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02-ŠPZ Ladislav Konečník 500,00 €                 Rudník
Stredná odborná škola 
J.D.Matejovie

Ladislav Konečník navštevuje Strednú odbornú školu lesnícku. Trpí ťažkým 
sluchovým postihom, ktorý kompenzuje kochleárnym implantátom. Naučil 
sa posunkovú reč, ktorou komunikuje aj v nemeckom a anglickom jazyku. 
Napriek postihu pôsobí vo folklórnom súbore Kopaničiar ako člen tanečnej 
zložky. Štúdium ho veľmi baví a chcel by v ňom pokračovať aj na 
Technickej univerzite vo Zvolene. Finančnú podporu by potreboval na 
nákup odbornej literatúry a notebooku, ktorý by mu uľahčil vypracovanie 
študijných zadaní a tiež na nákup pracovných pomôcok na výkon odbornej 
školskej praxe.

03-ŠPZ Ivan Brádňanský 700,00 €                 Poprad Stredná umelecká škola

Ivan Bradňanský trpí od štyroch rokov nevyliečiteľnou progresívnou 
svalovou dystrofiou, ktorá ho pripútala na vozík. Ivan sa však nevzdáva a 
keďže stále vládze písať a kresliť, dal sa na štúdium propagačného 
výtvarníctva na strednej umeleckej škole v Kežmarku. Keďže býva v 
Poprade, každý deň musí absolvovať cestu autom do školy a späť, čo 
veľmi vyčerpáva malý finančný rozpočet rodiny. Grant z Nadácie Orange by 
bol pre Ivana riešením situácie dopravy zo školy a do školy, ktorá je preňho 
jediným priamym kontaktom s okolím a priateľmi

04-ŠPZ Anikó Kucsorová 500,00 €                 Sokolovce
Ekonomická Univerzita v 
Bratislave

Anikó Kucsorová sa od detstva venovala tancu a účinkovaniu v divadelnom 
súbore. Po diagnostikovaní skoliózy a zhoršení zdravotného stavu sa 
musela svojej vášne s nevôľou vzdať. Zamerala sa na štúdium 
administratívy na obchodnej akadémii, v ktorom pokračuje aj na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave, v odbore hospodárska informatika a 
dosahuje vynikajúce výsledky. Venuje sa cudzím jazykom a rada číta 
cudzojazyčnú literatúru. Momentálne je ubytovaná na internáte v Bratislave 
a potrebovala by finančnú podporu pri úhrade poplatkov za ubytovanie, 
cestovanie, stravu a študijnú literatúru. 

05-ŠPZ Romana Beňačková 500,00 €                 Dolné Vestenice
Trnavská univerzita v 
Trnave

Romana Beňačková študuje psychológiu na Trnavskej univerzite, vďaka 
čomu by v budúcnosti chcela pomáhať ľuďom. Romana má silnú cukrovku 
a svoj život si nevie predstaviť bez inzulínovej pumpy. Kvôli ochoreniu je jej 
študentský život oveľa komplikovanejší. Musí prísne dbať na stravovanie, 
aby mala pod kontrolou kolísavú hladinu cukru v krvi. Príspevok od 
Nadácie Orange by rada využila na úhradu nákladov spojených so štúdiom, 
ubytovaním, cestovaním a náročným stravovaním.
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06-ŠPZ Bohdan Kadlečík 700,00 €                 Snina Prešovská Univerzita

Bohdan Kadlečík bojuje od detstva s veľkými zdravotnými problémami. 
Diagnóza DMO zapríčinila, že Bohdan je v súčasnosti pripútaný na vozík a 
navyše ho choroba pripravila o zrak. Napriek všetkému študuje na 
Prešovskej univerzite na Fakulte prírodných a humanitných vied odbor 
výchova k občianstvu- pedagogika. Výdavkov, s ktorými sa každodenne 
borí, je naozaj veľa. Musí cestovať na pravidelné lekárske vyšetrenia do 
Bratislavy. Keďže škola je od jeho bydliska vzdialená 100 km a 
každodenné cestovanie, ale ani bývanie na internáte by nezvládol, musí si 
prenajímať byt v blízkosti školy. Navyše neovláda Braillovo písmo, pretože 
stratil zrak až v trinástich a teda sa mu nevyvinul taký jemný hmat. Pri 
štúdiu používa hlavne diktafón a zvukové učebnice, no nevyhnutne by 
potreboval notebook s hlasovým výstupom JAWS. Štipendium od Nadácie 
Orange by mu pomohlo sa s týmito výdavkami vysporiadať.

08-ŠPZ Monika Kamenistá 500,00 €                 Prievidza Žilinská Univerzita v Žiline

Monika Kamenistá, už ako študentka Žilinskej univerzity, mala v roku 2009 
úraz, v dôsledku ktorého si roztrhla lýtkový sval na ľavej nohe. Úraz 
zapríčinil žilovú trombózu a následne pľúcnu embóliu. Týmto sa spustili 
zdravotné problémy spôsobené vrodenou poruchou zrážanlivosti krvi a 
následné psychické problémy liečené užívaním antidepresív. Monika 
pochádza z neúplnej rodiny a potrebovala by finančnú pomoc s úhradou 
cestovných a stravných nákladov a tiež sníva o zakúpení notebooku.

09-ŠPZ Marek Pršo 500,00 €                 Prievidza - Hradec UK v Martine

Život Mareka, študenta Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 
ohrozujú pažerákové varixy, ktoré môžu kedykoľvek prasknúť a spôsobiť 
vnútorné vykrvácanie. Je nastavený na heparínovú liečbu a trikrát podstúpil 
ligáciu, t.j. zaškrtenie varixov. Zdravotný stav mu komplikuje aj celiakia, 
kvôli ktorej má zvýšené náklady na stravovanie. Zo získaného štipendia by 
si chcel zakúpiť notebook nevyhnutný pre štúdium, anatomické atlasy a 
ďalšiu potrebnú študijnú literatúru .

10-ŠPZ Tomáš Blaško 500,00 €                 Čab
Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne

Tomáš Blaško je študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na 
Fakulte techniky a v súčasnosti sa naplno venuje štúdiu špeciálnej 
strojárskej techniky. Prostriedky od Nadácie Orange chce investovať do 
úhrady školného a jazykového kurzu.

12-ŠPZ Katarína Lacková 500,00 €                 Švošov Gymnázium sv. Andreja

Katka Lacková je pätnásťročná študentka s ťažkým zrakovým postihnutím. 
Nosí dioptrie - 20. Navyše ju trápi skolióza, kvôli ktorej musí pri chôdzi 
používať chodítko. Tento rok nastúpila na gymnázium a keďže škola zatiaľ 
nezabezpečila asistenta, na vyučovaní ju denne sprevádza mama. Katka 
má v dôsledku svojich diagnóz zvýšené náklady na štúdium, na nákup 
pomôcok a cestovného, ktoré by chcela kompenzovať zo štipendia.
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14-ŠPZ Roman Koči 700,00 €                 Bytča
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Roman Koči je integrovaný študent tretieho ročníka na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V dvanástich 
rokoch stratil zrak, no nestratil chuť vzdelávať sa. Naučil sa Braillovo 
písmo, spravil si štátnu skúšku z anglického jazyka a rok štúdia dokonca 
strávil v USA na Lincoln Park High School. Pri štúdiu používa notebook s 
programom JAWS, rád by si však zakúpil vyššiu verziu tohto čítača 
obrazovky, ktorá podporuje čítanie väčšieho množstva programov. Časť 
prostriedkov by tiež potreboval na zaplatenie konzultácii, doučovania a ľudí, 
ktorí mu pomáhajú spracovať učivo do elektronickej verzie.

15-ŠPZ Hana Chromečková 500,00 €                 Trenčín
Ekonomická Univerzita v 
Bratislave

Hana Chromečková v detstve oslepla na jedno oko a zdravé oko si 
namáhaním poškodila až na dioptriu -21. Zdravotný hendikep jej však 
nezabránil dostať sa až na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Na štúdium využíva špeciálny notebook s lupou, 
ktorý už pomaly dosluhuje a potrebovala by nový. Taktiež má vysoké 
výdavky na nákup kontaktných šošoviek a ďalšie výdavky spojené so 
štúdiom a písaním bakalárskej práce, ktoré by rada pokryla z grantu 
Nadácie Orange.

16-ŠPZ Eduard Mikulášik 700,00 €                 Báb
Stredná odborná škola 
polytechnická

Eduard Mikulášik trpí Friedreichovou ataxiou, ktorá ho pripútala na 
invalidný vozík. Študuje na Strednej odbornej škole polytechnickej v rámci 
individuálneho študijného plánu. Hoci cestuje do školy len dvakrát do 
týždňa, býva až 50 km od nej, z čoho vyplývajú zvýšené náklady na 
prepravu autom. Túži po notebooku, pretože choroba mu ovplyvnila aj 
jemnú motoriku a písanie na klávesnici mu ide rýchlejšie.

17-ŠPZ Marek Včelka 500,00 €                 Prievidza
Gymnázium V.B. 
Nedožerského

Marek Včelka má trvalé problémy s jemnou i hrubou motorikou. Pohybuje 
sa pomocou barlí a nedokáže si písať poznámky na vyučovaní, s čím mu 
pomáhajú spolužiaci na gymnáziu, ktoré navštevuje. Napriek zdravotným 
problémom by chcel študovať na vysokej škole anglické dejiny a politiku a 
stať sa uznávaným historikom. Finančné prostriedky od Nadácie Orange by 
použil na nákup študijných pomôcok, historickej literatúry a notebook na 
písanie poznámok a vypracovanie úloh.

19-ŠPZ Daniela Haľamová 700,00 €                 Stará Ľubovňa Prešovská Univerzita

Daniela Haľamová je pripútaná na invalidný vozík. Žije v spoločnej 
domácnosti s otcom, mama jej zomrela krátko po pôrode. Otec jej veľmi 
pomáha v štúdiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore 
etika, vozí ju denne do školy a pomáha prekonávať bariéry. Náklady na 
štúdium sú vysoké, Daniela by potrebovala pomoc s pokrytím výdavkov na 
skriptá, stravovanie, cestovanie a užívanie internetu.
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21-ŠPZ Martin Kamenistý 500,00 €                 Prievidza
Stredná odborná škola 
polytechnická

Martin Kamenistý študuje na SOŠ Polytechnická v Prievidzi. Štúdium mu 
komplikuje silná astma, migrény a vrodená trombofília- ochorenie 
neurologického pôvodu. Učenie mu ide oveľa pomalšie ako jeho 
spolužiakom, no silnou motiváciou sú preňho úspechy jeho sestry Moniky, 
ktorá napriek zdravotným problémom študuje na vysokej škole. Keďže je z 
neúplnej rodiny, chcel by odbremeniť rodinný rozpočet o náklady na 
cestovné, stravné a nákup študijných pomôcok.

23-ŠPZ Michal Dlužanský 700,00 €                 Sobrance Gymnázium Pavla Horova

Michal Dlužanský navštevuje Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. 
Michal trpí Werding-Hoffmanovov chorobou, nosí celotelový korzet, kvôli 
ktorému nedokáže sedieť v invalidnom vozíku dlhšie ako dve hodiny. 
Vyučovanie teda musí absolvovať v ležiacej polohe, čo nevyhovuje jemu 
ani vyučujúcim. Nenahraditeľnou pomôckou by preňho bol polohovací 
skladací vozík, ktorý by mohol prevážať v aute a využívať ho doma i počas 
celého vyučovania. Túto pomôcku však zdravotná poisťovňa neprepláca, 
preto sa so žiadosťou o finančnú pomoc obrátil na Nadáciu Orange.

24-ŠPZ Martina Kosmáčová 700,00 €                 Lukavica Obchodná akadémia

Martina Kosmáčová pochádza zo štvorčiat a narodila sa s poškodením 
sluchu, ktorý sa jej postupne zhoršuje. Nosí načúvacie zariadenie a 
poruchou je poznačená aj jej reč, z čoho vyplývajú značné ťažkosti pri 
komunikácii a učení. V budúcnosti by rada pracovala ako účtovníčka, preto 
by sa chcela zdokonaliť v práci s počítačom. Od Nadácie Orange by prijala 
finančnú pomoc s kúpou notebooku a USB kľúča.

25-ŠPZ Radoslava Semanová 500,00 €                 Prešov Prešovská Univerzita

Radoslava Semanová je študentkou religionistiky na univerzite v Prešove. 
Radoslava má chorú štítnu žľazu, problémy neurologického pôvodu a 
poruchu zraku. Veľké množstvo výdavkov rodiny ide práve na lieky, keďže 
ťažkým zdravotným postihom trpí aj jej brat a otec. Vďaka štipendiu od 
Nadácie Orange by mohla odbremeniť rodinný rozpočet od kúpy skrípt a 
pomôcok na štúdium.

26-ŠPZ Mária Brišová 500,00 €                 Oravská Lesná
Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre

Mária Brišová sa venuje štúdiu žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Trpí ochorením genetického pôvodu, ktoré 
zapríčinilo postih horných i dolných končatín. Mária má vyvinuté len dva 
prsty, palec a malíček, napriek tomu sa chce stať úspešnou žurnalistkou a 
fotografkou. Má štyroch súrodencov, býva na internáte a Máriine cestovné, 
stravné a ubytovacie náklady rodinu veľmi zaťažujú. Prostriedky od 
Nadácie Orange by chcela využiť na úhradu týchto nákladov a na kúpu 
fotoaparátu, ktorý potrebuje na aktivity v rámci svojho štúdia.

27-ŠPZ Martin Stecík 700,00 €                 Zvolen
Stredná odborná škola 
technická

Študent Martin Stecík je zdravotne ťažko postihnutý s diagnózou DMO, 
pripútaný na invalidný vozík a slabozraký s dioptriami - 8,5. Vďaka 
obetavým učiteľom a rodičom mu štúdium na SOŠ technická ide výborne. 
Jeho hlavným problémom pri štúdiu je čítanie. Doma používa Televíznu 
lupu Solido, ktorú však nemôže prenášať mimo domova a hlavne do školy. 
Riešením by bola Elektronická prenosná lupa Sapphire, ktorá však stojí 
1200 € a nie je ju možné vykryť príspevkom z ÚPSVR. Martin preto žiada o 
pomoc Nadáciu Orange.
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28-ŠPZ Monika Velacková 500,00 €                 Trenčín Žilinská Univerzita v Žiline

Monika Velacková študuje na Žilinskej univerzite, na Fakulte prírodných 
vied odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia. 
Jej diagnóza je rázštep chrbtice, čo znamená, že je celoživotne pripútaná 
na invalidný vozík. V rámci štúdia by si potrebovala zakúpiť elektronické 
alebo drevené piano, no vysoké náklady na bývanie a cestovanie jej to 
neumožňujú. Jej mama nie je zamestnaná, keďže ju sprevádza na škole 
ako asistentka. Monika sa obracia na Nadáciu Orange o pomoc pri splnení 
svojho sna.

29-ŠPZ Tibor Dudlák 500,00 €                 Veľký Lipník
Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická

Tibor Dudlák má dve sestry, z ktorých jedna trpí DMO a vyžaduje 
celodennú starostlivosť matky. Tibor spolu s druhou sestrou majú celiakiu, 
takže musia dodržiavať finančne náročnú bezlepkovú diétu. Tibor 
momentálne študuje na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v 
Prešove, kvôli čomu sa presťahoval na internát a problém so stravovaním 
musí riešiť samostatne. Finančnú podporu od Nadácie Orange by rád využil 
na nákup študijnej literatúry a kvalitnejšieho počítača s internetom.

30-ŠPZ Jakub Janus 500,00 €                 Stráňavy Žilinská Univerzita v Žiline

Jakub Janus sa so svojim telesným postihom úspešne prebojoval až na 
Žilinskú na Fakultu riadenia a informatiky. Ako vozíčkar je odkázaný na 
pomoc rodičov, ktorý ho vozia do školy, z čoho vyplývajú vysoké náklady 
na cestovanie. Jakub má dve sestry, ktoré tento rok maturujú a tiež by 
chceli ísť na vysokú školu. Jakubovi by teda veľmi pomohla finančná 
pomoc s úhradou dopravy.

31-ŠPZ Žaneta Forraiová 500,00 €                 Košice Stredná odborná škola

Žaneta Forraiová je sluchovo postihnutá - jej strata sluchu predstavuje viac 
ako 96%. Napriek postihu sa naučila aktívne komunikovať. Žaneta študuje 
na SOŠ v Košiciach, kde sa pripravuje na povolanie vizážistka - 
kozmetička. Jej snom je však pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Je 
členkou občianskeho združenia Usmej sa na mňa, ktoré pomáha zdravotne 
postihnutým deťom. Štipendium od Nadácie Orange chce použiť na kúpu 
pomôcok na praktické vyučovanie a encyklopédií.

32-ŠPZ Paula Postihačová 700,00 €                 Bratislava
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Paula Postiháčová študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra. Toto štúdium je však pre 
Paulu spojené s mnohými prekážkami. Paula je totiž telesne 
hendikepovaná následkom DMO a budova školy nie je bezbariérová. 
Dostupnej študijnej literatúry je navyše málo, všetko si musí pracne zháňať, 
kupovať a kopírovať, čo nadmerne zaťažuje rodinný rozpočet. Zvýšené 
náklady má rodina aj na prevádzku auta, keďže nemôžu využívať bežnú 
MHD. Tieto výdavky by chcela Paula uhradiť zo štipendia od Nadácie 
Orange. 

33-ŠPZ Diana Froncová 300,00 €                 Spišská Stará Ves
Gymnázium Spišská Stará 
Ves

Diana Froncová je študentkou gymnázia. Spolu so sestrou Mariannou trpia 
detskou mozgovou obrnou. Okrem sestry má ešte ďalších päť súrodencov. 
Kvôli zdravotnému stavu musí mať individuálny študijný plán i špeciálne 
stravovanie, ktoré nevie zabezpečiť školská jedáleň. Príspevok od Nadácie 
Orange by pomohol Diane s úhradou odbornej literatúry a kurzu anglického 
jazyka a zároveň by čiastočne odbremenil výdavky mnohopočetnej rodiny.
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34-ŠPZ Erik Prada 700,00 €                 Košice
Technická Univerzita v 
Košiciach

Erik Prada je v súčasnosti študentom posledného ročníka inžinierskeho 
štúdia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od detstva 
sa zaujímal o technické a prírodné vedy, avšak zo zdravotných dôvodov 
nemohol pokračovať v úspešne rozbehnutom štúdiu informačných 
technológií. Ako príbuzný odbor si preto zvolil štúdium na strojníckej 
fakulte. Erikove zdravotné komplikácie začali diagnózou DMO, neskôr sa k 
nim pridala súvisiaca skolióza, ktorá mu počas dlhšieho sedenia na 
vyučovaní spôsobuje bolesti chrbtice a namáhaných horných končatín. 
Poskytnuté štipendium využije na nákup odbornej zahraničnej literatúry, 
počítačových programov a prípravu diplomovej práce. Finančné prostriedky 
mu takisto umožnia absolvovať jazykový kurz v rámci prípravy na ďalšie 
doktorandské štúdium.

35-ŠPZ Tatiana Grečmalová 300,00 €                 Čierne pri Čadci
Gymnázium J.M.Hurbana v 
Čadci

Študentka 4. ročníka Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci Tatiana Grečmalová 
od detstva trpí skoliózou, čo ju v mnohých ohľadoch prinútilo prehodnotiť 
študijné a životné plány do budúcnosti. Kvôli ťažkostiam s pohybom bola 
hlavným kritériom pre výber strednej školy vzdialenosť od bydliska. Tatianin 
zdravotný stav si vyžaduje každodenný sprievod do školy aj zo školy, kvôli 
vzdialenosti sa takisto musela vzdať umeleckých krúžkov. V súčasnosti 
okrem štúdia na gymnáziu navštevuje jazykovú školu. V budúcnosti by sa 
rada venovala štúdiu psychológie. Finančné prostriedky zo štipendia by 
rada použila na výdavky spojené s jazykovými kurzami a nákup odbornej 
literatúry, ktorá jej uľahčí prípravu na maturitné skúšky.

36-ŠPZ Marianna Froncová 300,00 €                 Spišská Stará Ves
Gymnázium Spišská Stará 
Ves

Marianna Froncová spolu so svojou dvojičkou Dianou navštevuje prvý 
ročník gymnázia v rodnom meste, v Spišskej Starej Vsi. V dôsledku svojej 
diagnózy, detskej mozgovej obrny, je odkázaná na invalidný vozík a pri 
štúdiu jej pomáha asistentka učiteľa. Napriek tomu, že má vypracovaný 
individuálny výchovno-vzdelávací plán, snaží sa dosahovať vo všetkých 
predmetoch čo najlepšie výsledky. Štipendium by využila na nákup 
školských pomôcok, odbornej literatúry a špeciálnej stravy, ktorú si jej 
zdravotný stav vyžaduje. 

37-ŠPZ Lukáš Lechman 700,00 €                 Koprivnica
Spojená stredná škola 
obchodu a služieb Bardejov

Lukáš Lechman, 18-ročný študent Spojenej školy v Bardejove, bol v 
detstve liečený na DMO a absolvoval operáciu oboch Achillových šliach. 
Napriek tomu sa aj dnes pohybuje len s ťažkosťami a s oporou či v 
sprievode dokáže prejsť len krátke vzdialenosti. Z toho dôvodu je 
nevyhnutná každodenná doprava do a zo školy. Svoju budúcnosť vidí 
Lukáš v počítačoch a preto sa rozhodol pre študijný odbor "grafik 
digitálnych médií". Verí, že prostredníctvom práce, ktorú môže vykonávať aj 
v domácom prostredí sa v budúcnosti dokáže uplatniť v pracovnom 
prostredí. Poskytnuté štipendium by rád využil na pohonné hmoty, ktoré 
predstavujú najvyššiu položku rodinného rozpočtu. 
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39-ŠPZ Michal Podoliak 500,00 €                 Nitrica
Stredná odborná škola 
J.Ribaya

Sen Michala Podoliaka, stať sa slávnym futbalistom, mu prekazilo 
ochorenie zvýšená lámavosť kostí. V súčasnosti má kosti v nohách 
spevnené množstvom šróbov a pohybovať sa môže len pomocou barlí, 
vozíka alebo za pomoci rodičov. Tí mu pomáhajú predovšetkým pri 
presunoch do tried na Strednej odbornej škole, kde študuje odbor 
Elektrotechnik, ktorý ho veľmi baví. V Hradišti, kde Michal so svojou 
rodinou žije, je už teraz svojou zručnosťou preslávený a neustále niečo 
opravuje. V budúcnosti by chcel pracovať v oblasti elektrotechniky a 
výpočtovej techniky. Finančné prostriedky by chcel použiť najmä na 
zakúpenie osobného počítača a pokrytie nákladov spojených s pohonnými 
hmotami. 

40-ŠPZ Filip Oller 500,00 €                 Banská Bystrica
Trnavská univerzita v 
Trnave

Filipovi Ollerovi pred troma rokmi diagnostikovali chronické autoimunitné 
ochorenie, ktoré okrem bolestivých kožných vredov a reumatických zápalov 
kĺbov obnáša aj ťažkosti s trávením a vyžaduje náročnú nízkotučnú diétu. 
Napriek mnohým prekážkam, ktoré v dôsledku ochorenia musí prekonávať, 
je v súčasnosti Filip úspešným študentom 2. ročníka Právnickej fakulty na 
Trnavskej univerzite. Aktuálne sa pripravuje na výmenný pobyt vo 
francúzskom Remeši, ktorý absolvuje v letnom semestri. Po návrate ho 
ešte čaká dvojmesačná stáž na Francúzskej ambasáde v Bratislave. Jeho 
veľkým snom je pracovať po ukončení štúdia v oblasti ochrany ľudských 
práv. Finančné prostriedky zo štipendia by rád použil na zaplatenie 
internátu a pokrytie výdavkov spojených so študijným pobytom, nákupom 
učebných pomôcok a dietetickej stravy.

43-ŠPZ Matúš Kohút 300,00 €                 Horná Seč Stredná odborná škola

Matúš Kohút je od prvého ročníka základnej školy v dôsledku ťažkého 
úrazu a poškodenia miechy pripútaný na invalidný vozík s diagnózou 
kvadruplégia. Vďaka podpore rodičov sa mu podarilo ukončiť základnú 
školu s vyznamenaním a v súčasnosti študuje v druhom ročníku na 
Strednej odbornej škole odbor grafik digitálnych médií. Práca s grafickými 
médiami, úprava fotografií, spracovanie animácií, obrazu a textu Matúša 
veľmi baví a aj vzhľadom na svoje ochrnutie vidí v tomto odbore svoju 
profesijnú budúcnosť. Štipendium by rád využil na nákup odbornej 
literatúry, skenera a pokrytie nákladov na pohonné hmoty spojené s 
každodenným vozením do školy. 
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44-ŠPZ Marianna Špirková 500,00 €                 Ružomberok
Škola úžitkového 
výtvarníctva

Marianna Špirková sa narodila s telesným postihnutím, chýbajúcim ľavým 
predlaktím. Od detstva sa napriek tomu snažila zaradiť medzi populáciu 
zdravých ľudí, hoci to nebolo vždy jednoduché. Už od 3. ročníka na 
základnej škole začala navštevovať umeleckú školu v Ružomberku, vďaka 
ktorej objavila svoju lásku k umeleckej tvorbe. Napriek dvom rokom 
stráveným na Obchodnej akadémii sa rozhodla vyskúšať šťastie na 
umeleckej škole. Po úspešnom absolvovaní talentových skúšok na Škole 
úžitkového výtvarníctva sa stala študentkou odboru úžitková maľba. V 
budúcnosti by chcela pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu grafiky a 
dizajnérstva. Poskytnuté štipendium použije Marianna na nákup notebooku 
s grafickými programami, ktoré jej uľahčia prácu s grafickými návrhmi.

45-ŠPZ Michaela Mihoková 500,00 €                 Trnava
Gymnázium Jána Baltazára 
Magina

Michaela Mihoková z Trnavy sa narodila s vrodenou diagnózou - zelený 
očný zákal, v dôsledku ktorej podstúpila v detstve veľké množstvo operácií 
na zníženie očného tlaku. V súčasnosti používa očnú protézu. Po skončení 
základnej školy nevedela dlho nájsť strednú školu, ktorá by bola ochotná 
integrovať zrakovo postihnutého študenta. Nakoniec nastúpila Michaela na 
Gymnázium vo Vrbovom, kde v súčasnosti navštevuje druhý ročník. Škola 
ju veľmi baví, najradšej má dejepis, angličtinu a francúzštinu, no mrzí ju, že 
si nemôže vyskúšať pokusy na chémii. Jej veľkým snom je štúdium 
cudzích jazykov a masmediálnej komunikácie. Získané finančné 
prostriedky použije na zakúpenie kompenzačných pomôcok, ktoré jej 
uľahčia štúdium.

46-ŠPZ Oliver Pisár 700,00 €                 Rimavská Sobota
Obchodná akadémia - 
Kereskedelmi Akadémia

Oliver, 18-ročný študent Obchodnej akadémie z Rimavskej Soboty sa 
narodil s detskou mozgovou obrnou, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. 
Vďaka mame a bratovi, ktorí ho vo všetkom podporujú, sa každý deň teší 
do školy. Spoločnosť spolužiakov a priateľov mu pomáha zabudnúť na 
hendikep a nedovolí mu poddať sa sebaľútosti. Aby Oliver mohol aj naďalej 
pokračovať v štúdiu potrebuje nový invalidný vozík, ktorým by nahradil svoj 
opotrebovaný, s nestabilným operadlom, kvôli ktorému trpí čoraz horším 
pokrivením chrbtice. Vzhľadom na to, že tento vozík dostal len pred dvoma 
rokmi, nie je oprávnený získať príspevok na nový ďalšie tri roky. V prípade, 
že by sa mu vozík úplne pokazil, bol by Oliver nútený ostať doma a prerušiť 
štúdium.

47-ŠPZ Andrea Sabová 700,00 €                 Košice
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Andrea Sabová je študentkou prvého ročníka externého štúdia na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore 
Európske štúdiá. Externú formu si zvolila pre svoje zdravotné postihnutie - 
ťažká percepčná porucha sluchu. Popri štúdiu sa Andrea angažuje v 
rôznych organizáciách zameraných na podporu zdravotne postihnutých 
ľudí. V roku 2009 sa zúčastnila konferencie ťažko počujúcich ľudí vo 
Švédsku, kde mala možnosť sa zoznámiť a nahliadnuť do sveta 
nepočujúcich ľudí z rôznych krajín sveta. V budúcnosti by rada pokračovala 
v pomoci zdravotne postihnutým na úrovni Európskej únie. Poskytnuté 
štúdium by chcela použiť na výdavky spojené so štúdiom, nákup odbornej 
literatúry a diktafónu.



Zoznam podporených žiadostí v programe Štipendium pre znevýhodnených 2010

Číslo 
žiadosti

Meno a priezvisko 
študenta

Výška priznaného 
štipendia

Mesto Názov školy Anotácia

48-ŠPZ
Bc. Romana 
Országhová

700,00 €                 Krupina Univerzita Mateja Bela

Romana Orsághová ukončila bakalárske štúdium na Fakulte humanitných 
vied Univerzity Mateja Bella a v súčasnosti pokračuje na magisterskom 
stupni. Štúdium zvláda aj napriek Werdning- Hoffmanovej chorobe, ktorá ju 
pripútala na invalidný vozík. Na vyučovaní nevydrží sediek viac ako tri 
hodiny, pretože sa jej tvoria preležaniny a bolí ju chrbát. Ďalšou ranou v 
živote bola aj smrť jej sestry- dvojičky, ktorá študovala rovnaký odbor ako 
Romana, no bakalárskych skúšok sa už nedožila. Tento rok zomrela na 
následky ťažkého zdravotného postihu Odvtedy čelí Romanina rodina ešte 
väčším finančným problémom. Mama prišla o prácu, keďže opatrovala 
chorú dcéru, rodinný rozpočet sa skrátil o jeden invalidný dôchodok a 
museli vrátiť 400 €, ktoré dostali od sociálnej poisťovne na kúpu väčšieho 
auta. Aj Romanine štúdium niečo stojí. Potrebovala by vypomôcť s úhradou 
študijných pomôcok, prefocovaním materiálov a cestovnými nákladmi.

49-ŠPZ Marianna Ihnátová 500,00 €                 Davidov Prešovská Univerzita

Mariana Ihnátová má od narodenia choré srdce. Absolvovala plastiku 
chlopní, medzikomorového a medzipredsieňového defektu. Teraz sa musí 
voči svojmu zdraviu správať zodpovedne, vyhýbať sa infekciám a námahe. 
V štúdiu na Prešovskej univerzite jej pomáha sestra, ktorá s ňou býva na 
internáte. Štipendium od Nadácie Orange využije na cestovné a stravné 
výdavky, úhradu ubytovania a študijných materiálov.

50-ŠPZ Natália Turčinová 700,00 €                 Žaškov
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Natália Turčinová je na invalidnom vozíku a keďže má dve neplnoleté 
sestry, rodičia jej nemôžu pomáhať so štúdiom a tak všetko financuje so 
svojho invalidného dôchodku. Natáliu však nezastaví žiadna prekážka, 
štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bolo 
odjakživa jej snom. Veľmi ju baví písanie, vlastnými článkami prispieva do 
regionálnych oravských týždenníkov a vo voľnom čase sa venuje športu pre 
telesne postihnutých bocci. Finančný príspevok od Nadácie Orange jej 
pomôže vyrovnať sa s výdavkami na školu, ubytovanie a cestovné.

51-ŠPZ Bc. Mária Maciaková 700,00 €                 Levoča Žilinská Univerzita v Žiline

Mária Maciaková trpí sklerózou multiplex a toto ochorenie pre ňu 
predstavuje celý rad problémov a finančných výdavkov. Je odkázaná na 
denné injekčné užívanie liekov, absolvovanie rehabilitácii a ustavičné 
cestovanie na kontrolné a preventívne vyšetrenia a za ambulantnou 
liečbou. Za dôležitú súčasť svojho života považuje štúdium manažmentu na 
6ilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky. Popri škole sa 
dovzdeláva v jazykových kurzoch, chce si urobiť aj účtovnícky kurz na 
Inštitúte jazykov a vzdelávania a zapojiť sa do programu Erazmus. 
Finančné prostriedky z grantového programu Nadácie Orange chce použiť 
na úhradu ubytovania, literatúry, internetu a liekov.
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52-ŠPZ Michal Capik 500,00 €                 Stanča
Cirkevné gymnázium Jána 
Krstiteľa

Michal Capík sa narodil s diagnózou Epidermolysis bulosa- chronické 
poškodenie kožného krytu bez možnosti vyliečenia. V dôsledku ťažkého 
zdravotného stavu nedokáže plynule písať, preto by mu v štúdiu na 
gymnáziu veľmi pomohol notebook, na ktorý žiada finančnú výpomoc od 
Nadácie Orange. V budúcnosti by sa rád venoval štúdiu so zemaraním na 
počítačové siete.

53-ŠPZ Emília Demeterová 500,00 €                 Tornaľa - Stárňa Súkromné gymnázium

Vrodená subluxácia bedra a spastické mozgové ochrnutie sťažujú Emílii 
Demeterovej pohyb. Emília využije každú príležitosť, aby sa zdokonaľovala 
v cudzích jazykoch. Popri štúdiu na anglickom bilingválnom gymnáziu sa 
venuje aj francúzštine a nemčine. V budúcnosti by sa rada stala 
tlmočníčkou. Žije na internáte mimo domova s telesným postihnutím je 
náročný, Emília by potrebovala finančný príspevok na úhradu cestovného a 
na zakúpenie notebooku, ktorý by jej uľahčil štúdium.

54-ŠPZ Soňa Koroľová 500,00 €                 Revúca Univerzita Mateja Bela

Soňa Koroľová je študentkou Fakulty humanitných vied na Univerzite 
Mateja Bela. Od svojich spolužiakov sa líši tým, že trpí cukrovkou a 
štyrikrát denne si musí pichať inzulín a držať špeciálnu diétu. Náklady na 
liečbu sú vysoké a spolu s výdavkami na školu nútia Soňu, aby si zarábala 
na štúdium ako barmanka, čo pri jej zdravotnom stave nie je ľahké. 
Štipendium od Nadácie Orange by využila na nákup ihiel do inzulínového 
pera, na úhradu špeciálnej diéty a študijnej literatúry.

55-ŠPZ Štefan Csala 500,00 €                 Šahy
Stredná odborná škola - 
Szakközépiskola Šahy

Štefan Csala má diagnostikovanú DMO. Choroba spôsobila postih jemnej i 
hrubej motoriky. Celodennú starostlivosť o Štefana zabezpečuje jeho 
matka, ktorá ho sprevádza aj na vyučovaní na strednej odbornej škole. 
Najväčší problém robí Štefanovi písanie poznámok, požičiava si ich od 
spolužiakov a skenuje do počítača, alebo ich získava od učiteľov v 
elektronickej podobe. Práca s počítačom ho veľmi baví a je preňho aj 
študijnou nevyhnutnosťou. Zo štipendia od Nadácie Orange by si rád 
uhradil prístup na internet, náklady na nákup školských potrieb, atramentu 
do tlačiarne a stravovanie v školskej jedálni.

56-ŠPZ Michal Mário Šťastný 700,00 €                 Stankovany
Gymnázium Jozefa Cígera 
Hronského

Michal Mário Šťastný trpí vrodeným imonodeficitom, ktorý mu zapríčinil 
celotelový atopický ekzém, psoriázu, gastroenterologické problémy a 
náchylnosť na infekčné ochorenia. Základnú školu absolvoval formou 
individuálneho študijného plánu, v súčasnosti študuje na Gymnáziu Jozefa 
Cígera Hronského vo Vrútkoch. Michal má prísnu diétu, ktorá zlepšuje jeho 
stav, berie silné rieky, ktoré ho utlmujú a spôsobujú poruchy pozornosti. 
Napriek všetkým problémom je zanieteným biológom a reprezentuje školu 
na biologických olympiádach. Michal žije len s mamou v skromných 
pomeroch. Štipendium od Nadácie Orange by bolo preňho veľkým 
prínosom a možnosťou zakúpiť si odborné publikácie, uhradiť účty za lieky 
a cestovné náklady. 
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57-ŠPZ Michaela Satkeová 500,00 €                 Stará Ľubovňa Paneurópska vysoká škola

Michaele Satkeovej v šestnástich rokoch diagnostikovali reumatoidnú 
artritídu. Ochorenie si vyžiadalo individuálny študijný plán a prekonanie 
veľkého množstva prekážok, ktoré jej nekládla pod nohy len samotná 
choroba ale aj niektorí učitelia. Nakoniec sa Michaele podarilo úspešne 
zmaturovať a v súčasnosti navštevuje prvý ročník na Fakulte masmédií na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Štipendium využije na zaplatenie 
ubytovania a zakúpenie menšieho notebooku, ktorý by natoľko nezaťažoval 
chrbticu, na ktorú sa reuma takisto rozšírila. 

58-ŠPZ Lucia Koštialová 700,00 €                 Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. 
Alžbety, n.o.

Študentka prvého ročníka sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety, Lucia Koštialová je od narodenia nepočujúca. V 
škole sa postupne zoznamuje s prostredím, vyučujúcimi a spolužiakmi. Na 
prednášky ju niekedy sprevádza osobná asistentka, niekedy sa však musí 
spoľahnúť na ochotu spolužiakov, ktorý jej poznámky z prednášok posielajú 
e-mailom. Lucii by štúdium veľmi uľahčil notebook, pomocou ktorého by 
mohla sledovať obsah prednášok a poznámky priamo na obrazovke 
počítača počas výučby. V budúcnosti by Lucia rada založila organizáciu, 
ktorá by poskytovala sociálne poradenstvo nepočujúcim a ich príbuzným. 

59-ŠPZ Radoslava Gregušková 700,00 €                 Dolný Kubín
Slovenská 
poľnohospodárska 
Univerzita

Radka Gregušková je študentkou prvého ročníka inžinierskeho štúdia na 
Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoj v odbore Regionálny 
rozvoj. Počas bakalárskeho štúdia sa jej podarilo absolvovať jeden 
semester na študijnom zahraničnom pobyte, ktorý úspešne zvládla aj 
napriek náročnému režimu, ktorý si vyžaduje jej ochorenie. Radka sa lieči 
na cystickú fibrózu, ktorá si vyžaduje niekoľkokrát za deň inhalovanie, 
užívanie veľkého množstva liekov a kladie zvýšené požiadavky na hygienu. 
Popri štúdiu niekoľko rokov spolupracuje so združeniami Laura a Domka, 
kde sa podieľa na príprave letných táborov a programu zmysluplného 
trávenia voľného času detí a mládeže. Financie zo štipendia by rada 
použila na zaplatenie internátu, internetového pripojenia a nákup učebných 
pomôcok. 

62-ŠPZ Bc. Martin Pleško 500,00 €                 Topoľčany Univerzita Mateja Bela

Martin Pleško už štvrtý rok úspešne študuje na Fakulte humanitných vied  
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo anglického a 
francúzskeho jazyka a literatúry. Martin sa narodil s vrodenou anomáliou 
ľavého členka. Pred desiatimi rokmi absolvoval dve ortopedické operácie, 
ktoré ho na istý čas vyradili z rovesníckeho kolektívu. V dôsledku 
zdravotného hendikepu a častým rehabilitačným procedúram je pre neho 
niekedy veľmi ťažké si plniť študijné povinnosti. Aj vzhľadom na svoje 
zdravotné postihnutie, by po ukončení štúdia rád pokračoval v externom 
štúdiu liečebnej fyzioterapie. Poskytnuté štipendium by Martinovi umožnilo 
spomaliť pracovné tempo vo Francúzskej aliancii v Banskej Bystrici a voľný 
čas by mohol využiť na starostlivosť o svoje zdravie a štúdium. Z financií by 
si rád zakúpil odborné slovníky a príručky súvisiace s jeho štúdiom cudzích 
jazykov.
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63-ŠPZ Nikola Gondášová 500,00 €                 Sása
Súkromná stredná škola 
odborná technická

Nikola Gondášová študuje na Súkromnej strednej škole odbornej v Žiary 
nad Hronom. Keď mala desať rokov prekonala náhlu mozgovo - cievnu 
ischemickú príhodu. Keďže má od tej doby obmedzenú hybnosť pravej 
strany tela, všetky každodenné aktivity od ranného umývania zubov, 
obliekania sa, chodenia do školy sú o veľa ťažšie a zdĺhavejšie. Chce sa 
naučiť väčšej samostatnosti, žiť a pracovať ako každý normálny človek. 
Úspešné doštudovanie na strednej škole je jej najväčším snom. Finančné 
prostriedky zo štipendia by využila na najmä na zaplatenie doučovania z 
matematiky a anglického jazyka, na notebook, keďže písanie poznámok je 
pre ňu nepredstaviteľné, taktiež aj na iné školské pomôcky a na zaplatenie 
cestovných výdavkov do školy. 

65-ŠPZ Daniel Balog 500,00 €                 Vranov nad Topľou Obchodná akadémia

Daniel Balog je študentom štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii vo 
Vranove nad Topľou. Od svojho narodenia má za sebou niekoľko operácií. 
Má ťažkosti v oblasti inkontinencie, pohybu a opätovnému vzniku otlakov 
na pravej dolnej končatine, z ktorých vznikajú otvorené rany. Je odkázaný 
na celodennú starostlivosť, potrebuje pomoc pri bežných úkonoch osobnej 
hygieny, aj pri sprievode na lekárske ošetrenie. Napriek svojmu handicapu 
sa chce vzdelávať a nájsť v spoločnosti vhodné uplatnenie. Štipendium by 
chcel využiť na materiálno technické zabezpečenie ďalšieho štúdia, aj v 
oblasti informačno - komunikačných technológií, čo by mu skvalitnilo a 
uľahčilo životnú úroveň v oblasti profesijnej orientácie.

66-ŠPZ Simona Pienčáková 700,00 €                 Oravská Podhora Spojená škola

Simona Pienčáková je študentkou Spojenej strednej školy v Námestove. V 
dôsledku DMO je od narodenia imobilná a má postih horných končatín. 
Štúdium na strednej škole je náročné. Pri zdolávaní prekážok jej pomáha 
jej mama, vozí ju do školy, zapisuje jej poznámky, pomáha pri presune do 
učební a pod. Finančné prostriedky zo štipendia by chcela využiť na 
zakúpenie špeciálnej klávesnice a senzorickej myši, ovládanie ktoré sa dá 
zvládnuť aj s jej handicapom. Ďalej diktafón, kde by si mohla 
zaznamenávať výklad učiva a na základe toho sa učiť, toner a USB kľúč.

67-ŠPZ Tomáš Lipčei 300,00 €                 Kechnec Stredná škola automobilová

Tomáš Lipei študuje štvrtý rok na Strednej odbornej škole automobilovej v 
Košiciach. Jeho diagnóza je Detská mozgová obrna. Jeho koníčkom sú 
autá, automobilové preteky, šport, hudba a počítač. Rád pláva, bicykluje a 
posilňuje, ďalej rád chodí na diskotéky a do kina. Financie z projektu by 
použil na financovanie jeho koníčkov a záľub, ako je vstupné do plavárne, 
kúpaliská, na diskotéky, do kina, ďalej na vstupné rôznych športových 
podujatí a na nový bicykel.
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68-ŠPZ Samuel Haister 500,00 €                 Jelšava Stredná odborná škola

Samuel Haister navštevuje Strednú odbornú školu v Rožňave. Je sluchovo 
postihnutý, má stratu sluchu 90 - 100%. Študovať medzi nepočujúcimi by 
bolo pre neho oveľa ľahšie, no rozhodol sa, že sa skúsi integrovať medzi  
počujúcich, čo sa mu aj darí. Má rôzne záľuby, rád chodí na ryby, zaujíma 
sa o počítače, hrá futbal, má rád šach a stolný tenis. Časť z finančných 
prostriedkov získaných zo štipendia by použil na učebné pomôcky do školy 
a časť na cestovné náklady do školy.

69-ŠPZ Zuzana Zliechovcová 700,00 €                 Žarnovica
Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre

Zuzana Zliechovcová je študentkou tretieho ročníka Fakulty prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde študuje odbor Technická 
mineralógia a gemológia. Je ťažko sluchovo postihnutá. Jedná sa o 
celkovú stratu sluchu vo výške 99,7%. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila 
a zúčastňuje rôznych súťaží v oblasti šperkárstva a klenotníctva. Chcela by 
byť dokonalou šperkárkou po praktickej i teoretickej stránke. Finančné 
prostriedky zo štipendia by chcela využiť na nákup literatúry z oblasti 
umenia, pomôcok, materiálov alebo didaktických pomôcok pre lepšie 
porozumenie reči.

70-ŠPZ Ladislav Rác 700,00 €                 Ďurkov
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. 
Alžbety, n.o.

Ladislav Rác študuje tretí rok na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave. Stratu sluchu má už od narodenia, no 
diagnostikovali mu to až v šiestom roku života. Pracuje ako asistent v OZ s 
deťmi, ktoré sú zdravotne postihnuté. V roku 2009 bol ocenený ako najlepší 
dobrovoľník košického kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa 
dobrovoľníkov. Štipendium Nadácie Orange by chcel použiť na nákup 
odbornej literatúry, na kvalitnejšie kompenzačné pomôcky, údržbu 
načúvacieho prístroja, ďalej na nákup školských potrieb a úhradu školských 
poplatkov.

72-ŠPZ Pavol Kulík 700,00 €                 Plavnica
Vysoká škola 
medzinárodného podnikania 
ISM Slovakia

Pavol Kulík študuje na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove. Ako 12 ročnému mu diagnostikovali diabetes melitus 
typu A. Postupne sa pridali ďalšie ťažkosti - oslabenie zraku, operácia očí, 
alergie, dýchacie a zažívacie problémy. Nedávno mu diagnostikovali 
intoleranciu laktózy a celiakiu, pri týchto problémoch nezvládol minulý rok  
ukončiť tretí ročník tento rok ho opakuje. Je dobrovoľníkom OZ Amavet v 
Starej Ľubovni, ktoré je zamerané na prácu v oblasti vedy a techniky. Pre 
mladých ľudí organizuje turistické výpravy za históriou, do prírody. 
Finančné prostriedky by chcel použiť na výdavky spojené s bývaním v 
podnájme v Prešove, kde študuje.
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73-ŠPZ Ivana Krakovská 500,00 €                 Bratislava
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Ivana Krakovská je študentkou Sociálnej práce na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Je ťažko sluchovo postihnutá od 
narodenia. Dorozumieva sa len odzeraním z pier. Čo sa týka prednášok v 
škole, prednášajúcim pedagógom nerozumie. Sústreďuje sa na odbornú 
literatúru a na písané poznámky od spolužiakov, internet, tlačenie textov z 
počítača. V oblasti sociálnych vecí vyniká najviac. Spolupracovala s 
organizáciou Myslím a pomáhala im pri tvorbe programu na 
Medzinárodnom dni nepočujúcich v Auparku. Finančné prostriedky zo 
štipendia by chcela použiť na učebné pomôcky, vreckové, stravu, 
cestovanie a školské potreby. Taktiež na kúpu batérií pre kochleárny 
implantát. 

74-ŠPZ Karol Mirga 700,00 €                 Bratislava Stredná zdravotnícka škola

Karol Mirga študuje na strednej zdravotníckej škole v Bratislave odbor 
masér. Od narodenia je zrakovo postihnutý. Čiastočne vidí na ľavé oko, na 
pravom má očnú protézu. V pätnástich rokoch bol pridelený do ústavnej 
starostlivosti. Od minulého roka býva v krízovom stredisku Brána do života, 
kde sa naučil samostatne fungovať. Štipendium by chcel využiť na kúpu 
kompenzačnej pomôcky - ručnej lupy, dokúpenie si slovníkov a učebných 
materiálov z anglického jazyka, na kúpu masérskych krémov a pracovného 
oblečenia, na potraviny a čiastočného zaplatenia nájmu za byt.

75-ŠPZ Lenka Mišová 500,00 €                 
Nové Mesto nad 
Váhom

Univerzita Komenského v 
Bratislave

Lenka Mišová navštevuje tretí ročník Právnickej fakulty UK v Bratislave. 
Zároveň je študentkou Kolégia Antona Neuwirtha. Keď mala trinásť rokov 
diagnostikovali jej cukrovku. Tento rok je súčasťou ako jediného tímu 
reprezentujúceho Slovensko, ktorí pracuje na riešení prípadu na 
Medzinárodnej simulovanej obchodnej arbitráži. Finančné prostriedky zo 
štipendia by chcela použiť na pokrytie poplatku za ubytovanie a školné v 
Ivanke pri Dunaji, náklady na dopravu, školu a neposlednom rade náklady 
spojené so stravovaním.

76-ŠPZ Anna Dendisová 700,00 €                 Oravská Lesná
Univerzita Komenského v 
Bratislave

Anna Dendisová študuje prvý ročník na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
V dvoch rokoch jej diagnostikovali dvojakú zrakovú vadu. Podobnými 
vadami trpia aj jej štyria súrodenci (zo siedmych). Jej otec je už na 
dôchodku a mama pracuje ako upratovačka. Pri štúdiu jej pomáha jej 
spolužiačka, ktorá jej robí asistentku pri cestovaní, vybavovaní vecí, v 
škole. Financie získané zo štipendia by použila na výdavky na ubytovanie 
na internáte, cestovanie, knihy a tiež na exkurziu do Ríma v rámci 
predmetu Reálie Antického  Ríma.

35,000,00 €


