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01-ŠPZ 1 Róbert Gulič Košice
Obchodná akadémia, 
Košice

500,00 €

Sedemnásťročný Róbert Gaulič, ktorému bola 
diagnostikovaná DMO, študuje 2. ročník na Obchodnej 
Akadémii v Košiciach. Štúdium ho veľmi teší, no 
vzhľadom k svojmu hendikepu má problémy s rýchlym 
písaním na mechanickom písacom stroji a počítači. 
Róbert má veľmi pozitívny prístup a svoj hendikep nevidí 
ako prekážku v osobnom živote, či v profesii v 
budúcnosti. Poskytnuté financie by chcel použiť na 
zakúpenie notebooku a tlačiarne s kopírkou.

02 -ŠPZ 1 Michal Rybár Stará Turá
Jeseniova lekárska  Fakulta, 
Martin

500,00 €

Závažné zdravotné problémy neodradili Michala Rybára 
od náročného štúdia medicíny, ktoré zvláda s 
vynikajúcimi výsledkami. Jeho problémy sa začali pred 
nástupom do 1. ročníka, kedy mu bola diagnostikovaná 
závažná a rozvinutá forma celiakie a dokonca mu bola 
nedávno diagnostikovaná taktiež alergia na mliečne 
bielkoviny kazeíny. Nákladná strava nevyhnutná pri 
diagnóze celiakie, ktorou mimochodom trpí aj jeho sestra 
študujúca farmáciu, komplikuje situáciu v ich sociálne 
slabšej rodine. Finančné prostriedky by rád využil pri 
hradení nákladov na špeciálnu stravu, ďalej náklady pri 
štúdiu ako nákup literatúry, či kurz anglického jazyka.  

03-ŠPZ 1 Jakub Janus Stráňavy
Žilinská univerzita v Žiline 
Fakulta riadenia a 
informatiky, Žilina

500,00 €

Už v minulosti pomohla finančná podpora Štipendia pre 
znevýhodnených Jakubovi, ktorý úspešne ukončil 
gymnázium v Žiline a v súčasnosti je žiakom 1. ročníka 
Žilinskej Univerzity. Vzhľadom k tomu, že jeho dve sestry 
taktiež študujú a rodina má slabšie finančné zázemie, rád 
by odľahčil finančný rozpočet a poskytnuté financie 
použil na náklady spojené s jeho štúdiom.  

04-ŠPZ 1 Daniela Foraiová Košice
Podnikovohospodárska 
fakulta, Košice

700,00 €

Napriek svojmu sluchovému postihnutiu absolvovala 
Daniela Forainová odbor obchodnej akadémie na SSOŠ 
a bola prijatá na Podnikovohospodársku fakultu v 
Košiciach, kde študuje v  1. ročníku. Daniela sa aktívne 
zapája v OZ "Usmej sa na mňa", kde sa snaží pomôcť 
zdravotne postihnutým deťom. Finančné prostriedky 
plánuje použiť na nákup odbornej literatúry, kurzy a 
kompenzačné pomôcky. 

05-ŠPZ 1 Martin Ištok Dolná Mariková SPŠ, Považská Bystrica 500,00 €

16-ročný Martin sa narodil s ťažkou diagnózou 
meningomyelocoele lumbosakrale, napriek tomu sa mu 
podarilo nastúpiť na strednú priemyselnú školu, na odbor 
ekonomika a podnikanie. Štipendium Nadácie Orange by 
rád použil na zabezpečenie ortopedických pomôcok a 
zabezpečenie dopravy.

06-ŠPZ 1 Tomáš Blaško Čab
Súkromná obchodná 
akadémia, Bratislava

500,00 €

Tomáš Blaško získal výučný list na SOU v Nitre a v 
súčasnosti nastúpil do 3. ročníka dennej formy štúdia na 
Obchodnej akadémii v Bratislave. V tomto roku by chcel 
poskytované štipendium použiť na náklady spojené so 
štúdiom a tiež lieky. 

07-ŠPZ 1 Hana Chromečková Trenčín

Ekonomická univerzita v 
Bratislave Fakulta 
hospodárskej informatiky, 
Bratislava

500,00 €

U Hany Chromečkovej sa v detstve prejavili problémy so 
zrakom, ktoré sa ďalej zhoršovali. V súčasnosti študuje 
na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. Finančné prostriedky by jej 
pomohli pri kúpe špeciálnych okuliarov ako aj odľahčenie 
finančného rozpočtu rodiny.

08-ŠPZ 1 Bohdan Kadlečík Snina
Gymnázium sv. Jána 
Zlatoústeho, Humenné

500,00 €

Gymnazista Bohdan Kadlečík, ktorý trpí diagnózou DMO 
a prišiel o zrak ako 13-ročný, sa chystá v tomto roku 
ukončiť maturitné skúšky. Predošlé štipendium Konta 
Orange použil pre svoj študijný rozvoj ako nákup 
doplňujúceho študijného materiálu, či technické 
pomôcky. V tomto roku by potreboval podobné 
kompenzačné pomôcky.

09-ŠPZ 1 Filip Rybár
Kamenec pod 
Vtáčnikom

Stredná odborná škola, 
Nováky

500,00 €

Diagnózu Fenylketonúria diagnostikovali Filipovi už 
krátko po narodení. Napriek tejto metabolickej poruche 
sa mu podarilo rozvíjať jeho štúdium a dnes navštevuje 
druhý ročník na Strednej odbornej škole v Novákoch. 
Finančnú podporu by využil pre ďalší rozvoj jeho 
študijných výsledkov, k čomu by mu pomohlo zakúpenie 
notebooku a softwaru na kreslenie schém. 
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11-ŠPZ 1 Anikó Kucsorová Sokolovce
Ekonomická univerzita, 
Bratislava 

500,00 €

Po diagnostikovaní skoliózy musela Anikó Kucsorová 
opustiť svoju veľkú záľubu, tancovanie. V súčasnosti 
navštevuje 2. ročník Ekonomickej univerzity v Bratislave 
a v budúcnosti plánuje svoju kariéru ako účtovníčka či 
administratívna pracovníčka. Finančnú podporu by rada 
využila pri hradení nákladov na jej štúdium v Bratislave.  

12-ŠPZ 1 Petra Kodajová Trenčín
Obchodná akadémia  Milana 
Hodžu, Trenčín

500,00 €

Petra Kodajová prekonala detskú mozgovú obrnu a od 
narodenia je ťažko zdravotne postihnutá. V tomto roku 
sa chystá maturovať na Obchodnej akadémii v Trenčíne 
a pripravuje sa na stužkovú slávnosť. Vzhľadom k tomu, 
že pochádza so sociálne slabšej rodiny, by výdavky na 
stužkovú chcela pokryť poskytnutým štipendiom Nadácie 
Orange.  

13-ŠPZ 1 Katarína Babálová Trenčín
Vysoká škola výtvarných 
umení, Bratislava

500,00 €

21-ročná, sluchovo postihnutá Katarína Babálová je v 
druhom ročníku na VŠVU, konkrétne navštevuje katedru 
vizuálnych komunikácií, odbor grafický dizajn. 
Poskytnuté financie by chcela použiť na zakúpenie 
vysoko rýchlostného procesora- notebooku na grafiku a 
digitálnu zrkadlovku. 

14-ŠPZ 1 Jana Rybárová Trenčín
Farmaceutická fakulta UK, 
Bratislava

500,00 €

V tomto roku plánuje Janka absolvovať magisterské 
štúdium farmaceutickej fakulty UK a ďalej pokračovať na 
doktorandskom štúdiu. Pred dvoma rokmi jej bola 
diagnostikovaná celiakia, ktorá jej sťažila taktiež 
finančnú situáciu. Získané štipendium plánuje využiť na 
nákup literatúry, ďalej cestovné, náklady na ubytovanie  
a taktiež zakúpenie špeciálnej piecky na prípravu  
bezlepkovej stravy. 

15-ŠPZ 1 Daniela Haľamová Stará Ľubovňa
Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity, 
Prešov

500,00 €

Študentka prvého ročníka Filozofickej fakulty v Prešove, 
Daniela Haľamová, je odkázaná na invalidný vozík a 
pomoc druhých. Poskytnuté štipendium použije na 
náklady spojené s cestovaním, stravou, prefocovaním a 
na nákup odbornej literatúry.  

16-ŠPZ 1 Viera Krušová Trnava
Pedagogická a sociálna 
Akadémia bl. Laury, Trnava

500,00 €

Vierka študuje v 3. ročníku v maturitnom odbore sociálno-
výchovný pracovník na Sociálnej akadémii bl. Laury v 
Trnave. Jej snom je zúčastniť sa paraolympiády v športe 
Boccia, ktorý je určený pre hendikepovaných ľudí, 
odkázaných na invalidný vozík. Pre jej ďalšie štúdiu by si 
potrebovala zakúpiť notebook.

17-ŠPZ 1 Lucia Marcinová Lopej
Materiálovo technologická 
fakulta, Trnava

500,00 €

Už na základnej škole sa prejavili prvé príznaky kožnej 
choroby u Lucii Marcinovej, ktoré sa postupne 
zhoršovali, viedli k psoriáze, a ďalej až k psoriatickej 
artritíde. Vzhľadom k svojej chorobe nemohla vykonávať 
profesiu po ukončení Hotelovej akadémie a nastúpila na 
Materiálovo technologickú fakultu v Trnave, kde v 
súčasnosti navštevuje prvý ročník. Poskytované 
štipendium plánuje použiť na úhradu liečebnej terapie v 
kúpeľoch Smrdáky. 

18-ŠPZ 1 Erik Remeň Heľpa

Obchodná akadémia pre 
žiakov s telesným 
postihnutím, Slovenská 
Ľupča

500,00 €

S diagnózou detskej mozgovej obrny sa narodil Erik, 
ktorý v súčasnosti navštevuje 2. ročník Obchodnej 
akadémie pre žiakov s telesným postihnutím. Financie 
poskytnuté Nadáciou Orange mu pomôžu pri zložitej 
finančnej situácii v nekompletnej rodine.   

21-ŠPZ 1 Jaroslav Marčák Trebišov
Cirkevné gymnázium sv. 
Jána Krstiteľa, Trebišov

500,00 €

17- ročný Jaroslav Marčák prekonal  ťažkú neurologickú 
chorobu- polyradikuloneurotídu, na ktorej následky trpí 
dodnes. Študuje na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove v 
treťom ročníku. Štipendium Nadácie Orange by mu 
pomohlo pre zakúpenie PC.  

22-ŠPZ 1 Vladimír Dóci Bracovce
Fakulta masmediálnej 
komunikácie FMK UCM, 
Michalovce

500,00 €

Po úraze s diagnózou paraplegia zostal Vladimír Dóci na 
invalidnom vozíku. Momentálne navštevuje 2. ročník 
magisterského štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave na fakulte masmediálnej komunikácie. 
Poskytnuté financie využije na pokrytie školného a 
cestovného. 

24-ŠPZ 1 Tatiana Grečmalová Čierne pri Čadci
Gymnázium J.M. Hurbana, 
Čadca

500,00 €

Gymnazistka Tatiana sa teší na ďalšie štúdium na 
vysokej škole, pričom sa zaujíma o cudzie jazyky a prácu 
na PC. Tatiana trpí ochorením chrbtice, ktoré jej 
neodporúčajú operovať. Financie zo štipendia jej pomôžu 
na pokrytie jazykových kurzov, kurzu práce s PC a 
plávanie ako jediného športu, ktorý má dovolený. 

25-ŠPZ 1 Petra Kopecká Bratislava
Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita, Nitra

500,00 €

Záujem Petry Kopeckej o zdravý životný štýl a výživu ju 
podnietil k štúdiu na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite, ktorá jediná na Slovensku otvára odbor 
Výživu ľudí. Žiaľ minulý rok bola Petre diagnostikovaná 
celiakia. Za poskytnuté financie si plánuje zakúpiť 
mikrovlnku a domácu pekáreň, ktoré jej využije pri 
príprave špeciálnej bezlepkovej stravy. 
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26-ŠPZ 1 Stella Bartman Štúrovo

1.Univerzita Komenského 
Pedagogická fakulta, 
Bratislava
2.Konzervatórium v 
Bratislave

500,00 €

Na diagnózu celiakie trpí tiež Stella Bartman, ktorá sa 
popri štúdiu na Pedagogickej fakulte UK stíha venovať a 
rozvíjať svoj talent na Konzervatóriu, kde zdokonaľuje 
svoje zručnosti pri hre na zobcovú flautu. Finančnú 
pomoc štipendia Nadácie Orange chce použiť na opravu 
svojej zobcovej flauty, bezlepkovú stravu a prípadne 
úhradu za internátne  ubytovanie, či konzultácie v oblasti 
hudby v zahraničí.  

28-ŠPZ 1 Michal Tkáčik Nitra
Fakulta sociálnych a 
ekonomických vied, UK, 
Bratislava

500,00 €

V tomto školskom roku plánuje študent Michal Tkáčik so 
zrakovým hendikepom ukončiť svoje magisterské 
štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK 
v odbore Sociálna a pracovná psychológia. O štipendium 
požiadal už druhý krát. Prvý krát mu pomohlo pri 
ukončení bakalárskeho štúdia, v tomto roku taktiež 
potrebuje finančnú podporu pre náklady spojené s 
písaním diplomovej práce a špeciálny program - čítač 
obrazovky.  

29-ŠPZ 1 Silvia Brezovská Košice Gymnázium Alejová, Košice 500,00 €

Silvia sa narodila so zakrpatenou hornou ľavou 
končatinou a približne pred troma rokmi jej bola 
diagnostikovaná panická porucha. Tento školský rok 
nastúpila do 1. ročníka na Košické gymnázium. Podpora 
štipendia pomôže Silvii pri zakúpení notebooku a taktiež 
by rada absolvovala niekoľko krát hipoterapiu, ktorá jej v 
minulosti dosť pomohla.

30-ŠPZ 1 Radoslava Gregušková Dolný Kubín
Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita, Nitra

500,00 €

Genetické ochorenie - cystická fibróza je diagnózou 
Radoslavy, ktorá sa napriek náročným kúram snaží 
rozvíjať rôzne aktivity a záľuby. Radoslava je študentkou 
tretieho ročníka Európskych rozvojových programov na 
fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre 
a už dlhšie sa taktiež zaujíma o tretí sektor. Štipendium 
by jej pomohlo pre odľahčenie nákladov spojených so 
štúdiom ako učebné pomôcky, či internet. 

31-ŠPZ 1 Rudolf Drábik Šúrovce SPŠ- stavebná, Trnava 700,00 €

Na maturitu na SPŠ stavebnej sa v tomto roku pripravuje 
Rudolf Drábik, ktorý sa zaujíma o architektúru. Rudolf 
absolvoval operáciu nádorového ochorenia, a štúdium je 
pre neho veľmi náročné, navyše pochádza z 
nekompletnej sociálne slabšej rodiny. Rudolf pred 
maturitami potrebuje absolvovať náročné doučovanie a 
nápomocné by pre neho bola taktiež pripojenie na 
internet. Tieto potreby by rád pokryl z poskytnutého 
štipendia. 

32-ŠPZ 1 Natália Turčinová Žaškov
Obchodná akadémia, Dolný 
Kubín

600,00 €

O štipendium Nadácie Orange sa Natália, ktorá je 
odkázaná na invalidný vozík, uchádza už tretí rok. V 
tomto roku sa pripravuje na ukončenie štúdia na 
Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne a poskytnuté 
financie plánuje použiť na opäť na úhradu cestovného a 
študijné náklady ako zakúpenie testov, učebníc a pod.  

33-ŠPZ 1 Ivan Brádňanský Poprad
Stredná umelecká škola, 
Poprad

500,00 €

Od 4 rokov trpí Ivan Bradňánský nevyliečiteľnou 
svalovou dystrofiou typ Duchenne. Dnes ako 18- ročný je 
odkázaný na pomoc svojho okolia. Napriek tomu tomu 
zvláda štúdium na SUŠ v odbore propagačné 
výtvarníctvo. Poskytnuté financie mu podstatne pomôžu 
pri nákladoch spojených s dopravou do školy. 

34-ŠPZ 1 Mariana Ihnátková Davidov
Prešovská univerzita, 
Prešov

500,00 €

Marianna má vrodenú vážnu srdcovú chybu, nepomohli 
jej operácie a musí dodržiavať isté zdravotné opatrenia, 
ktoré jej komplikujú osobný život ako aj štúdium na 
Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej 
univerzite. Finančnú podporu by chcela použiť na 
náklady spojené so štúdium, čiže nákup odbornej 
literatúry, úhradu školného, či poplatky za ubytovanie.  

35-ŠPZ 1 Soňa Koroľová Revúca
Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica

500,00 €

Vysokoškoláčka Soňa Koroľová trpiaca na cukrovku, 
navštevuje 4. ročník fakulty humanitných vied na UMB. 
Tento rok však študuje v nadštandardnom ročníku a 
musí zaplatiť vysoké školné aby ju pripustili k 
bakalárskym štátniciam. Štipendium jej pomôže pre 
ukončenie bakalárskeho štúdia.  

36-ŠPZ 1 Katarína Kösegiová Brezno
Univerzita P.J. Šafárika- 
Filozofická fakulta, Košice

500,00 €

Už v  útlom detstve bol Kataríne Kösegiovej 
diagnostikovaný diabetes mellitus. Jej veľkou záľubou 
bolo od malička štúdium cudzích jazykov, ku ktorému ju 
viedli rodičia. Pre vysokoškolské štúdium, na ktoré 
nastúpila v tomto roku na Univerzitu Pavla Jozefa 
Šafárika, si zvolila kombináciu odborov slovenský jazyk a 
literatúra a britské a americké štúdiá. Štipendium 
Nadácie Orange by jej veľmi pomohlo uľahčiť náklady na 
štúdium a výdavky spojené s liečbou.
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37-ŠPZ 1 Miroslav Murárik
Bánovce nad 
Bebravou

Gymnázium Janka 
Jesenského, Bánovce nad 
Bebravou

500,00 €

Maturant Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach 
nad Bebravou, Miroslav Murárik, trpí od narodenia 
detskou mozgovou obrnou. Poskytnuté financie chce 
použiť na nákup nooteboku, ktorý plánuje v budúcnosti 
využiť pri štúdiu na vysokej škole.

39-ŠPZ 1 Lucia Koštiaľová Bratislava
SOŠ Polygrafická, 
Bratislava

500,00 €

19- ročná Lucia Koštiaľová je sluchovo postihnutá, tento 
rok sa chystá maturovať na SOŠ polygrafickej a ďalej 
plánuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odbore 
Sociálna práca. Finančnú podporu by chcela použiť na 
nákup literatúry určenú na prípravu na vysokú školu a 
taktiež by v tomto roku chcela urobiť vodičský preukaz. 

40-ŠPZ 1 Mária Rafajová Stupava
Prírodovedecká fakulta UK, 
Bratislava

500,00 €

Študentka Prírodovedeckej fakulty UK, Mária Rafajová, 
sa narodila s ťažkou poruchou sluchu. Poskytnuté 
financie Nadácie Orange jej pomôžu pri pokrytí nákladov 
spojených s používaním vonkajšie časti kochleárneho 
implantátu (batérie, kábliky, či nabíjačka) a taktiež by si 
chcela zakúpiť k notebooku multifunkčné zariadenie.  

41-ŠPZ 1 Ivana Krakovská Bratislava
Pedagogická fakulta UK, 
Bratislava

500,00 €

O štipendium Nadácie Orange sa uchádza taktiež ťažko 
sluchovo postihnutá Ivana Krakovská, ktorá študuje v 2. 
ročníku odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte v 
Bratislave. Vysokoškolské štúdium je pre Ivanu finančne 
náročné, štipendium by jej pomohlo uľahčiť náklady na 
literatúru, kopírovanie a časť by rada použila na 
mimoškolské vzdelávacie aktivity ako kurzy cudzích 
jazykov, či počítačový kurz. 

42-ŠPZ 1 Lucia Karkušová Neded
Právnická fakulta UK, 
Bratislava

500,00 €

Lucia sa narodila s vrodenou deformáciou Achylovej 
šľachy, v dôsledku čoho musela podstúpiť operáciu a 
musí používať ortopedické pomôcky. Dnes študuje v 3. 
ročníku na Právnickej fakulte UK, štipendium by jej 
pomohlo pri nákladoch spojených so štúdium, pri nákupe 
učebníc, ako aj hradení internátu.

43-ŠPZ 1 Monika Lacková Švošov
Gymnázium sv. Andreja, 
Ružomberok

500,00 €

16- ročná prváčka na ružomberskom gymnáziu, Monika 
Lacková, trpí pre ťažké zrakové postihnutie. Za 
poskytnuté financie by si chcela hradiť v školskom roku 
cestovné, školské pomôcky a časť financií by rada 
použila na nákup notebooku, ktorý by jej so špeciálnym 
programom uľahčil prácu na hodinách v škole.  

44-ŠPZ 1 Lucia Vozárová Nová Baňa
Pedagogická fakulta UMB, 
Banská Bystrica

500,00 €

S vrodenou srdcovou chybou sa narodila Lucia 
Vozárová, ktorá sa v tomto roku chystá ukončiť 
magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte na UMB. O 
"Štipendium pre znevýhodnených" sa uchádzala už v 
predošlých dvoch rokoch a aj v tomto roku by 
poskytnutými financiami chcela odľahčiť rodinný 
rozpočet. Financie použije na nákup literatúry, náklady 
na dopravu ubytovanie, či stravu. 

45-ŠPZ 1 Lukáš Hučka Hosťovce
Stredná odborná škola 
technická, Zlaté Moravce

500,00 €

Ťažko zdravotne postihnutý Lukáš Hučka trpí diagnózou 
DMO. V súčasnosti navštevuje prvý ročník na SOŠ 
technickej, pričom mu pri štúdiu na hodinách asistuje 
jeho mama. Poskytnuté financie by pomohli odľahčiť nie 
príliš vysoký rodinný rozpočet. Plánuje ich použiť na 
náklady na dopravu, stravovanie, úhradu školného, 
školských potrieb.   

46-ŠPZ 1 Peter Zaoral Biely Kostol
Gymnázium Jána Holého, 
Trnava

500,00 €

Peter Zaoral sa narodil s detskou mozgovou obrnou. 
Momentálne študuje v 2. ročníku na trnavskom gymnáziu 
a v budúcnosti plánuje štúdium informatiky, či 
matematiky. Finančnú podporu by chcel využiť na 
zakúpenie notebooku, ktorú by mu uľahčil prácu na 
vyučovacích hodinách v škole. 

47-ŠPZ 1 Adriana Veverková Kalinkovo
Gymnázium M.R.Štefánika, 
Šamorín

1,000,00 €

Na diabetes trpí Adriana Veverkovová, ktorej pred pol 
rokom zistili tiež zmeny na očnom pozadí a pomaly sa jej 
zhoršuje zrak. Na gymnáziu v Šamoríne, na ktorom 
navštevuje tretí ročník, má  vypracovaný individuálny 
študijný plán. V bratislavskej pobočke UNICEFu pomáha 
ako dobrovoľníčka pre Linku detskej dôvery. Poskytnuté 
štipendium by chcela použiť na úhradu jazykového kurzu 
a nákup učebníc, ďalej stravné a cestovné. 

49-ŠPZ 1 Eliška Jakubechová Považská Bystrica
Fakulta humanitných vied 
UMB, Banská Bystrica

500,00 €

Eliške Jakubechovej bola na strednej pedagogickej škole 
pri postupnom zhoršovaní zdravotného stavu 
diagnostikovaná epilepsia, s ktorou sa pre ňu spája 
množstvo obmedzení. Napriek tomu sa rozhodla 
študovať na vysokej škole a v tomto roku sa už 
pripravuje na bakalárske skúšky na Fakulte humanitných 
vied UMB. Na štúdium si musí popri škole privyrábať. 
Finančnú podporu by chcela použiť na nákup staršieho 
notebooku a zvyšnú časť na cestovné. 
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50-ŠPZ 1 Ľudovít Nápoky Voderady
Gymnázium Jána Papánka, 
Bratislava

500,00 €

V tomto roku sa pripravuje na maturitu gymnazista 
Ľudovít Nápoky, ktorý sa narodil ako nevidiaci. Popri 
škole sa hre na elektrickú gitaru a navštevuje 4. ročník 
Hudobnej akadémie, jeho ďalším koníčkom je 
programovanie, čomu by sa rád venoval na vysokej 
škole. Za financie poskytnutého štipendia si plánuje 
zaplatiť prípravný kurz na prijímacie pohovory a 
súkromné doučovanie z informatiky.

51-ŠPZ 1 Matej Kováč Bratislava
Fakulta architektúry STU, 
Bratislava

500,00 €

O štipendium sa v tomto roku opäť uchádza sluchovo 
postihnutý Matej Kováč, študujúci v poslednom 
magisterskom ročníku na Fakulte architektúry STU v 
Bratislave. Matej sa venuje fotografii a grafickému 
dizajnu a finančnú podporu by tak chcel použiť na 
vylepšenie grafického softwaru a nákup materiálu 
nevyhnutého pre jeho ateliérovú tvorbu.

52-ŠPZ 1 Romana Beňačková Dolné Vestenice
Filozofická fakulta, Trnavská 
univerzita, Trnava

500,00 €

Romana Beňačková je študentkou 3.ročníka psychológie 
na Trnavskej univerzite. Od pätnástich rokov má 
diagnostikovanú cukrovku, ktorá významne ovplyvňuje 
jej životný štýl a najmä spôsob stravovania. V budúcnosti 
by sa chcel avenovať poradenskej psychológii a 
pomáhať ľuďom. Financie zo štipendia použije na úhradu 
výdavkov spojených s ubytovaním, cestovným, stravným 
a nákup školských pomôcok.

53-ŠPZ 1 Štefan Csala Šahy
Stredná odborná škola- 
Szakközépiskola, Šahy

1,000,00 €

Štefanovi po narodení diagnostikovali detskú mozgovú 
obrnu, v dôsledku ktorej je odkázaný na vozík a má 
čiastočne postihnutú jemnú motoriku. Navštevuje 
Strednú odbornú školu v Šahách, kde si vybral odbor 
Škola podnikania, v ktorom môže najviac využívať jemu 
blízke počítačové zručnosti. Najväčší problém v štúdiu 
mu robí písanie poznámok. Štipendium by rád využil na 
zakúpenie školských potrieb a učebných pomôcok, 
rovnako by sa mu zišla nová DVD napaľovačka a LCD 
monitor.

54-ŠPZ 1 Monika Velacková Trenčín
Obchodná akadémia Dr. 
Milana Hodžu, Trenčín

500,00 €

V súčasnosti je Monika študentkou maturitného ročníka 
Obchodnej akadémie v Trenčíne. Po ukončení strednej 
školy by chcela študovať špoeciálnu pedagogiku - 
vychovávateľstvo na Pražskej univerzite 
J.A.Komenského. Pri práci s deťmi by rada využila aj 
svoj hudobný talent. Najväčšou záťažou pre Monikinu 
rodinu je najmä neustále cestovanie autom kamkoľvek 
sa chce Monika dostať. Jej veľkým snom je mať vlastný 
vodičský preukaz, vďaka ktorému by sa mohla odviezť 
sama kam potrebuje.  

56-ŠPZ 1 Erik Földes Komárno
Schola Privata Gutaiensis, 
Súkromná škola s VJM, 
Kolárovo

500,00 €

Erik je študentom tretieho ročníka Súkromnej strednej 
odbornej školy v Kolárove, ktorá mu umožňuje priblížiť 
sa k jeho veľkému snu - umeniu. Medzi jeho najväčšie 
záľuby patrí kreslenie a práca na počítači a obe sa 
rozhodol spojiť v grafickom umení, ktorému sa môže 
venovať aj napriek svojmu telesnému postihnutiu a 
vozíku, na ktorý je odkázaný. Aj vďaka štipendiu si bude 
môcť zakúpiť výtvarné potreby, ktoré by boli preňho inak 
nedostupné.

58-ŠpZ 1 Róbert Ďurkovič Sliač
UK, Pedagogická fakulta, 
Bratislava

1,000,00 €

Na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského študuje Roman poradenstvo a 
pedagogiku mentálne postihnutých. Na invalidnom 
vozíku mu štúdium najviac sťažuje presúvanie medzi 
jednotlivými budovami fakulty. Popri štúdiu sa už 12 
rokov aktívne venuje boccii a na poslednej paralympiáde 
v Portugalsku 2008 získal bronzovú medialu. Poskytnuté 
finančné prostriedky použije na kúpu študijných 
materiálov, cestovné a ubytovacie náklady a stravu.

59-ŠpZ 1 Pavel Vaško Levoča
STU, Fakulta architektúry 
odbor dizajn, Bratislava

1,000,00 €

Pavel Vaško je študent 2.ročníka Dizajnu na Fakulte 
architektúry STU. Už v útlom detstve mu bolo 
diagnostikované poškodenie sluchu. Jeho zdravotný stav 
sa začal zhoršovať na strednej škole a stav, kedy počas 
niekoľkých dní nepočuje vôbec a je pripútaný na lôžko, 
pretrváva dodnes. Štúdium mu najviac sťažuje 
odozeranie z pier, na ktoré je na prednáškach odkázaný, 
keďže nie každý vyučujúci sa mu vie prispôsobiť. 
Štipendium použije na kúpu fotoaparátu, ktorý bude 
využívať na predmete fotografia. 
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60-ŠpZ 1 Lenka Mišová
Nové Mesto nad 
Váhom

Právnická fakulta UK, 
Bratislava

1,000,00 €

Od trinástich rokov je život študentky druhého ročníka 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského Lenky Mišovej 
spojený s cukrovkou. Výdavky na správny stravovací 
režim sú pre každého cukrovkára nemalou záťažou, 
nehovoriac o rodine s dvoma vysokoškoláčkami, 
gymnazistkou a dvoma dvérami na základnej škole. Aj 
preto sa snaží lenka rozpočet rodičov čo najviac 
odľahčiť. V rámci svojho štúdia sa aktívne venuje štúdiu 
cudzích jazykov a finančnú podporu by rada využila na 
získanie certifikátu z anglického jazyka a úhradu 
súkromnej výučby nemeckého jazyka.

61-ŠpZ 1 Oliver Pisár Rimavská Sobota
Obchodná akadémia, 
Rimavská Sobota

500,00 €

17-ročný Boris je študentom Obchodnej akadémie v 
Rimavskej Sobote. Detská mozgová obrna ho už v 
detstve pripútala na invalidný vozík a vykonávanie 
bežných úkonov v jeho prípade vyžaduje pomoc iného 
človeka. Našťastie sa môže vždy spoľahnúť na svoju 
mamu a brata. Z poskytnutých financií by si rád zakúpil 
notebook, ktorý by mu v škole uľahčil zapisovanie 
poznámok.

62-ŠpZ 1 Róbert Gaži Nitra
Univerzita Konštantína 
Filozofa, Pedagogická 
fakulta, Nitra

500,00 €

Róbert Gaži v štrnástich rokoch utrpel vážne zranenie, 
ktoré mu spôsobilo trvalé poškodenie bedrových kĺbov. 
Veľkou záľubou študenta 3.ročníka Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je fotografovanie. 
Fotografia a jej technická úprava je tiež témou 
bakalárskej práce, ktorá ho tento rok čaká. Finančný 
príspevok by preto rád použil na výdavky spojené so 
svojou záľubou. 

63-ŠpZ 1 Peter Ruščančin Lukačovce
Stredná Zdravotnícka Škola, 
Humenné

1,000,00 €

Petrovi Rusčinovi sa stal v piatich rokoch veľmi ťažký 
úraz, odkedy si musí zvykať na svoje postihnutie a 
poškodený zrak. Pôvodne študoval SOU  odbor 
čalúnnik, no neskôr sa rozhodol pre profesiu v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a dnes študuje v 1. ročníku na 
strednej zdravotnej škole v Humennom, po maturitách sa 
tiež plánuje prihlásiť na vysokú školu, odbor 
fyzioterapeut. Štipendium plánuje využiť na náklady 
spojené s jeho štúdiom. 

64-ŠpZ 1 Gabriela Gajdošová
Šarišské 
Bohdanovce

Stredná odborná škola, 
Košice

500,00 €

Aj v tomto roku bola štipendiom podporená sluchovo 
postihnutá Gabriela Gajdošová, ktorá študuje už v 3. 
ročníku na SOŠ v Košiciach. Tento krát chce príspevok 
využiť na úhradu rôznych kurzov a školení 
poskytovaných veľkými poprednými kaderníckymi 
firmami, ktorými sa chce pomaly začať pripravovať na 
blížiace sa maturity.

65-ŠpZ 1 Žaneta Forraiová Košice
Stredná odborná škola, 
Košice

500,00 €

Sluchovo postihnutá Žaneta študuje v 2. ročníku na 
Strednej odbornej škole v Košiciach, odbor kozmetika a 
vizáž. Poskytnuté financie Nadácie Orange by rada 
použila na rozvíjanie svojho vzdelania, nákup odbornej 
literatúry a taktiež zlepšenie zručností vo svojom odbore, 
nákup potrebného kozmetického materiálu.

66-ŠpZ 1 Petra Országhová Krupina
Fakulta humanitných vied 
UMB, Banská Bystrica

500,00 €

Petra je od narodenia pripútaná na invalidný vozík. 
Študuje 4. ročník nadštandardného štúdia na FHV UMB, 
nakoľko bola nútená zo zdravotných dôvodov rozdeliť si 
3. ročník na obdobie 2 školských rokov. O štipendium, 
ktoré jej bolo pridelené taktiež pred dvoma rokmi žiada z 
dôvodu odľahčenia rodinného rozpočtu. 

71-ŠpZ 1 Ivana Ondrašinová Čadca Obchodná akadémia, Čadca 500,00 €

Ivana je študentkou štvrtého ročníka Obchodnej 
akadémie v Čadci. V štúdiu by rada pokračovala aj na 
vysokej škole, zaujíma ju viacero smerov. Jedným z nich 
je aj fyzioterapia, toto štúdium však bude musieť zvážiť 
vzhľadom na svoje zdravotné ťažkosti - vysoký stupeň 
skoliózy chrbtice. Ivana je veľmi húževnatá a zapája sa 
do rôznych aktivít. Štipendium využije na školské 
potreby, najmä knihy ktoré potrebuje na maturity, na 
poplatky za prijímacie pohovory na VŠ a dopravu.

72-ŠpZ 1 Matej Golian Kosihovce
Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava

500,00 €

Matej Golian sa narodil predčasne v 29. týždni, 
následkom čoho "získal" diagnózu DMO, okrem toho je 
postihnutý jeho zrak. V dôsledku toho musel dokončiť 
základnú školu na ZŠ internátnej pre nevidiacich a 
slabozrakých v Levoči a naučiť sa Braillovo písmo. 
Štvorročné štúdium na gymnáziu v Šahách skončil s 
vyznamenaním. Inklinácia k cudzím jazykom a nadanie 
pre tento odbor ho dostali na štúdium tlmočníctva na UK 
v Bratislave, kde študuje odbor Anglický jazyk a Švédsky 
jazyk. Matejovi pomôže štipendium pri nákladoch na 
študijnú literatúru a nákladoch na ubytovanie.
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73-ŠpZ 1 Martin Burian Myjava
Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity 
Komenského, Bratislava

1,000,00 €

Martin Burian je od svojich 14 rokov odkázaný na 
invalidný vozík. V súčastnosti pôsobí ako profesionálny 
hráč športu Boccia a študuje v 1. ročníku na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Jeho 
štúdium je finančne nákladné, štipendium by mu 
pomohlo pokryť aspoň ťažko dostupnú a nákladnú 
literatúru.

74-ŠpZ 1 Roman Koči Bytča
Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity 
Komenského, Bratislava

500,00 €

Od 4 rokov mal Roman Koči problémy so zrakom a 
postupne musel podstúpiť 11 operácií až nakoniec v 12 
rokoch úplne prišiel o zrak. Jeho veľkou záľubou je 
informatika, ktorú taktiež študuje na Fakulte matematiky 
fyziky a informatiky na UK. Poskytnuté štipendium by rád 
použil na zaplatenie spracovania jeho skrípt a učebníc 
do špecializovanej podoby a iné študijné materiály.    

76-ŠpZ 1 Daniela Borovská Bratislava
Pedagogická fakulta UK, 
Bratislava

500,00 €

Študentka Pedagogickej fakulty, Daniela Borovská, si 
vybrala svoj študijný odbor, Špeciálna pedagogika pre 
sluchovo a mentálne postihnutých, z dôvodu, že by 
chcela pomáhať ľuďom s podobným hendikepom, 
nakoľko je sama sluchovo postihnutá. Príspevok 
Nadácie Orange plánuje využiť na doplnenie softwaru na 
jej PC a zakúpenie digitálneho fotoaparátu, ktorý jej bude 
nápomocný pri arteterapeutických kurzoch.  

35,000,00 €


