie študentov s politicky, spoločensky a ekonomicky významnými
osobnosťami Ruska. Financie použije na úhradu cestovných nákladov spojených s
cestou do Moskvy.

Poradové
číslo

8

9

10
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12

13

14

Číslo
žiadosti

12-ŠpT

13-ŠpT

14-ŠpT

17-ŠpT

18-ŠpT

20-ŠpT

22-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Silvia Verešová

Eva Rusková

Lucia Ivanová

Katarína Bombarová

Lenka Berthová

Ivan Jambor

Vladimír Hain

Podporená
suma

1,700.00 €

1,115.00 €

700.00 €

1,200.00 €

1,000.00 €

1,300.00 €

1,400.00 €

Typ projektu

Názov školy

Fakulta

Anotácia

Silvia Verešová je študentkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Už počas
štúdia na gymnáziu sa začala zaujímať o problematiku násilia v rodinách a ako
dobrovoľníčka pracovala v niekoľkých zariadeniach sociálnych služieb. Jej
skúsenosti a záujem o túto problematiku vyústili až do dobrovoľníckej spolupráce s
členkou expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi pri
Ministerstve vnútra. Keďže táto práca vyžaduje ovládanie odbornej terminológie z
oblasti medzinárodného práva v anglickom jazyku a skúsenosti s legislatívou a
právnymi nástrojmi, rozhodla sa Silvia prihlásiť na zahraničnú univerzitu, kde by
mohla rozširovať najmä svoje praktické vedomosti a jazykové zručnosti. Na Oxford
Brookes University bola úspešne prijatá a verí, že práve toto štúdium jej poskytne
cenné skúsenosti a akademický rozvoj. Získané finančné prostriedky uľahčia Silvii
uhradiť výdavky spojené s ubytovaním počas 12-mesačného študijného pobytu..

študijný pobyt

Trnavská Univerzita

študijný pobyt

Prvý ročník magisterského štúdia na Fakulte architektúry trávi Eva Rusková
momentálne na študijnom pobyte na jednej z najstarších belgických univerzít v
Leuvene. Štúdium na tejto univerzite si vybrala kvôli študijnému programu, ktorý jej
umožňuje získať najnovšie vedomosti v problematike energetickej náročnosti
obytných budov a znižovania dopadov prevádzky budov na životné prostredie,
Slovenská technická
ktorej sa venuje. V Belgicku má udržateľná architektúra dlhodobú tradíciu a
Fakulta architektúry
univerzita v Bratislave
históriu, k čomu prispieva aj uvedomelosť architektov v otázkach udržateľného
rozvoja a celková vysoká kvality navrhovaných architektonických diel. Vzhľadom
na to, že Evini študijní kolegovia majú za sebou už niekoľkoročnú prax, ich
vedomosti a skúsenosti sú pre ňu neoceniteľným prínosom. Získané finančné
prostriedky by Eva rada použila na financovanie ďalšieho semestra, čo by jej
umožnilo pokračovať v štúdiu, ktoré je pre ňu veľkým obohatením a inšpiráciou.

vlastný vedecko- Vysoká škola
výskumný projekt výtvarných umení

Právnická fakulta

Odevný dizajn

Nadaná študentka odevného dizajnu, Lucia Ivanová, sa v tomto školskom roku
pripravuje na ukončenie magisterského štúdia, ktoré zavŕši prezentáciou svojej
diplomovej práce. Počas štúdia sa Lucia zúčastnila mnohých zaujímavých
projektov a výstav. Za najväčší prínos považuje spoluprácu s parížskou firmou
Recyclaid, pre ktorú navrhovala bytové doplnky a odevné kolekcie s ekologickým
kontextom. Jej tvorba bola opakovane prezentovaná v Paríži na týždni módy Pret-rporter, Fnat a i. Na stáži vo Francúzsku sa jej ďalej naskytla príležitosť navrhnúť
samostatnú kolekciu odevných doplnkov pre firmu Etam, s ktorou aj naďalej
spolupracuje. Poskytnutý grant Nadácie Orange by rada využila pri tvorbe
absolventskej kolekcie, s ktorou sa plánuje zúčastniť na medzinárodnej súťaži TOP
STYL DESIGNER v Brne.

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Študentka Katedry experimentálnej fyziky, Katarína Bombarová, sa na Slovensku
v rámci svojho štúdia ako jediná venuje problematike elipsometrie. Ide o optickú
metódu vyšetrovania tenkých vrstiev rôznych typov s cieľom určovania ich
vlastností bez poškodenia ich zloženia. V rámci svojho štúdia Katarína využila
možnosť a v súčasnosti je na výmennom študijnom pobyte na Prírodovedeckej
Fakulta matematiky, fakulte v Helsinkách. Na projekte, ktorý tu realizuje úzko spolupracuje aj s
fyziky a informatiky Japonským inštitútom, keďže v oblasti skúmania tenkých vrstiev sú svetovo
uznávanými odborníkmi práve Japonci. Z toho dôvodu by Katarína požadované
finančné prostriedky rada použila na absolvovanie odbornej stáže v japonských
laboratóriách. Študijný pobyt jej zároveň umožni na Osackej univerzite vyskúšať
metódy merania, ktoré sa na Slovensku zatiaľ nevyužívajú a ktoré by mohla tiež
aplikovať v slovenskom výskume.

účasť na
Univerzita
vedeckej
Komenského v
konferencii, súťaži Bratislave

Prírodovedecká
fakulta

K prírodným vedám a k zoológii inklinuje Lenka Berthová už od detstva. Jej veľká
záľuba vyústila až do štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK, kde momentálne v
prvom ročníku magisterského štúdia pokračuje v študijnom programe
Systematická biológia a ekológia. Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce sa
Lenka rozhodla pokračovať vo svojom výskume zameranom na krvné parazity
vtákov. Moderné technológie, ktoré pre výskumné účely vyžadujú len minimálne
množstvo biologického materiálu, sú však finančne náročné a pre študentov vo
väčšine prípadov nedostupné. Aj z toho dôvodu by Lenka poskytnuté financie
použila na nákup laboratórneho materiálu, ktorý je pre úspešné pokračovanie jej
výskumu nevyhnutný.

Lekárska fakulta

Svoj prvý vedecký projekt vypracoval Ivan Jambor už v prvom ročníku štúdia
medicíny na Lekárskej fakulte a bol ocenený Špeciálnou cenou poroty na
konferencii ŠVOČ. V druhom ročníku počas letnej študijnej stáže v Cambridgi si
osvojil základy zobrazovacích metód v medicíne a zároveň zistil čomu by sa chcel
v ďalšom štúdiu venovať. Na základe týchto skúseností sa od minulého roka
venuje realizácii výskumného projektu "Diagnostika karcinómu prostaty". Z dôvodu
rozšírenia svojich vedomostí a nadviazania spolupráce so zahraničným
výskumným strediskom sa rozhodol absolvovať päťmesačný študijný pobyt na
univerzite v Turku vo Fínsku. Na pobyt by rád nadviazal výskumným pobytom od
januára do mája 2010, s ktorým spojené výdavky bude financovať zo získaných
prostriedkov.

odborná stáž

výskumný pobyt

Univerzita
Komenského v
Bratislave

študijný pobyt

Vladimír Hain je študentom posledného ročníka Fakulty architektúry, v študijnom
odbore Architektúra a urbanizmus. V tomto roku sa víťazne zúčastnil na
medzinárodnej architektonickej súťaži v slovinskej Ljublane. Okrem toho získal
počas svojho štúdia viacero ocenení pre najlepšie študentské ateliérové práce, z
ktorých väčšina bola publikovaná v odborných časopisoch. V minulom
akademickom roku sa mu so spolužiakom podarilo zvíťaziť so semestrálnou
Slovenská technická
prácou v súťaži o obnovu starej elektrárne v Piešťanoch, ktorá je zapísaná do
Fakulta architektúry
univerzita v Bratislave
zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Vzhľadom na zameranie na
nízkoenergetické a environmentálne stavby sa rozhodol uchádzať o študijný pobyt
na pobočke Bruselskej univerzity v Gente, ktorá ponúka študijný odbor priamo
zameraný na nízkoenergetické stavby, trvalo udržateľnú architektúru a ekologické
stavby. Poskytnuté finančné prostriedky použije na úhradu cestovných nákladov,
výdavkov spojených s prípravou vlastného projektu a absolvovanie školských
poznávacích ciest zameraných na belgickú architektúru a urbanizmus.

Poradové
číslo

15

16

17

18

19

20

21

22

Číslo
žiadosti

23-ŠpT

25-ŠpT

26-ŠpT

30- ŠpT

35-ŠpT

36-ŠpT

37-ŠpT

39-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Michal Ganobjak

Zuzana Greksáková

Martin Hrča

Blaženka Ostrovská

Annamária Kósová

Simona Janišová

Marína Murínová

Petra Krištofíková

Podporená
suma

1,400.00 €

1,275.00 €

Typ projektu

študijný pobyt

výskumný pobyt

Názov školy

Univerzita
Komenského v
Bratislave

projekt zameraný
na aplikovanie
Vysoká škola
teoretických
výtvarných umení
poznatkov v praxi

700.00 €

projekt zameraný
na aplikovanie
Vysoká škola
teoretických
výtvarných umení
poznatkov v praxi

1,500.00 €

1,225.00 €

600.00 €

výskumný pobyt

Vysoká škola
múzických umení

účasť na
Vysoká škola
vedeckej
výtvarných umení
konferencii, súťaži

študijný pobyt

odborná stáž

Anotácia

Michal Ganobjak je práve tým spolužiakom, s ktorým sa Vladimírovi Hainovi
podarilo zvíťaziť v súťaži o obnovu starej elektrárne v Piešťanoch. Spolu sa tiež
rozhodli absolvovať študijný pobyt na Bruselskej univerzite s pobočkou v Gente.
Znalosti a vedomosti získané počas študijného pobytu by radi využili a aplikovali
práve v rozpracovanom projekte piešťanskej elektrárne a následne aj v diplomovej
práci. Počas štúdia absolvujú 5 poznávacích ciest zameraných na belgické
Slovenská technická
Fakulta architektúry staviteľstvo, architektúru a urbanizmus. Rovnako sa zúčastnia workshopu, počas
univerzita v Bratislave
ktorého každý študent na týždeň dočasne "oslepne", aby mal možnosť si lepšie
predstaviť život zrakovo postihnutých a svoje skúsenosti aby mohol lepšie pretaviť
do riešení a návrhov lokality určenej pre ľudí so zrakovým hendikepom. Obidvaja
študenti veria, že poznatky a skúsenosti naplno zúročia pri realizácii cieľového
projektu rekonštrukcie kultúrnej pamiatky elektrárne v Piešťanoch do podoby
prvého detského technického múzea typu "hands-on science" na Slovensku.

700.00 €

600.00 €

Fakulta

Filozofická fakulta

Zuzana Greksáková, študentka posledného ročníka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, sa v odbore tlmočníctvo - prekladateľstvo venuje anglickému a
portugalskému jazyku a ich kultúram. Počas minuloročného študijného pobytu v
Portugalsku sa prvýkrát dostala do kontaktu s kreolskými jazykmi bývalých
portugalských kolónií a začala sa tejto téme hlbšie venovať. Na univerzite
nadviazala kontakty s viacerými odborníkmi, ktorí sa tejto téme venujú a ktorí
Zuzane poskytli pomocnú ruku pri realizácii jej projektu a následne aj pri písaní
diplomovej práce. Najlepším spôsobom ako získať pre svoj výskum čo najviac
informácií o jednotlivých variantoch kreolčiny je však priamo na mieste ich výskytu
a aj preto sa rozhodla požadované finančné prostriedky použiť na jednomesačný
študijný a výskumný pobyt na Kapverdských ostrovoch a v Portugalsku.

Odevný dizajn

Martin Hrča je študentom 4.ročníka odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných
umení v ateliéry doc. Júlie Sabovej. Na Vysokej škole múzických umení popri
štúdiu súčasne navštevuje aj ateliér Kostýmovej tvorby. Na tvorbu odevov sa
zameral približne pred piatimi rokmi a odvtedy sa mu podarilo sa prezentovať na
početných výstavách, módnych prehliadkach a súťažiach doma aj v zahraničí. Za
svoj najväčší úspech považuje víťazstvo v súťaži Brillance fashion talent 2008. Aj
v budúcnosti sa plánuje svojej tvorbe naplno venovať a jeho snom je absolvovať
zahraničný študijný pobyt v niektorom z veľkých módnych domov. Získané
finančné prostriedky použije na vytvorenie novej kolekcie s názvom Earth
intruders, ktorá bude tiež súčasťou jeho bakalárskej práce a s ktorou by sa rád
prezentoval aj na zahraničných súťažiach.

Odevný dizajn

Blaženka Ostrovská sa odevnému dizajnu venuje už viac ako desať rokov a
svojmu štúdiu venuje všetok voľný čas. Pravidelne sa zúčastňuje súťaží, výstav a
módnych prehliadok. Ako študentku šiesteho ročníka ju v tomto akademickom roku
čaká príprava praktickej časti diplomovej práce, ktorou by sa rada prezentovala
nielen na medzinárodnej súťaži v Číne na jeseň 2010 ale aj pri prijímacích
pohovoroch na doktorandské štúdium. Získané finančné prostriedky použije
predovšetkým na zakúpenie materiálu potrebného na zhotovenie modelov.

Divadelná
scénografia

Študentka 5.ročníka divadelnej scénografie, Annamária Kósová, sa divadlu venuje
už od strednej školy, ktorú ukončila v odbore divadelná kostymérka. Hneď po
maturite dostala ponuku pracovať v Slovenskom národnom divadle. Po piatich
rokoch však pocítila potrebu sa zdokonaliť a rozšíriť si svoje vedomosti v odbore a
prihlásila sa na Vysokú školu múzických umení, kde spolupracovala na realizácií
viacerých divadelných projektov a zúčastnila sa tiež niekoľkých súťaží. Začiatkom
februára 2010 sa v Štátnom divadle v Košiciach uskutoční premiéra divadelnej hry
súčasného ruského autora V.Sigarieva "Vĺčik", na príprave ktorej spolu s ďalšími
mladými tvorcami a študentmi táto študentka ako scénická a kostýmová
výtvarníčka spolupracuje. Projekt je realizovaný ako alternatívna časť programu
košického divadla, ktoré študentom poskytlo túto možnosť a svoje priestory na
samotnú realizáciu predstavenia. Získané finančné prostriedky budú použité na
zrealizovanie vedeckého výskumu o autorovi a danej hre a na prípravu samotného
predstavenia.

Keramike sa Simona Janišová venuje od roku 2000, posledné dva roky sa aktívne
zameriava najmä na navrhovanie a výrobu úžitkového umenia. V poslednom
ročníku štúdia v Ateliéry keramiky na Vysokej škole výtvarných umení ju čaká
predovšetkým realizácia diplomovej práce, ktorá vyvrcholí prvou samostatnou
Katedra úžitkového
autorskou výstavou. Témou práce bude svadobná výbava modernej nevesty, čím
umenia, Ateliér
chce autorka nadviazať na v súčasnosti už prekonanú tradíciu svadobných výbav.
keramiky
Príprave diplomovej práce však bude predchádzať ešte opätovná realizácia
Simoninej kolekcie Voodoo, ktorá bola vybraná na prestížnu súťaž, ktorá sa
uskutoční v belgickom meste Mons. Získanú finančnú podporu použije najmä na
materiálové zabezpečenie oboch aktivít.
Študentka práva Marína si v priebehu svojho štúdia najviac obľúbila problematiku
medzinárodného práva, ktorému by sa aj v budúcnosti chcela aktívne venovať. Aj
z toho dôvodu sa rozhodla jednu z oblastí medzinárodného práva rozpracovať vo
svojej diplomovej práci, na ktorej začne pracovať už v letnom semestri, ktorý strávi
na študijnom pobyte na univerzite v tureckom Istanbule. Tu bude mať možnosť
absolvovať predmet Medzinárodná súdna arbitráž, ktorý je vyučovaný vysoko
uznávanými profesormi a ktorý je jedným z najvyhľadávanejších kurzov medzi
domácimi aj zahraničnými študentmi. Okrem prístupu k odbornej literatúre a
materiálom nevyhnutným na spracovanie tejto témy, umožní pobyt Maríne
obohatiť svoje vedomosti o znalosť tureckého právneho systému a takisto
zdokonaliť sa v tureckom jazyku.

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Právnická fakulta

Vysoká škola
múzických umení

Študentka 4.ročníka odboru Dramaturgia a scenáristka na Filmovej a televíznej
fakulte VŠMU, Petra Krištofíkova, od začiatku svojho štúdia aktívne využívala
všetky možnosti absolvovať časť svojho štúdia aj v zahraničí. Druhý ročník tak
absolvovala na jednej z najlepších anglických umeleckých vysokých škôl a ako
sama hovorí, tento rok mal nielen vplyv na jej profesionálny rozvoj ale
Filmová a televízna predovšetkým na jej osobnostný rast. Štvrtý ročník momentálne absolvuje na
fakulta
Janáčkovej akademii múzických umění v Brne na Katedre Rozhlasovej a
televíznej dramaturgie a scenáristiky. Povinným výstupom Petrinho štúdia na
Katedre bude aj nakrútenie pôvodného literárneho scenára s dĺžkou trvania do 10
minút. Finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické zabezpečenie
výstavby ateliéru pri tvorbe vlastného audiovizuálneho diela a úhradu nákladov
spojených s ubytovaním a cestovnými nákladmi.

Poradové
číslo

23

24

25

26

27

28

29

30

Číslo
žiadosti

41-ŠpT

43-ŠpT

45-ŠpT

49-ŠpT

52-ŠpT

53-ŠpT

54-ŠpT

56-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Tomáš Eichler

Jana Zbonková

Laura Trimajová

Šimon Ondruš

Martin Blaha

Boris Ebster

Michal Adam

Denisa Pacholská

Podporená
suma

1,500.00 €

1,425.00 €

2,000.00 €

560.00 €

380.00 €

1,000.00 €

380.00 €

800.00 €

Typ projektu

Názov školy

študijný pobyt

Anotácia

Prírodovedecká
fakulta

Snom Tomáša Eichlera je stať sa dobrým vedcom a popularizátorom vedy, rád by
tiež učil na vysokej škole. Je si vedomý, že vedecká a pedagogická činnosť si
vyžaduje neustále dopĺňanie vedomostí a rozvoj schopností. Prvým podnetom a
pokusom o propagáciu vedy bola pre Tomáša publicistická súťaž v rámci Týždňa
vedy a techniky na Slovensku minulý rok, v ktorej získal 3.miesto s témou "Nakŕmi
veda ľudstvo?". Svoje nadšenie pre vedu by rád odprezentoval aj na Študentskej
vedeckej konferencii v apríli 2010, na ktorej predstaví výsledky svojej diplomovej
práce, ktorej hlavným cieľom bude riešenie problémov spojených so skracovaním
chromozómov a ich nestabilitou, ktorá ovplyvňuje napríklad aj starnutie a vznik
rakoviny. Získanú podporu použije na zabezpečenie laboratórneho materiálu
potrebného pre úspešný priebeh projektu.

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Filozofická fakulta

Záujem o štúdium psychológie u Jany Zbonkovej vznikol už na základnej škole a
od nástupu na vysokú školu psychológii venuje všetok svoj voľný čas. V
budúcnosti by sa rada profilovala v klinickej psychológii, ktorej sa venuje už počas
štúdia. Hlavnou oblasťou jej záujmu je najmä štúdium afektívnych porúch,
konkrétne depresií. V priebehu štúdia sa dvakrát zúčastnila Študentskej vedeckej
odbornej činnosti a viacerých odborných konferencií. Svoje aktivity realizuje aj ako
mimoriadna členka Slovenskej psychologickej spoločnosti a viceprezidentka
Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie. Na letný semester
2009/2010 bola Jana prijatá na študijný pobyt na univerzite v Bambergu, kde by
rada zrealizovala rozšírenie svojho bakalárskeho výskumu depresívnych
pacientov. Poskytnuté finančné prostriedky využije na úhradu cestovných a
ubytovacích nákladov.

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Nerozhodnosť Laury Trimajovej na začiatku vysokoškolského štúdia vyústila do
súbežného štúdia na Fakulte manažmentu aj na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied. Po ukončení bakalárskeho štúdia na oboch fakultách však
zistila, že politológia je jej bližšia a že v budúcnosti by sa chcela stať odborníčkou
na medzinárodnú bezpečnosť, čo však nevyhnutne vyžaduje medzinárodné
študijné skúsenosti. Pre študijný pobyt si po dlhom zvažovaní vybrala parížsky
Fakulta sociálnych a
Inštitút politických vied. Pre Lauru táto škola ponúka študijný program, ktorý sa v
ekonomických vied
súčasnosti vyučuje len na niekoľkých európskych školách, a to Medzinárodné
vzťahy - Medzinárodná bezpečnosť. Laura verí, že absolvovanie tohto pobytu,
interakcia s rovesníkmi a odborníkmi z iných krajín, jej poskytne iný pohľad na
problematiku bezpečnosti vo svete. Získané finančné prostriedky jej uľahčia najmä
úhradu poplatkov za štúdium počas letného semestra, cestovných a ubytovacích
nákladov.

Univerzita
vlastný vedeckoKomenského v
výskumný projekt
Bratislave

odborný výcvik,
kurz

Fakulta

účasť na
Vysoká škola
vedeckej
múzických umení
konferencii, súťaži

Pre štúdium réžie dokumentárneho filmu sa Šimon Ondruš rozhodol na základe
dlhoročného záujmu o umelecké a kultúrne dianie v rôznych smeroch nielen na
Slovensku. V doteraz nakrútených filmoch sa stihol venovať rozmanitým témam,
ako rodina, hľadanie a nachádzanie vlastnej identity, aktuálny problém vytvárania a
Filmová a Televízna budovania vzťahov prostredníctvom internetovej komunikácie. Film, ktorý vznikol
fakulta
počas jeho študijného pobytu na filmovej škole v Bruseli získal na medzinárodnom
festivale študentských filmov v Bratislave v tomto roku cenu divákov. Poskytnutú
finančnú podporu by Šimon rád využil na prípravu svojho absolventského projektu.
Financie použije najmä na literárnu prípravu a cestovné náklady spojené s
obhliadkou miest natáčania.

účasť na
vedeckej
Gymnázium
konferencii, súťaži

Martin je študentom posledného ročníka Osemročného jazykového gymnázia v
Trebišove a už od 6.-teho ročníka, kedy sa stal členom Slovenskej debatnej
asociácie, sa aktívne venuje akademickej debate. Pravidelne sa zúčastňuje
klasických súťaží spomenutej asociácie a Anglickej debatnej ligy. Prvé miesto mu
bolo udelené na debatnom turnaji GJH Open a Šrob Open na gymnáziách v Hronci
a Šrobárovej. Vďaka týmto jeho aktivitám mu bolo taktiež umožnené zúčastniť sa
niekoľkých podnetných zahraničných podujatí. Keďže sa chce zúčastniť na
Stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní, poskytnuté financie by chcel
použiť na úhradu cestovného.

projekt zameraný
na aplikovanie
Stredná odborná
teoretických
škola Handlová
poznatkov v praxi

Najväčšou záľubou Borisa Ebstera, študenta SPŠ elektrotechnickej, je už od
detstva oblasť audiotechniky. Napriek tomu, že mu škola nemôže poskytnúť
dostatočné možnosti v jeho študijnom raste, rozvíja svoj záujem samoštúdiom,
pričom jeho hlavným zdrojom informácií je internet a diskusie na fórach s
odborníkmi z tejto oblasti. Jeho najväčším úspechom bolo doteraz mimoriadne
ocenenie Trenčianskej univerzity za realizáciu Hi-Fi aparatúry, s ktorou sa prihlásil
v 2. ročníku na SOČ. V najbližšej budúcnosti si dal za cieľ svojpomocne zostrojiť
profesionálnu ozvučovaciu aparatúru, na ktorej zhotovenie by rád použil finančný
príspevok nadácie Orange.

účasť na
Evanjelické
vedeckej
bilingválne
konferencii, súťaži gymnázium, Prešov

Študent 7. ročníka osemročného Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
už od detstva vynikal v oblasti rétoriky a neskôr ho zaujala akademická debata,
ktorá rozvíja kritické myslenie. Po mnohých účastiach na súťaženiach v
debatovaní bol po absolvovaní výberového konania zaradení medzi piatich
reprezentantov Slovenskej debatnej ligy a zúčastní sa najdôležitejšej debatnej
súťaže, majstrovstiev WSDC, ktoré sa uskutočnia v Dohy Katare. Finančný dar od
Nadácie Orange tak plánuje použiť na pokrytie cestovných nákladov spojených s
jeho reprezentáciou na súťaži.

vlastný vedeckoGymnázium
výskumný projekt

Talentovaná 17-ročná Denisa je veľmi aktívne dievča s množstvom záľub v oblasti
umenia, jazykov ako aj športu, či akademickej debate. Na osemročnom gymnáziu
v Gelnici vynikala svojou súťaživosťou a množstvom ocenení , pričom jej
najväčším úspechom bolo získanie diplomu primátorky za reprezentáciu školy a
mesta. V štúdiu pokračovala na košickom gymnáziu v jazykovej triede, ktoré jej
mohlo poskytnúť väčšie možnosti. V súčasnosti sa jej podarilo prostredníctvom
úspešného projektu dostať sa na štúdium do Veľkej Británie, kde sa taktiež venuje
mimoškolským aktivitám. V rámci množstva aktivít a súťaží, ktoré má naplánované
v tomto školskom roku by rada využila poskytnuté štipendium na hradenie časti
nákladov jej študijného pobytu v zahraničí.

Poradové
číslo

31

32

33

34

35

36

37

38

Číslo
žiadosti

57-ŠpT

59-ŠpT

60-ŠpT

61-ŠpT

62-ŠpT

63-ŠpT

64-ŠpT

65-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Veronika Merjavá

Karolína Kavková

Veronika Semaníková

Patrik Turošík

Matej Kohár

Štefan Fojtík

Ľubomír Krnák

Peter Kozáček

Podporená
suma

380.00 €

1,600.00 €

1,150.00 €

400.00 €

380.00 €

875.00 €

875.00 €

1,210.00 €

Typ projektu

Názov školy

Fakulta

Anotácia

účasť na
vedeckej
Gymnázium
konferencii, súťaži

Veronika Merjavá študuje v poslednom ročníku osemročného gymnázia v
Košiciach. Okrem zapájania sa do mnohých súťaží popri štúdiu absolvovala tiež
cambridgeskú skúšku z angličtiny, pripravuje sa na certifikát z nemeckého jazyka a
taktiež sa minulý rok zúčastnila Olympiády ľudských práv, na základe ktorej mohla
potom absolvovať pobyt v Nemecku. Jej najväčšou záľubou je však akademická
debata. Na škole vedie debatný klub a po výberovom konaní bola tento rok
zaradená medzi slovenských reprezentantov na majstrovstvách v Katare.
Veronika preto žiada Nadáciu Orange finančnú výpomoc na úhradu nákladného
cestovného na túto súťaž.

Stredná škola
vlastný umelecký
úžitkového
projekt
výtvarníctva

Umelecky nadaná Karolína Kavková, ktorá študuje na strednej škole úžitkového
výtvarníctva v Košiciach, získala v tomto roku 1. miesto v celoslovenskej súťaži
Výtvarné spektrum 2009. Karolína svoje prác prezentuje aj na 2 web stránkach,
pričom jednu z nich špeciálne zamerala na komiksovú tvorbu, ktorou sa prioritne
zaoberá posledné 4 roky a v budúcnosti by sa v tejto oblasti chcela uplatniť na
profesionálnej úrovni. Jeden z najznámejších komiksových umelcov, Rodolfo
Migliari z Argentíny pozval Karolínu, aby v decembri prezentovala svoju tvorbu na
Salóne komiksu v Madride. Poskytnuté financie by chcela využiť pri organizovaní
výstavy jej prác a prezentácií komiksu ako média na Slovensku, pričom by z
grantu hradila najmä propagačné materiáli a tlač katalógu.

účasť na
vedeckej
Športové Gymnázium
konferencii, súťaži

Karate je profesionálnou záľubou Veroniky Semaníkovej, ktorej najväčším
úspechom bola doteraz výhra 1. miesta v kategórii kadetiek na Majstrovstvách
Slovenska 2009 a 2. miesto v kategórii junioriek na Svetovom pohári v Grécku.
Tomuto športu sa venuje už 5 rokov, čo bol hlavný dôvod výberu jej školy
Športového gymnázia v Banskej Bystrici. V novembri tohto roka sa chystá na
Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov, ktoré sa budú konať v Maroku. Finančný
príspevok pomôže Veronike pri úhrade cestovných nákladov a účastníckeho
poplatku na majstrovstvách.

odborný výcvik,
kurz

Študent španielsko-bilingválnej sekcie košického Gymnázia Park mládeže, Patrik
Turošik, venuje takmer všetok voľný čas mimoškolskej činnosti. Vo svojom voľno
čase sa venuje hraniu v španielskom divadle, aktívne pracuje v študentskej rade
školy, podieľa sa na organizácii Dní španielskej kultúry v Košiciach a ako
dobrovoľník participuje na aktivitách Červeného kríža. Ako jediný Slovák bol tento
rok v súťaži "Ruta Quetzal BBVA" odmenený možnosťou zúčastniť sa expedície
po Španielsku. Súčasťou tohto ocenenia je aj druhá fáza expedície, ktorá sa
uskutoční v decembri v Čile. Počas tejto expedície má účastník možnosť stretnúť
sa s ľuďmi vo svojom veku z celého sveta a je nútený s nimi komunikovať výlučne
v španielskom jazyku. Každý účastník tejto expedície je povinný si z vlastných
zdrojov hradiť výdavky spojené s cestovným a vreckové. Okrem cestovných
nákladov použije Patrik získané financie na získanie certifikátu zo španielskeho
jazyka na úrovni Superior.

Gymnázium

účasť na
Bilingválne
vedeckej
gymnázium Milana
konferencii, súťaži Hodžu

odborný výcvik,
kurz

odborný výcvik,
kurz

odborný výcvik,
kurz

Matej Kohár je študentom Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a
popri štúdiu od minulého školského roka je členom debatného klubu, ktorý na škole
funguje od roku 1996. Matej sa už stihol zúčastniť viacerých celoslovenských
turnajov, z ktorých najdôležitejším bolo finále Anglickej debatnej ligy 2008/2009.
Debatovanie sa tak stalo jednou z Matejových veľkých záľub, prostredníctvom
ktorej zlepšuje svoju prezentáciu na verejnosti, schopnosť improvizovať a logicky
myslieť. Výborné argumentačné schopnosti, znalosť cudzích jazykov a schopnosť
rýchleho samostatného riešenia problémov vyžaduje aj oblasť medzinárodného
práva a diplomacie, ktorej sa chce Matej v budúcnosti venovať. Debatovanie mu
umožňuje sa zdokonaľovať aj v týchto zručnostiach, ktoré by si rád preveril na
Stredoškolských majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia vo februári meste
Doha, v Katare.

Súkromná stredná
umelecká škola
Hodruša-Hámre

Na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch v odbore Umelecké
zámočníctvo a kováčstvo študuje v druhom ročníku Štefan Fojtík, ktorý sa tomuto
umelecko-remeselnému odboru venuje na odbornej úrovni už dlhšiu dobu. Počas
tohto obdobia sa mu podarilo uspieť so svojimi umeleckými výrobkami na
viacerých súťažiach, s trojposchodovou kovanou šachovnicou so železnými
figúrkami sa tiež umiestnil na výbornom 4.mieste celoslovenského kola SOČ.
Svoje odborné vedomosti a talent by Štefan rád rozvíjal aj absolvovaním
odborného výcvikového kurzu v rakúskom meste Ybssitz. Úlohou tohto kurzu je
naučiť a prehĺbiť praktické a teoretické zručnosti a remeselné techniky študentov.
Poskytnuté finančné prostriedky Štefan použije na poplatok za kurz, cestovné
náklady, úhradu ubytovania a nákup špeciálnych pomôcok a nástrojov.

Súkromná stredná
umelecká škola
Hodruša-Hámre

Odborného výcvikového kurzu v rakúskom Ybssitzi sa zúčastní aj Ľubomír Krnák,
ktorý je rovnako študentom Súkromnej strednej umeleckej školy v HodrušiHámroch. Účasťou na tomto výcviku by rád nielen zdokonalil a rozšíril svoje
zručnosti a vedomosti, ale takisto zviditeľnil remeslo, ktorému sa venuje a o ktoré v
súčasnosti prejavuje verejnosť, najmä mladí ľudia len malý záujem. Náplňou
odborného kurzu bude umelecko-remeselné spracovanie kovov so zameraním na
rytecké práce, ktorých súčasťou je aj nožiarstvo. Cieľom kurzu bude výroba
damascénskej ocele, pri výrobe ktorej sa pracuje pri vysokom ohni a táto práca
vyžaduje nevyhnutné ochranné pomôcky. Práve tieto spolu s poplatkom za kurz,
cestovné a ubytovanie budú hradené zo získaných finančných prostriedkov.

Stredná odborná
škola

Programovaniu mikroprocesorov sa Peter Kozáček, študent 4.ročníka Strednej
odbornej školy, venuje už od ôsmeho ročníka základnej školy. Okrem
programovania sa aktívne zúčastňuje rôznych školských olympiád a
vedomostných súťaží, rovnako participuje na realizácii vzdelávacieho projektu
Obnoviteľné zdroje energie. Svoje poznatky a skúsenosti využil aj na Letnej škole
mechatroniky organizovanej Trenčianskou univerzitou, ktorú úspešne absolvoval.
V budúcnosti by sa chcel venovať projektom spojených s robotikou. Finančnú
podporu by rád využil na vytvorenie multifunkčného robota, ktorý bude uľahčovať
prácu v domácnostiach a zároveň slúžiť ako učebná pomôcka. Poskytnuté financie
použije na zakúpenie solárnych panelov, ktoré budú slúžiť na získavanie elektrickej
energie robota a absolvovanie kurzu programovania.

Poradové
číslo
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Číslo
žiadosti

66-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta/študentky

Tomáš Puchel

Podporená
suma

510.00 €

Typ projektu

Názov školy

Spojená škola,
účasť na
organizačná zložka,
vedeckej
Hotelová a obchodná
konferencii, súťaži
Akadémia

Spojená škola,
organizačná zložka,
Hotelová a obchodná
Akadémia

40

67-ŠpT

Jana Hullová

700.00 €

odborný výcvik,
kurz

41

69-ŠpT

Petra Lehotská

380.00 €

účasť na
vedeckej
Gymnázium
konferencii, súťaži

42

43

70-ŠpT

72-ŠpT

Lucia Strnátová

Attila Jónas

780.00 €

1,000.00 €

42,000.00 €

odborný výcvik,
kurz

odborný výcvik,
kurz

Fakulta

Anotácia
Tomáš Puchel študujúci odbor Hotelovej akadémie v Námestove sa aktívne
zapája do súťaží z jeho odboru, pričom svoju pozornosť sústreďuje najmä na
oblasť someliérstva a enológie. Dva krát sa zúčastnil na medzinárodnej súťaži
Mladý someliér, na vedeckej súťaži stredoškolská odborná činnosť postúpil do
celoslovenského kola a účastnil sa tiež súťaže Gastrotalent 2009. V októbri sa
pripravoval na súťaž Grand Prix In Vino 2009 v Modre. Ďalej pracuje na tzv. SOČke, na ktorej realizáciu by rád použil finančnú pomoc Nadácie Orange, konkrétne
na nákup potrebného materiálu pre realizáciu a náklady spojené s tlačou.
Študentka 4. ročníka na Hotelovej akadémii v Námestove, Jana Hullová dosahuje
výrazné úspechy na barmanských súťažiach. Za svoj najväčší úspech v tomto
type súťaží považuje ocenenie 2 zlatých medailí na EuroCup v Prešove s
medzinárodnou účasťou. Táto disciplína je pre Janku finančne náročná, nakoľko
potrebuje pri skúškach množstvo barmanských pomôcok a taktiež dokupovať
nákladné nápoje. Preto by veľmi ocenila finančnú pomoc pri naplánovaných
súťažiach a tiež by chcela svoje schopnosti ešte vylepšiť absolvovaním
špeciálneho barmanského kurzu.
Gymnazistka Petra Lehotská z Košíc navštevuje 3. ročník so zameraním na
anglický jazyk, zaujíma sa o humanitné predmety a dosahuje výrazné úspechy v
rámci mimoškolských aktivít, napríklad sa úspešne zapája do súťaží Aliante. V
centre jej pozornosti však stojí akademická debata, ktorej sa aktívne venuje vyše 2
rokov a v tejto disciplíne dosahuje výrazné úspechy. Za svoj najväčší úspech
považuje absolvovanie výberového konania do reprezentačného tímu
stredoškolských majstrovstiev sveta v debatovaní. Za poskytnuté financie plánuje
uhradiť náklady spojené s účasťou na Stredoškolských majstrovstvách sveta v
debatovaní v Katare.

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Lucia Strnátová od útleho veku prejavila záujem a nadanie na hudobné umenie.
Od 12-tich začala hrávať na organe v kostole, neskôr v kaplnke u Salvatariánov v
Nitre. Navštevovala odborné hodiny organovej výučby na ZUŠ a získala niekoľko
ocenení na rôznych súťažiach. Momentálne navštevuje 3. ročník nitrianskeho
gymnázia a súčasne sa pripravuje na konzervatóriu, pre budúce štúdium na
Universität fur Musik und Darstellende Kunst vo Viedni. Zároveň pracuje na
zlepšení svojich jazykových zručností z nemeckého jazyka. Finančnú podporu by
rada použila na náklady spojené so štúdiom na konzervatóriu v Topoľčanoch.

Gymnázium a ZŠ
Šándora Máraiho

Už v detstve sa prejavil u gymnazistu Attilu Jánoša talent a záujem o výtvarnú
tvorbu. Do rôznych umeleckých súťaží sa začal zapájať už na základnej škole.
Gymnázium Sándora Máraiho, ktoré v súčasnosti navštevuje mu umožňuje
vzdelávať sa aj v umelecko-výtvarnom odbore. Attila sa taktiež aktívne zapája do
záujmových krúžkov akými sú grafika a maľba, navštevuje kurz 2designe Atelier
na CVČ v Košiciach, sleduje súčasnú výtvarnú tvorbu prezentovanú v galériách a
zapája sa do rôznych súťažných projektov. Získanú finančnú podporu Nadácie
Orange by chcel využiť na financovanie odborných kurzov zameraných na prácu s
3D softvérom, počítačovú grafiku a tvorbu výtvarných projektov a modelov pre
odbor dizajn.

