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01-ŠPZ Michal Rybár Stará Turá
Jesseniova lekárska 
fakulta Univerzity 
Komenského, Martin

20 000 Sk 663,88 €

Michal Rybár študuje štvrtý rok medicínu. Pred tromi rokmi, práve pred 
nástupom na štúdium, mu diagnostikovali celiakiu v pokročilom štádiu. 
Napriek tomuto vážnemu chronickému ochoreniu je úspešným 
študentom, v minulom roku vypracoval projekt ŠVOČ týkajúci sa 
respiračných komplikácií nešpecifických črevných zápalov. Prácu 
prezentoval aj na Študentskej odbornej konferencii a v budúcnosti ju 
plánuje rozšíriť na klinicko-teoretickú diplomovú prácu. Jeho snom je 
venovať sa v budúcnosti štatistickým hodnoteniam účinkov liekov, a 
tiež zhodnocovaniu ich vedľajších účinkov, hlavne na tráviaci systém. 
Taktiež by rád absolvoval zahraničnú stáž.

02-ŠPZ Ladislav Barzó Levice Stredná priemyselná 
škola strojnícka, Levice 20 000 Sk 663,88 €

Ladislav má 17 rokov a je študentom 2. ročníka strednej priemyselnej 
školy, na ktorej momentálne študuje po ročnom odklade kvôli úrazu 
krčnej chrbtice. Ladislav je ochrnutý, na invalidnom vozíku. Napriek 
svojmu ťažkému postihu dosahuje v škole dobré výsledky. Štipendium 
využije na nákup učebníc angličtiny, na financovanie hodín angličtiny, 
na nákup programu AutoCad, pretože s ním bude pracovať počas 
celého stredoškolského štúdia. Jeho cieľom je vyštudovať na vysokej 
škole a založiť si rodinu.

03-ŠPZ Anikó Kucsorová Sokolce Ekonomická univerzita, 
Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Najväčšou záľubou Anikó bol od malička tanec. Stala sa členkou 
tanečného súboru, s ktorým absolvovala množstvo vystúpení. Keď jej 
však v deviatom ročníku diagnostikovali skoliózu chrbtice, musela 
tanec zanechať. Odvtedy musí Anikó stále nosiť korzet, v ktorom vie 
len sedieť. V súčasnosti študuje v prvom ročníku na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. Dostať sa na túto školu bolo jej snom. Všetok 
svoj voľný čas venuje štúdiu, najmä štúdiu cudzích jazykov. Štipendium 
jej zabezpečí nové knihy a učebnice, uhradí ním taktiež ubytovanie, 
stravovanie a cestovné. 

04-ŠPZ Bc. Vladimír Dóci Bracovce

Fakulta marketingovej 
komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda, 
Michalovce

20 000 Sk 663,88 €

Vladimír Dóci je kvôli úrazu, ktorý sa mu stal pred niekoľkými rokmi, 
odkázaný na invalidný vozík. V súčasnosti študuje na vysokej škole v 
prvom ročníku magisterského štúdia masmediálnu komunikáciu. Jeho 
cieľom je dosiahnuť také vzdelanie a schopnosti, aby bol napriek 
svojmu hendikepu užitočný pre svoje okolie. V budúcnosti by chcel 
pracovať v marketingu alebo v školstve. Popri štúdiu pracuje v 
Základnej škole v Bracovciach na polovičný úväzok ako správca 
počítačovej siete. Finančné prostriedky využije najmä na pokrytie 
školného, cestovného a na nákup odbornej literatúry.
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05-ŠPZ Martin Mlynár Spišská Nová 
Ves

Spojená škola s 
organizačnými zložkami 
SPoŠ a OA, Spišská 
Nová Ves

15 000 Sk 497,91 €

Martin Mlynár je žiakom tretieho ročníka na strednej poľnohospodárskej 
škole. Od narodenia je na invalidnom vozíku s diagnózou rázštep 
chrbtice. Jeho veľkou záľubou sú autá. Zbiera modely áut, navštevuje 
autosalóny, študuje odbornú literatúru. Vďaka pridelenému štipendiu 
absolvuje výcvik na získanie vodičského oprávnenia, a tiež získa 
financie na úpravu auta. Jeho cieľom je totiž nebyť odkázaný len na 
pomoc iných, ale byť čo najviac samostatný.

06-ŠPZ Daniela Haľamová Stará 
Ľubovňa

Stredné odborné 
učilište, Stará Ľubovňa 20 000 Sk 663,88 €

Daniela má 19 rokov. Kvôli svojmu hendikepu - je na invalidnom vozíku 
- sa rozhodla pre štúdium na strednom odbornom učilišti. Študuje 
marketing so zameraním na záhradnícke výrobky. Každodenne sa však 
stretáva s množstvom prekážok a bariér, odhodlane však s nimi bojuje. 
Jej hlavným cieľom je momentálne úspešne zvládnuť maturitu a 
ukončiť strednú školu. Štipendium využije na nákup pomôcok do školy, 
na prístup na internet, cestovné a stravné. 

07-ŠPZ Ingrid Durecová Bratislava Gymnázium, Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Odvtedy, ako Ingrid v štrnástich rokoch zrazilo auto, absolvovala 
množstvo operácií pravej nohy a musela navštevovať školu pre telesne 
postihnutých. Počas svojho doterajšieho štúdia však vždy patrila medzi 
najlepších žiakov. V súčasnosti študuje v 2. ročníku gymnázia. Jej 
snom je štúdium medicíny, príp. psychológie. Štipendium využije na 
zakúpenie jazykových učebníc a úhradu školských aktivít. 

09-ŠPZ Jana Rybárová Trenčín
Farmaceutická fakulta 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Jana Rybárová je zanietenou študentkou 4. ročníka Farmaceutickej 
fakulty UK. Študijné úspechy jej však zatieňuje celiakia, ktorú jej pred 
rokom diagnostikovali. Okrem celiakie trpí aj inými chronickými 
ochoreniami. Jej cieľom je úspešne ukončiť magisterské štúdium a 
pokračovať na doktorandskom štúdiu. Po skončení školy sa chce 
venovať výskumu a vývoju liekov a liečiv. Štipendium využije na nákup 
študijnej literatúry a bezlepkových potravín, ktoré sú finančne veľmi 
náročné. 

10-ŠPZ Daniela Borovská Bratislava
Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Daniela Borovská študuje pedagogiku mentálne a sluchovo 
postihnutých a sama je pritom sluchovo postihnutá. Chce totiž pomáhať 
deťom s rovnakým hendikepom. Počas štúdia na strednej škole 
absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí. V štúdiu by jej 
pomohlo zakúpenie multifunkčnej tlačiarne a počítača. Pomocou nich a 
svojich spolužiakov lepšie zvládne svoje štúdium, aj napriek ťažkému 
postihnutiu.
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11-ŠPZ Bohdan Kadlečík Snina Gymnázium sv. Jána 
Zlatoústeho, Humenné 20 000 Sk 663,88 €

Bohdan prišiel o zrak, keď mal 13 rokov. Je študentom 4. ročníka 
gymnázia. Okrem toho, že je nevidiaci, je aj na invalidnom vozíku s 
diagnózou DMO. Napriek vážnemu postihnutiu úspešne ukončil 
základnú školu. Škola je pre neho záľubou, má výbornú pamäť a 
najlepšie mu ide angličtina, fyzika a dejepis. Pri štúdiu mu pomáha 
počítač s hlasovým výstupom, diktafón, zvukové učebnice. Vďaka 
štipendiu si zadováži aj systém "Sherlock" na označovanie kaziet so 
zvukovými knihami a učivom, "hovoriacu" kalkulačku, skener a MP3 
prehrávač.

12-ŠPZ Erik Földes Komárno Stredná odborná škola 
s VJM, Kolárovo 15 000 Sk 497,91 €

Erik sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Po skončení základnej 
školy sa rozhodol pre štúdium úžitkovej grafiky. Kreslenie a práca na 
počítači patria medzi jeho najväčšie záľuby. Spojenie kreslenia a práce 
na počítači bolo teda pre Erika ideálnym riešením. Spočiatku sa na 
novej škole za svoj vozík hanbil, rýchlo si však našiel veľa nových 
priateľov, ktorí sa mu snažia čo najviac pomôcť. Jeho túžbou je byť 
uznávaným umelcom a toto štipendium mu pomôže pri nákupe 
pomôcok na kresbu, maľovanie a pod. 

13-ŠPZ Benita Bujdosóová Košice Gymnázium Park 
mládeže, Košice 20 000 Sk 663,88 €

Benita študuje na španielskom bilingválnom gymnáziu vo štvrtom 
ročníku. Je telesne postihnutá, nemá však pocit, že by jej hendikep 
ovplyvňoval kvalitu jej vzdelávania. Pociťuje však nevýhodu oproti 
svojim spolužiakom v tom, že sa nemôže zúčastňovať školských akcií a 
výletov. Medzi jej záľuby patria cudzie jazyky a plávanie, ktorému sa 
aktívne a úspešne venovala počas základnej školy. Teraz všetku svoju 
energiu a čas venuje výhradne štúdiu. Po skončení strednej školy chce 
študovať tlmočníctvo. Štipendium využije najmä na úhradu cestovného, 
keďže každý deň dochádza do školy autom. Zvyšnú časť štipendia si 
ponechá na vysokoškolské štúdium.

14-ŠPZ Lenka 
Maruščáková Svidník

Lekárska fakulta 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Lenka Maruščáková je telesne postihnutá, no od základnej školy patrila 
medzi najúspešnejších žiakov a študentov. V súčasnosti študuje 
medicínu. Tento rok sa so svojou ŠVOČ zúčastnila aj na XXXXI. Dnech 
lékařské biofyziky v Olomouci, kde sa jej práca stretla s veľkým 
ohlasom. Počas ďalšieho štúdia chce svoj výskum orientovať na oblasť 
genetiky. Finančné prostriedky štipendia využije najmä na financovanie 
svojho nového výskumu a na úhradu finančne náročného cestovného.
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15-ŠPZ Gabriela 
Gajdošová

Šarišské 
Bohdanovce

Stredná odborná škola, 
Košice 20 000 Sk 663,88 €

Gabriela má od malička sluchovú vadu, ktorá sa prejavuje ťažkou 
nedoslýchavosťou. V súčasnosti sa pripravuje na kadernícku prácu na 
strednej odbornej škole. Okrem svojho úsilia, ktoré plne venuje štúdiu, 
sa venuje aj voľnočasovým aktivitám ako napr. stolnému tenisu, tenisu 
a volejbalu. Venuje sa tiež tancu, vlastní niekoľko diplomov z domácich 
aj zahraničných podujatí. Štipendium, ktoré získala, bude pre ňu 
prostriedkom na vylepšenie podmienok praktického vzdelávania. 
Umožní Gabriele zúčastňovať sa kaderníckych súťaží, nakúpiť si 
odbornú literatúru, časopisy. 

16-ŠPZ Jakub Krako Lazany
Gymnázium V.B. 
Nedožerského, 
Prievidza

20 000 Sk 663,88 €

Jakub Krako je študentom štvrtého ročníka gymnázia. Je zrakovo 
postihnutý, jeho ochorenie je dedičné a nevyliečiteľné. V tomto 
štipendijnom programe bol už raz podporený, financie investoval do 
rozvoja svojich jazykových schopností prostredníctvom trojtýždňového 
pobytu v Anglickom meste Eastbourn. Po ukončení štúdia na gymnáziu 
chce pokračovať v štúdiu na právnickej alebo filozofickej fakulte UK, 
alebo na Ekonomickej univerzite. Tento rok ho čaká aj náročná 
príprava na preteky v zjazdovom lyžovaní, ktoré určia jeho šance 
zúčastniť sa paralympijských hier v roku 2010. Na posledných zimných 
paralympijských hrách v Turíne obsadil 6. miesto v super obrovskom 
slalome. 

17-ŠPZ Hana 
Chromečková Trenčín Ekonomická univerzita, 

Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Hana Chromečková má 19 rokov a študuje na Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. Veľmi rada študuje aj napriek tomu, že to nemá ľahké. 
Čítanie kníh a stránok na školskom počítači je veľmi náročné pre jej 
oči. V rámci štipendia by si rada zakúpila svoj vlastný notebook, na 
ktorom by tak mohla mať špeciálny zväčšovací program s lupou.

18-ŠPZ Klaudia Friczová Veľké 
Túrovce

Stredná odborná škola, 
Šahy 15 000 Sk 497,91 €

Klaudii Friczovej, 18 ročnej študentke Strednej odbornej školy v 
Šahách, v šiestich rokoch diagnostikovali rakovinu, následkom čoho 
bola amputácia nohy. Aj napriek ťažkému osudu sa zo všetkého 
pozviechala, naučila sa chodiť i keď dodnes trochu kríva, behá, 
bicykluje sa, skáče a obzerá sa za chlapcami, ako všetky dievčatá v jej 
veku.
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19-ŠPZ Lucia Vozárová Nová Baňa
Pedagogická fakulta 
Univerzity Matej Bela, 
Banská Bystrica

20 000 Sk 663,88 €

Lucia Vozárová má 22 rokov a študuje na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od narodenia trpí vrodenou 
srdcovou chybou a ako malá absolvovala dve operácie srdca. Počas 
základnej a strednej školy dosahovala výborné študijné výsledky. Po 
strednej škole 4 roky pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka detí. Vo 
voľnom čase rada číta knihy, chodí na prechádzky, rada sa korčuľuje a 
pláva. V budúcnosti by chcela pracovať ako školská psychologička 
alebo sociálna pracovníčka v krízových centrách.

20-ŠPZ Iveta Marčišová Bytča Gymnázium 
Štefánikova, Bytča 20 000 Sk 663,88 €

Iveta Marčišová má 18 rokov a študuje na Gymnáziu v Bytči. Bola 
liečená pre Ewingov sarkóm, pol roka bola pripútaná na posteľ, 
ďalšieho pol roka bola odkázaná na vozík a neskôr na francúzske 
barle. Okrem štúdia na gymnáziu navštevuje jazykovú školu a 
matematický krúžok. Škola ju veľmi baví a jej cieľom je dostať sa na 
Lekársku fakultu v Bratislave, aby po jej ukončení mohla pomáhať 
ľuďom. Zo získaných financií by si rada zakúpila notebook alebo 
počítač, ktorý by jej veľmi pomohol pri štúdiu.

21-ŠPZ Natália Turčinová Žaškov Obchodná akadémia, 
Dolný Kubín 20 000 Sk 663,88 €

Natália Turčinová má 17 rokov a býva v dedinke Žaškov. Narodila sa s 
ťažkou svalovou atrofiou a toto ochorenie ju celoživotne pripútalo na 
invalidný vozík. Momentálne študuje na Obchodnej akadémii v Dolnom 
Kubíne a štúdium jej dáva veľmi veľa. Vo voľnom čase rada číta knihy 
rôznych žánrov. Veľa času tiež trávi na tréningoch hry Boccia. V 
budúcnosti by rada študovala na Právnickej fakulte v Bratislave. 
Získaním štipendia by nielen rada odľahčila rodinný rozpočet, ale tiež si 
zakúpila Kroniku Slovenska.

23-ŠPZ Romana 
Országhová Krupina

Fakulta humanitných 
vied Univerzity Mateja 
Bela, Banská Bystrica

20 000 Sk 663,88 €

Študentka dejepisu a slovenského jazyka a literatúry Romana 
Országhová je v programe Štipendium pre znevýhodnených podporená 
už po tretíkrát. Aj vďaka finančnej podpore je už v treťom ročníku, na 
konci ktorého ju čaká písanie bakalárskej práce a štátnice. Romana 
školu navštevuje dva až trikrát v týždni, čo predstavuje takmer 
každodenné cestovanie autom do Banskej Bystrice. Okrem cestovných 
výdavkov najväčšiu finančnú položku Romaninho štúdia predstavuje 
nákup učebníc, odbornej literatúry a kopírovanie poznámok z 
prednášok, keďže kvôli svojmu ochoreniu sa pri písaní rýchlo unaví. 
Pre Romanu je štúdium na vysokej škole veľmi dôležité, lebo jej 
umožňuje stretávať sa s mladými ľuďmi a netráviť všetok voľný čas 
izolovane len v domácom prostredí. 
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24-ŠPZ Tomáš Blaško Čab Súkromná Obchodná 
akadémia, Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Detstvo Tomáša Blaška sprevádzala komplikovaná rodinná situácia a 
pravdepodobne aj z nej prameniace psychické problémy. V súčasnosti 
Tomáš žije v spoločnej domácnosti s otcom a po úspešnom 
absolvovaní trojročného odboru na SOU Nitra, momentálne externe 
študuje v 3.ročníku na Súkromnej obchodnej akadémii v Bratislave. 
Pravidelnými návštevami u psychiatra aj psychológa sa Tomášovi 
podarilo jeho zdravotný stav zvládnuť a v súčasnosti sa môže naplno 
venovať štúdiu a záľubám. Vo voľnom čase sa venuje najmä štúdiu 
odbornej ekonomickej a jazykovej literatúry, keďže jedným z jeho 
životných snov je po štúdiu na vysokej škole pracovať ako ekonóm 
alebo manažér. 

25-ŠPZ Ľudovít Nápoký Voderady Gymnázium J.Papánka, 
Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Ľudovít Nápoký je študentom 3. ročníka na Gymnáziu na Vazovovej 
ulici, kde je vo svojej triede integrovaný medzi zdravých spolužiakov. 
Ľudovít sa narodil s ťažkým postihnutím na oboch očiach a po 
mnohých operáciách, ktoré v detstve absolvoval, sa lekárom podarilo 
zachrániť aspoň zvyšky zraku na ľavom oku. Vo voľnom čase sa venuje 
počítačom, rád by sa v budúcnosti stal programátorom. Jeho ďalším 
koníčkom je už tretí rok elektrická gitara. Keďže v tomto roku si v rámci 
štúdia na Hudobnej akadémii pribral aj klasickú gitaru, jeho snom je 
kúpiť si vlastnú elektroakustickú gitaru, na ktorej by mohol pravidelne 
cvičiť aj doma. Štipendiom by chcel Ľudo finančne pomôcť rodičom, 
ktorí sa okrem neho starajú aj o jeho dve sestry, študentky vysokej 
školy.

26-ŠPZ Lukáš Dvonč Partizánske

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Lukáš Dvonč od narodenia trpí vážnym zrakovým postihnutím. Už od 
detstva ho zaujímala fyzika a všetky veci s ňou spojené. Aj preto bolo 
jeho rozhodovanie o vysokoškolskom štúdiu pomerne jednoduché. V 
súčasnosti je študentom 4. ročníka fyziky na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky v Bratislave. Počas štúdia sa stretáva s viacerými 
prekážkami a problémami, ktoré sa mu však doteraz podarilo vždy 
úspešne zvládnuť. Veľa času mu zaberá prepisovanie poznámok od 
spolužiakov a pri štúdiu poznámok spracovaných v elektronickej 
podobe, pri ktorom používa špeciálnu TV lupu. Rovnako je pre neho 
obtiažne vykonávať rôzne laboratórne experimenty. Z finančných 
prostriedkov zo štipendia by si Lukáš rád zakúpil výkonnejší notebook, 
ktorý je pri jeho štúdiu nevyhnutný. Popri škole Lukáš nezabúda ani na 
fyzickú kondíciu a voľný čas venuje športu.
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27-ŠPZ Lucia Cintulová Plavecký 
štvrtok

Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce 
Trnavskej univerzity, 
Trnava

20 000 Sk 663,88 €

Lucia Cintulová je študentkou sociálnej práce na Trnavskej univerzite. 
Na svoj hendikep, spastickú kvadruparézu, sa naučila pozerať s 
nadhľadom, hoci to nie je vždy jednoduché. Lucia sa už od 1. ročníka 
aktívne zapája do dobrovoľníckych aktivít na škole, ktoré sú pre ňu 
zdrojom množstva vedomostí a skúseností. Počas leta sa zúčastnila 
medzinárodnej študentskej výmeny zameranej na integráciu zdravotne 
postihnutých. Lucia by finančnú podporu zo štipendia rada využila na 
realizáciu sociálneho výskumu na tému "Dobrovoľníctvo očami ľudí so 
zdravotným postihnutím" a na kúpu programu na vyhodnocovanie 
štatistických dát. Okrem toho by rada absolvovala jazykový kurz 
spojený so záverečnou skúškou. Po úspešnom ukončení štúdia by 
Lucia rada pokračovala v rozširovaní svojej odbornosti v rámci 
doktorandského štúdia.

28-ŠPZ Blanka Tivadarová Podhorany
Ústav sociálnych vied a 
zdravotníctva 
bl.P.P.Gojdiča, Prešov

20 000 Sk 663,88 €

Blanka Tivadarová vďaka práci opatrovateľky v zariadení 
opatrovateľskej služby zistila, čo je jej životným snom a začala externe 
študovať sociálnu prácu. Už po roku štúdia sa jej však začal zhoršovať 
zdravotný stav, čo nakoniec viedlo k oslepnutiu ľavého oka a Blanka 
musela podstúpiť okamžitú operáciu. Napriek tomu, že po operácii 
ostala nevidiacou na jedno oko, pokračovala v štúdiu a na svoj 
hendikep si postupne zvykla. V tomto roku však musela podstúpiť 
ďalšiu operáciu, tento krát na pravom oku. Napriek odhováraniu zo 
strany rodiny a známych sa štúdia nevzdala a po ukončení štúdia 
sociálnej práce v tomto roku by chcel a pokračovať v štúdiu špeciálnej 
pedagogiky.

29-ŠPZ Richard Bogár Mýtne Ludany Gymnázium Andreja 
Vrábla, Levice 10 000 Sk 331,94 €

Richard Bogár je študentom tretieho ročníka na Gymnáziu A. Vrábľa v 
Leviciach. Od narodenia je nevidiaci na obe oči. Richard žije v 
domácnosti iba s mamou, ktorá je v súčasnosti nezamestnaná, kvôli 
čomu sú mnohokrát odkázaní aj na finančnú výpomoc od dvoch 
starších bratov. Vďaka štipendiu, ktoré Richard získal aj v minulom 
ročníku programu, sa mu podarilo zlepšiť študijné výsledky a to ho 
povzbudilo v snahe o dosiahnutie jeho cieľa, ktorým je štúdium na 
vysokej škole. Jeho najväčšou záľubou je informatika, ktorej by sa 
chcel rovnako v budúcnosti venovať. Napriek tomu, že štúdium na 
gymnáziu mu vzhľadom na jeho hendikep prináša rôzne prekážky, 
Richard ich aj vďaka pomoci svojich spolužiakov dokáže zvládnuť. Aj 
vďaka ich priateľskému prístupu sa Richard v škole necíti izolovaný a 
aktívne sa zúčastňuje aj všetkých školských výletov a akcií.
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30-ŠPZ Dominik Tóth Čakanovce Gymnázium, Fiľakovo 15 000 Sk 497,91 €

Dominik Tóth má 17 rokov a je žiakom 2. ročníka na Gymnáziu vo 
Fiľakove. Dominik sa narodil s otvorenou chrbticou a to bolo príčinou 
jeho vážnych zdravotných komplikácií, ktoré ho sprevádzajú celý život. 
Dominikovou najväčšou záľubou je dejepis. Svoj voľný čas venuje 
čítaniu historických kníh, keďže ho veľmi baví história a život našich 
predkov. Jeho momentálnym životným cieľom je študovať históriu na 
vysokej škole a stať sa historikom alebo archeológom. Finančné 
prostriedky zo štipendia by rád použil na nákup nového monitora k 
počítaču a odbornej literatúry zaoberajúcej sa históriou. Napriek tomu, 
že Dominik kvôli svojmu zdravotnému stavu je oslobodený od telesnej 
výchovy, vo svojom voľnom čase sa venuje spolu s otcom plávaniu a 
bicyklovaniu.

31-ŠPZ Radoslava 
Gregušková Dolný Kubín

Fakulta európskych 
štúdií a regionálneho 
rozvoja Slovenskej 
poľnohospodárskej 
Univerzity, Nitra

20 000 Sk 663,88 €

Radka Gregušková trpí ochorením cystická fibróza. Liečba tohto 
ochorenia si vyžaduje náročný denný program a zvýšené dodržiavanie 
hygieny. V tomto roku je Radka študentkou 2. ročníka odboru Európske 
rozvojové programy. Pre štúdium tohto odboru sa rozhodla preto, že sa 
už dlhšiu dobu aktívne zaujíma o tretí sektor, s ktorým má dlhodobé 
skúsenosti aj ako dobrovoľníčka a animátorka. Napriek svojmu 
ochoreniu má Radka množstvo záľub, venuje sa hre na flautu, učí sa 
hrať na gitare, zapojila sa do univerzitného divadla a v letnom semestri 
by si rada rozšírila svoje vedomosti prostredníctvom študijného 
programu Erazmus. Finančné prostriedky zo štipendia by rada využila 
na uhradenie poplatkov za internát, pripojenie na internet a na nákup 
učebných pomôcok, keďže vlastné financie väčšinou pohltí nákup 
finančne náročných liekov.
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32-ŠPZ Andrea Sabová Košice Súkromné gymnázium 
Katkin park II, Košice 10 000 Sk 331,94 €

Andrea Sabová je študentkou 3. ročníka Súkromného gymnázia v 
Košiciach. Dosahuje výborné študijné výsledky v takmer všetkých 
predmetoch a aktívne sa zúčastňuje olympiád z fyziky, matematiky, 
nemeckého jazyka či geografie. Na gymnáziu so spolužiačkou vedie 
školský časopis. Medzi jej ďalšie záľuby patria spoločenské aj latinsko-
americké tance, rovnako ju však baví písanie poviedok a básničiek. 
Andrea svoj čas v škole aj mimo nej využíva naozaj naplno a to napriek 
svojmu sluchovému postihnutiu. Vo svojom živote má veľa snov, chcela 
by spoznávať iné krajiny, ich kultúru a svoje zážitky by raz chcela 
opísať v knihách. Jej záľubou sú rovnako jazyky a momentálne sa 
venuje aj štúdiu taliančiny, keďže nevylučuje, že po skončení gymnázia 
by rada skúsila vysokoškolské štúdium na Univerzite pre sluchovo 
postihnutých v Pise.

33-ŠPZ Dávid Lichman Výrava Stredná odborná škola, 
Medzilaborce 20 000 Sk 663,88 €

Dávid Lichman je študentom 1. ročníka Strednej odbornej školy v 
Medzilaborciach. Aj keď trpí zrakovým hendikepom, rozhodol sa 
študovať na škole spolu so zdravými mladými ľuďmi. V kolektíve je 
veľmi obľúbený, hlavne pre jeho cieľavedomosť a zodpovednosť. 
Pravidelne sa zapája do mimoškolských aktivít a navštevuje internetový 
krúžok. V budúcnosti by rád pokračoval štúdiom na vysokej škole a po 
jej skončení by sa chcel venoval deťom ako je on. Získané finančné 
prostriedky použije na nákup pomôcok, ktoré mu uľahčia štúdium, ako 
napr. lupy, diktafón.  

34-ŠPZ Juraj Čurilla Krompachy

Teologická fakulta 
Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, Spišské 
Podhradie

20 000 Sk 663,88 €

Juraj Čurilla je od roku 1998 na invalidnom dôchodku. V súčasnosti 
študuje na Katolíckej Univerzite v Spišskom Podhradí, kde externe 
študuje sociálnu prácu. Aktívne sa angažuje v neziskových 
organizáciách. Je podpredsedom Slovenského zväzu telesne 
postihnutých, každoročne organizuje Humanitný ples vo svojej obci, 
aktívne pracuje v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Poskytnuté štipendium by rád využil na nákup notebooku, ktorý veľmi 
potrebuje na prácu v škole a doma, hlavne pri písaní svojej bakalárskej 
práci.
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35-ŠPZ Ivana Krakovská Bratislava
Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Ivana Krakovská je od narodenia ťažko sluchovo postihnutá. Je 
absolventkou bakalárskeho štúdia na Pedagogickej fakulte UK, odbor 
sociálna práca a momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu. Vo 
svojom voľnom čase rada fotografuje, číta literatúru z oblasti 
zdravotníctva a racionálnej výživy. Získané štipendium by jej veľmi 
pomohlo čiastočne pokryť náklady spojené so štúdium. Časť štipendia 
by rada využila na mimoškolské vzdelávanie, hlavne cudzích jazykov a 
zdokonalenie sa v práci na počítači. Tieto vedomosti by rada využila 
neskôr pri hľadaní budúceho povolania.

36-ŠPZ Ivan Brádňanský Poprad Stredná odborná škola, 
Kežmarok 20 000 Sk 663,88 €

Ivanovi Brádňanskému už v 4 rokoch diagnostikovali nevyliečiteľnú 
svalovú dystrofiu. Jeho stav sa postupom času zhoršoval. Dnes je 
pripútaný na invalidný vozík a odkázaný na pomoc svojho okolia. 
Minulý rok Ivan nastúpil do 1.ročníka Združenej strednej umeleckej 
školy v Poprade, ktorú momentálne zrušili a opäť "presunuli" do 
Kežmarku. Jeho otec ho tak vozieva každé ráno tam a späť zo školy. Aj 
preto sa Ivan uchádza o štipendium, ktoré by mu pomohlo znížiť 
náklady na dopravu. Škola je totiž jeho jediným verejným miestom, kde 
sa môže stretávať s priateľmi a venovať sa naplno svojej záľube - 
kresleniu. Vyhral už aj niekoľko výtvarných súťaží a neustále sa 
zdokonaľuje.

37-ŠPZ Zuzana Šuláková Trnava Obchodná akadémia, 
Trnava 20 000 Sk 663,88 €

Zuzana Šuláková študuje v poslednom ročníku na Obchodnej akadémii 
v Trnave. Počas štúdia nadobudla veľmi dobré zručnosti v práci s 
počítačom, absolvovala Trainee program o bankovníctve, manažmente, 
bankovej etikete a mala možnosť pracovať aj s bankovými klientmi. 
Tým sa jej otvorili možnosti uplatniť sa v tomto obore aj v budúcnosti. 
Finančné prostriedky by rada využila hlavne na zakúpenie nového 
príslušenstva k svojmu notebooku, ktorý potrebuje dennodenne k 
svojmu štúdiu. Taktiež by jej pomohli hradiť náklady na kopírovanie, 
tlačenie a náklady na dopravu.
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38-ŠPZ Tatiana 
Grečmalová

Čierne pri 
Čadci

Gymnázium J.M. 
Hurbana, Čadca 20 000 Sk 663,88 €

Tatiana Grečmalová je študentkou 2. ročníka gymnázia v Čadci. Štyri 
roky sa venovala hre na klavír a navštevovala aj výtvarný krúžok. Tieto 
krúžky však musela ukončiť pre 15 kilometrovú vzdialenosť od jej školy, 
ktorá je tiež ďaleko od jej domu. Jej mama, ktorá ju pravidelne vozieva 
do školy, musela pre jej zdravotné ťažkosti zmeniť prácu, aby sa 
naplno venovala svojej dcére a umožnila jej tak plné vzdelanie. Tatiana 
by štipendium rada využila na ďalšie vzdelávanie, hlavne v cudzích 
jazykoch a informatike, pretože si veľmi uvedomuje, že jedine vzdelanie 
ju posunie ďalej, a rozšíri tak možnosti jej uplatnenia v budúcnosti.

39-ŠPZ Stela Bartmanová Štúrovo

Konzervatórium v 
Bratislave; Pedagogická 
fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Stela Bartmanová je študentkou 4. ročníka na štátnom Konzervatóriu 
Tolstého v Bratislave a od roku 2007 aj študentkou Univerzity 
Komenského, odbor učiteľstvo hudobnej výchovy. Hre na flautu sa 
venuje od svojich 8 rokoch a neustále sa zdokonaľuje. Hudba je pre 
Stelu všetkým a pomáha jej preniesť sa cez svoju chorobu, celiakiu. V 
budúcnosti by chcela hrať v orchestri, učiť na vysokej škole alebo 
konzervatóriu dejiny hudby a hru na flautu. Získané štipendium pomôže 
Stele ľahšie zdolať prekážky pri dosiahnutí hudobného vzdelania, ale 
najmä jej pomôže pokryť výdavky na bezlepkovú stravu a určitú časť 
využije na hradenie internátu.

40-ŠPZ Eva Smolková Zákamenné Gymnázium A. 
Bernoláka, Námestovo 15 000 Sk 497,91 €

Eva Smolková študuje v maturitnom ročníku Gymnázia Antona 
Bernoláka v Námestove. V detstve jej diagnostikovali celiakiu, preto sa 
jej denný režim stále točí okolo bezlepkovej diéty. Eva je 
bezproblémová študentka a rada sa zapája aj do mimoškolských 
aktivít, ktoré však pre ňu znamenajú nemalé finančné, ale aj zdravotné 
ťažkosti, hlavne čo sa týka zabezpečenia stravy. Štipendium by jej 
najviac pomohlo pri pokrytí nákladov na špeciálnu stravu a na dopravu, 
keďže pochádza z malej dedinky na Orave a každý deň dochádza 25 
km do školy.

41-ŠPZ Katarína 
Mlynarčíková Žilina

Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Katarína Mlynarčíková má 23 rokov. V 13 rokoch jej diagnostikovali 
skoliózu a nariadili jej nosenie korzetu, ktorý musela nosiť až do 18 
rokov. Okrem korzetu musela rehabilitovať, plávať a pravidelne 
navštevovať liečebné kúpele. Keď mala 21, musela náhle podstúpiť 
operáciu, ktorá našťastie dopadla dobre. Momentálne, popri materskej 
dovolenke, študuje v 3. ročníku na Pedagogickej fakulte v Bratislave, 
odbor liečebná pedagogika. Svoje štúdium miluje. Získané štipendium 
plánuje využiť na úhradu dopravných nákladov. 
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42-ŠPZ Bc. Matej Kováč Bratislava
Fakulta architektúry 
Slovenskej technickej 
univerzity, Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Matej Kováč má 25 rokov a od narodenia má ťažké sluchové 
postihnutie kombinované s postihnutím zraku. Momentálne študuje na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave. Jeho najväčšou záľubou je 
fotografovanie. Získané štipendium mu pomôže realizovať náklady 
spojené so štúdiom - náklady na makety, študijnú literatúru a pod.  

43-ŠPZ Roman Koči Bytča

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského, 
Bratislava

20 000 Sk 663,88 €

Roman Koči je našim štipendistom od minulého roku, kedy ešte 
študoval na gymnáziu v Bratislave a aj vďaka štipendiu sa mu podarilo 
úspešne zmaturovať a urobiť prijímačky na Fakultu matematiky, fyziky 
a informatiky UK, kde teraz navštevuje prvý ročník. Romanovi začali v 4 
rokoch problémy s očami a v 12-tich rokoch úplne prišiel o zrak. Naučil 
sa Braillovo písmo a zaumienil si, že tento hendikep ho nesmie vyradiť 
z bežnej populácie. Študuje odbor vedeckej, teoretickej informatiky a 
po skončení štúdia by sa chcel zamestnať v oblasti informačných 
technológií ako programátor alebo vývojár softvéru. Roman má okrem 
štúdia množstvo záľub - bojové umenie, šach, atletika, plávanie či joga.

44-ŠPZ Monika Velacková Trenčín Obchodná akadémia 
M.Hodžu, Trenčín 20 000 Sk 663,88 €

Monika Velacková má 18 rokov a študuje v 3. ročníku Obchodnej 
akadémie M. Hodžu v Trenčíne. V štúdiu sa jej výborne darí, v minulom 
roku dosiahla priemer 1,14. Okrem štúdia má veľkú záľubu - hudbu, 
Monika hrá na klavíri a v ZUŠ sa učí hre na gitare. Dokonca hráva aj s 
kapelou a vystupuje na rôznych podujatiach v meste. Spolu s ďalšími 
mladými ľuďmi sa aktívne podieľa na vymýšľaní aktivít pre mladých v 
Trenčíne v spolupráci s mestom.

45-ŠPZ Ján Havetta Malé 
Vozokany

Obchodná akadémia, 
Zlaté Moravce 15 000 Sk 497,91 €

Ján Havetta býva vo Veľkých Vozokanoch, navštevuje druhý ročník 
obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Janko je ťažko zdravotne 
postihnutý, na vozíčku, do školy ho denne vozia rodičia. V štúdiu sa mu 
darí, prvý ročník skončil s vyznamenaním, momentálne sa venuje 
štúdiu 3 cudzích jazykov. V štúdiu v ekonomickej oblasti by chcel 
pokračovať aj po skončení strednej školy, ak mu to zdravie dovolí. Vo 
voľnom čase Janko rád chodí do prírody, číta, pracuje s počítačom, 
počúva hudbu a sleduje dokumentárne filmy. Štipendium mu pomôže  
zvládať najmä náklady spojené s denným cestovaním do školy.
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46-ŠPZ Tomáš Marcinčin Sačurov Stredná odborná škola, 
Vranov nad Topľou 10 000 Sk 331,94 €

Tomáš Marcinčin je žiakom 2. ročníka Strednej odbornej školy vo 
Vranove nad Topľou, odboru technické a informatické služby. O 
štúdium má veľký záujem a dosahuje dobré študijné výsledky. 
Najväčším koníčkom je práca s výpočtovou technikou, Tomášovým 
snom je pracovať v oblasti informatiky a počítačov. Po strednej škole je 
odhodlaný pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tomáš by štipendium 
rád použil na zakúpenie notebooku, ktorý mu uľahčí štúdium.

47-ŠPZ Mária Brišová Oravská 
Lesná

Gymnázium A. 
Bernoláka, Námestovo 15 000 Sk 497,91 €

Mária Brišová študuje 3. ročník gymnázia Antona Bernoláka v 
Námestove, kam denne dochádza z 30-km vzdialenej Oravskej Lesnej. 
V štúdiu sa jej výborne darí, druhý ročník ukončila s priemerom 1,1. 
Zaujíma sa o štúdium biológie a žurnalistiky a týmto odborom by sa 
chcela venovať aj v budúcnosti. Štipendium použije na nákup kníh a 
ďalších pomôcok k štúdiu a tiež na cestovné náklady.

48-ŠPZ Petra Mikulová Bratislava ALKANA - Muzikálové 
gymnázium, Bratislava 20 000 Sk 663,88 €

Petra Mikulová je 17-ročná študentka muzikálového gymnázia Alkana v 
Bratislave, kde študuje hudobno-dramatický odbor. Rada sa vzdeláva a 
dozvedá sa nové veci. Petra je na vozíčku, od narodenia sa ňou nesie 
diagnóza DMO. Zaujíma sa aj o oblasť jazykov - rada by navštevovala 
kurzy anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka, ktoré jej v 
budúcnosti môžu pomôcť pri uplatnení sa v povolaní prekladateľky.

855 000 Sk 28 380,80 €


