
Zoznam podporených žiadostí v programe Štipendium pre znevýhodnených 2011
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01-ŠPZ Anikó Kucsorová 500,00 € Sokolce Ekonomická Univerzita v BA

Anikó Kucsorová sa narodila ako zdravé dieťa. Veľmi rada športovala, no 

najradšej mala tanec. Keď začala navštevovať strednú školu, zistili jej 

skoliózu chrbtice, ktorá sa rozšírila tak, že so svojimi pohybovými aktivitami 

musela úplne skončiť. Sklamaná zostala nie len ona, ale aj tanečný súbor, 

ktorého bola niekoľko rokov súčasťou. Uvedomila si, že nemôže robiť žiadne 

fyzické práce a tak sa rozhodla prihlásiť na Obchodnú akadémiu vo Veľkom 

Mederi. Práve tu sa jej zapáčilo účtovníctvo, ktoré ju priviedlo aj na 

olympiádu Mladý účtovník. Anikó je aj držiteľkou certifikátu ECDL. Po 

skončení strednej školy ju zaviedli kroky až na Ekonomickú univerzitu do 

Bratislavy. Bakalársky stupeň skončila s červeným diplomom a aj naďalej sa 

venuje naplno škole. Jej snom je stať sa audítorkou alebo forenznou 

vyšetrovateľkou. Štipendium jej pomôže s výdavkami na stravovanie, 

ubytovanie, cestovanie, na nákup odbornej literatúry, pomôcok a rada by ho 

použila aj na výdavky za jazykový kurz. 

02-ŠPZ Hana Chromečková 500,00 € Trenčín Ekonomická Univerzita v BA

Asi od piatich rokov má Hana Chromečková problémy s očami, na jedno oko 

nevidí skoro vôbec a na druhé jej stále narastá dioptria. Odkedy jej mama 

zistila, že nevidí na ľavé oko, chodili po doktoroch, ktorí ich odbíjali, že sa 

stým nedá nič robiť, no Hana nestrácala nádej, že sa jej raz podarí vyliečiť 

aspoň to pravé, ktoré mala kedysi zdravé, no prílišným namáhaním sa jej 

zhoršilo videnie aj na ňom. Aj napriek tomu sa nevzdala sna študovať. Je už 

na inžinierskom stupni na Ekonomickej univerzite a veľkou pomocou jej je 

posledný rok nový notebook s programom, ktorý jej zväčšuje písmenká. 

Vďaka tomu sa jej veľmi zjednodušilo učenie na skúšky. Hana sa nevzdala a 

išla na prezentáciu jednej kliniky, kde robia laserové operácie a tam jej dali 

novú nádej, že opäť bude lepšie vidieť a pravé oko jej zoperujú. Práve na 

túto operáciu by chcela použiť časť štipendia. Tiež by chcela pokryť výdavky 

za ubytovanie, knihy, pomôcky, stravu a cestovné náklady.
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03-ŠPZ Tomáš Šúň 500,00 € Skačany SOŠ Juraja Ribaya

V deviatom ročníku si kládol Tomáš Šúň otázku, čím chce byť, no musel sa 

rozhodnúť, nie podľa toho čo by naozaj chcel, ale podľa svojho zdravotného 

stavu. Odmalička má problémy so srdcom, kvôli ktorým už podstúpil mnoho 

operácií. Nakoniec nastúpil na Strednú školu v Bánovciach nad Bebravou s 

odborom mechanik počítačových sietí. Časom sa Tomášovi vyskytli 

problémy a musel podstúpiť ďalšiu operáciu. Bol dlho v nemocnici a potom 

doma, čo mu veľmi sťažilo štúdium, keďže nemal ani počítač, cez ktorý by 

mohol dostávať a robiť domáce úlohy a dobiehať učivo. Jeho diagnóza mu 

sťažuje aj sústredenie, preto musí chodiť na doučovanie, aby zvládol 

ukončenie ročníka. Štipendium by chcel použiť na zaplatenie hodín 

doučovania a na kúpu notebooku, ktorý je preňho veľmi potrebný.

04-ŠPZ Jakub Janus 500,00 € Stráňavy Žilinská univerzita v Žiline

Jakub Janus je vozíčkar a preto je odkázaný na pomoc rodičov, ktorý ho 

vozia do školy a zo školy, z čoho vyplývajú aj vysoké náklady na cestovanie. 

Aj napriek svojmu postihnutiu sa dostal na Žilinskú univerzitu, kde je 

momentálne v treťom ročníku a naplno sa venuje písaniu bakalárskej práce. 

Štipendiom by chcel aspoň trošku finančne odbremeniť rodičov od 

výdavvkov na cestovanie a zvyšok by použil na úhradu štúdijných výdavkov.

05-ŠPZ Romana Beňačková 300,00 € Dolné Vestenice Trnavská univerzita v Trnave

Romana Beňačková je piatačkou na Trnavskej univerzite, kde študuje odbor 

psychológia,pretože chce v budúcnosti pomáhať ľuďom. Štúdium zvládla aj 

napriek svojmu ochoreniu, ktoré ju sprevádza od pätnástich rokov. Romana 

má cukrovku, preto si musí dávať pozor pri viacerých aktivitách, keďže má 

zavedenú kanylu. Považujeto však za výhodu, lebo si nemusí každé štyri 

hodiny pichať inzulín. Peniaze zo štipendia by chcela použiť na pokrytie 

nákladov za cestovanie, stravovanie, bývanie, na nákup školských pomôcok 

a na tlač a kopírovanie.

06-ŠPZ Simona Mizeráková 500,00 € Pečovská Nová Ves SOŠ Lipany

Simone Mizerákovej zistili v dvoch rokoch, že má detskú mozgovú obrnu, 

spastickú diparézu a anémiu. No aj napriek tomu nechce, aby ju niekto 

ľutoval a snaží sa žiť, čo najviac plnohodnotne. Je študentkou Strednej 

odbornej školy v Lipanoch a zamerala sa na odbor marketing, ktorý ju zatiaľ 

veľmi baví. V poslednom období to má Simona s rodinou ťažké, postihli ich 

smutné udalosti, no ona sa nevzdáva a verí, že to bude lepšie. Štipendiom 

by chcela pomôcť finančne rodinnému rozpočtu, odbremeniť mamu od 

výdavkov na školu, potrebovala by novú klávesnicu a tiež mobil, aby mohla 

počas dňa komunikovať s rodinou.  
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07-ŠPZ Martin Kamenistý 500,00 € Bojnice

Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne

Už v detskom veku začali Martinovi Kamenistému problémy so zdravým. 

Najprv mu zistili inhalačnú polyvalentnú alergiu a astmu, no po čase sa k 

tomu pridružili aj silné migrény. Aby toho nebolo dosť, pred dvomi rokmi bola 

Martinovi zistená vrodená trombofília a vývinové poruchy, kvôli ktorým sa mu 

aj ťažšie študuje. To ho však nezabrzdilo pred túžbou dostať sa na vysokú 

školu. Dnes je už študentom prvého ročníka na Trenčianskej univerzite, kde 

sa venuje verejnej správe. Momentálne si zvyká na nové prostredie a 

spoznáva nových ľudí a kamarátov. V Martinovom živote je teraz na prvom 

mieste štúdium, preto by mu štipendium pomohlo práve na uhradenie 

nákladov na cestovanie, stravovanie, nákup kníh, zošitov, obuvi a oblečenia. 

08-ŠPZ Bc. Monika Kamenistá 500,00 € Bojnice Žilinská univerzita v Žiline

Zdravotné problémy začali Monike Kamenistej v roku 2009 po úraze, keď si 

natrhla lýtkový sval. Začali jej komplikácie, na základe ktorých dostala 

hlbokú žilovú trombózu, čo sa skomplikovalo aj pľúcnou embóliou a 

zistením, že má poruchu zrážania krvi. Monika aj napriek tomu chodí na 

Žilinskú univerzitu do štvrtého ročníka, no komplikujú jej celé štúdium časté 

návštevy lekárov. Jej cieľom je doštudovať aj druhý stupeň na vysokej škole 

a zamestnať sa vo svojom odbore. Vo všetkom ju podporuje mama a brat. 

Peniaze zo štipendia by rada použila na uhradenie internátu, cestovných 

nákladov, na nákup odbornej literatúry a na stravovanie.

09-ŠPZ Tomáš Blaško 300,00 € Čab

Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne

Tomáš Blaško je študentom Trenčianskej univerzity v odbore Špeciálna 

strojárska technika. Štipendium by chcel použiť na zaplatenie dopravy, na 

úhradu školného a absolvovanie jazykovej školy v letnom semestri.

10-ŠPZ Ján Havetta 500,00 € Malé Vozokany
Slovenská 

poľnohospodárska univerzita 

Z dedinky Malé Vozokany pochádza Ján Havetta, ktorému pred niekoľkými 

rokmi diagnostikovali svalovú dystrofiu. Aj napriek tomuto zákernému 

ochoreniu v máji úspešne ukončil štúdium na obchodnej akadémii a bol 

prijatý na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, kde sa bude venovať 

účtovníctvu. Keďže je jeho škola vzdialená 30km od bydliska, cestovaniená 

sťažené nielen fyzicky, ale aj finančne. Jeho veľkou oporou je mama, ktorá 

ho sprevádza všade, kam ide, pretože by to sám nezvládol, a tiež otec, ktorý 

sa mu snaží tiež pomáhať vo všetkých smeroch. Prvoradým Jánovým 

cieľom je úspešne skončiť školu,  čo vo veľkej miere závisí od jeho 

zdravotného stavu. Štipendium by chcel použiť na cestovné náklady, 

stravovanie a na učebnice a pomôcky do školy.
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11-ŠPZ Roman Koči 500,00 € Bytča
Univerzita Komenského v 

Bratislave

Roman Koči je integrovaný študent kognitívnej vedy prvého ročníka 

magisterského stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave. Od svojich 

štyroch rokov má problémy s očami a v rokoch 1993-2001 podstúpil 11 

operácií očí a následne nato stratil zrak úplne. Ani to ho nezastavilo, naučil 

sa Braillovo písmo a odvtedy je veľmi úspešným študentom dodnes. Túžil 

vedieť po anglicky a tak sa prebojoval na výmenný pobyt do Ameriky. So 

štúdiom to nemá ľahké, neustále mu musí niekto pomáhať, musí si zháňať 

špeciálne učebnice a aj v tomto mu štipendium veľmi pomôže. Roman má aj 

veľa záľub ako napríklad joga, behanie, plávanie, posilňovanie a japonské 

bojové umenie Juthis. Peniaze by rád použil na novú čítačku obrazovky a na 

potrebné špeciálne pomôcky na štúdium.

12-ŠPZ Bohdan Kadlečík 500,00 € Snina Prešovská univerzita

Šikovným študentom Prešovskej univerzity je Bohdan Kadlečík aj napriek 

svojim ťažkým zdravotným problémom. Jeho trápenie sa začalo hneď po 

narodení, dlhým pobytom v inkubátore, prekonaním zápalu pľúc a operáciou 

očí. Bohdanova diagnóza je kvadruparetická DMO, s čím sa snažil bojovať, 

absolvoval niekoľko liečení, no nakoniec ostal pripútaný na vozík. Keď bol 

na základnej škole pridružilo sa mu aj celkové oslepnutie. Napriek všetkým 

ťažkostiam Bohdan zvláda školu výborne, možno aj preto, že ho vybraný 

odbor- pedagogika aj baví. Štipendium by rád použil na nový notebook s 

hlasovým výstupom, na internet a na cestovné.

13-ŠPZ Žaneta Bachoríková 500,00 € Donovaly Univerzita Mateja Bela

Žaneta Bachoríková študuje na Univerzite Mateja Bela na Fakulte 

humanitných vied. Už ako 7 týždňové dieťa, 4 mesačné dieťa a sedem ročná 

školáčka bola operovaná na zelený zákal Glaukon a odvtedy je slabozraká. 

Úspešne zvládla základnú aj strednú školu a darí sa jej aj na vysokej. 

Žaneta má rada múzeá a historické pamiatky, no tiež o nich rada číta, aj keď 

s ťažkosťami. Peniaze zo štipendia by použila na náklady na dopravu, 

stravovanie, na nákup potrebnej literatúry a pomôcok a na úhradu školských 

poplatkov.
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14-ŠPZ Miroslava Lukačková 300,00 € Prievidza
Gymnázium U.B. 

Nedožerského 

Miroslava Lukáčová študuje na gymnáziu v Prievidzi a považuje to za svoje 

najdôležitejšie a najrozumnejšie rozhodnutie, že sa rozhodla ďalej študovať, 

aj napriek svojim ťažkostiam. Odmalička má problémy s chrbticou, kvôli 

čomu sa musela vzdať športu a aktívneho pohybu. Ďalšou veľkou prekážkou 

je pre Miroslavu diabetes. Musí navštevovať často doktorov, pričom 

vynecháva veľa školy, ktorú sa snaží, čo najlepšie a najrýchlejšie dobiehať. 

Vďaka dobrým a ochotným spolužiakom sa jej celá situácia zvláda ľahšie, 

pretože jej veľmi pomáhajú vo všetkom. Má veľmi rada čítanie a práve knihy 

ju priviedli k písaniu vlastnej tvorby. Mirkiným snom je stať sa lingvistkou. 

Financie zo štipendia by použila na nákup španielskeho slovníka, na študijné 

pomôcky a na riešenie problému s poznámkami od spolužiakov. 

15-ŠPZ Štefan Csala 500,00 € Šahy SOŠ Szakközépiskola Šahy

Štefan Csala trpí od narodenia DMO. Má postihnuté nohy a čiastočne aj 

jemnú motoriku rúk. Je odkázaný na invalidný vozík a celodennú 

starostlivosť, ktorú mu zabezpečuje matka. Od roku 2008 je žiakom Strednej 

odbornej školy v Šahách. Vybral si odbor Škola podnikania a v tomto roku 

navštevuje 4.ročník a je integrovaný do bežnej triedy. Do školy ho sprevádza 

matka, ktorá sa počas vyučovania zdržiava v škole, pretože Štefan potrebuje 

pomoc pri hygienických úkonoch a pri presúvaní do špeciálnych učební. 

Najväčší problém mu robí ručné písanie poznámok. Medzi jeho záľuby patrí 

čítanie, počúvanie hudby, cestovanie, práca s počítačom. Zo štipendia by 

chcel uhradiť výdavky spojené so štúdiom ako stravovanie v jedálni, výdavky 

na nákup školských potrieb a učebných pomôcok. Ďalšou položkou, ktorú by 

chcel zaplatiť so štipendia je prístup na internet a paušál na mobilný telefón.

16-ŠPZ Ivan Brádňanský 500,00 € Poprad
Katolícka univerzita v 

Ružomberku

Do svojich 4 rokov bol Ivan Brádňanský zdravým dieťaťom. Lekári mu však 

diagnostikovali ojedinelú a zatiaľ nevyliečiteľnú svalovú dystrofiu, typ 

Duchenne. Jeho stav sa postupom času zhoršoval a vyústil do fázy, keď pri 

akomkoľvek pohybe je odkázaný na pomoc svojho okolia. Tak pre 10 rokmi 

prestal chodiť a dostal sa na vozík. Momentálne študuje na Filozofickej 

fakulte anglický jazyk a literatúru a filozofiu na KU v Ružomberku, kde ho 

jeho otec vozí. Vo voľnom čase, ktorého má málo, musí oddychovať, 

vzhľadom na jeho diagnózu. Štipendium by mu pomohlo riešiť situáciu 

dopravy do a zo školy.
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17-ŠPZ Bc. Mária Maciaková 500,00 € Levoča Žilinská univerzita v Žiline

Mária Maciaková je študentkou posledného ročníka inžinierskeho štúdia na 

Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v odbore 

Manažment. Jej zdravotným problémom je ťažké ochorenie, ktoré vyžaduje 

okrem doplnkových liekov aj dennú injekčnú aplikáciu lieku Copaxone, ktorý 

si pichá už piaty rok.Liek má žiaľ svoje nežiaduce účinky. Finančné 

prostriedky by chcela Mária použiť na náklady spojené so štúdiom: nákup 

literatúry a študijných materiálov, zaplatenie kurzu účtovníctva, pokrytie 

nákladov spojených s ubytovaním na internáte a cestovaním domov a na 

vyšetrenia. Nemalá časť financií jej pomôže pokryť aj výdavky na liečebné 

prípravky, ktoré sú najmä v jesennom období nevyhnutné na podporu jej 

imunity.

18-ŠPZ Natália Kapustová 300,00 € Sučany
Gymnázium Jozefa Cígera 

Hronského

Natália Kapustová má 16 rokov a jej záľubami sú čítanie kníh, hľadanie 

historických poznatkov z rôznych zdrojov. Avšak túži byť spisovateľkou, ale 

aj načrieť aj trocha do dejín. V tomto školskom roku navštevuje gymnázium 

spolu so zdravými rovesníkmi. Natália má diagnostikovanú DMO. Mozog jej 

nezasiahla, ale je ochrnutá na pravú stranu tela. Má veľmi zlú motoriku. 

Najviac jej robí starosti pomalé písanie. Mama jej pomáha ako osobná 

asistentka, v škole je jej neustále k dispozícií, pretože niektoré prekážky by 

neprekonala sama. Finančné prostriedky by rada použila na úhradu 

poplatkov za cestovné, na nákup odbornej literatúry, prefotenie študijných 

materiálov a na vreckové. 

19-ŠPZ Ivana Krakovská 500,00 € Bratislava
Univerzita Komenského v 

Bratislave

Od narodenia je ťažko sluchovo postihnutá Ivana Krakovská odkázaná na 

komunikáciu s ľuďmi v priamom kontakte pomocou odzerania z pier. 

Zapadnúť do komunity zdravých študentov je pre ňu veľmi náročné, no aj 

napriek tejto bariére sa odvážila pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni 

na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor sociálna práce. Veľmi ju 

zaujímajú zákony, intervencie a sociálna pomoc u sociálne a zdravotne 

znevýhodnených ľudí. Jej veľkým snom je uplatniť sa jedného dňa v treťom 

sektore, kde by rada rozvíjala svoje schopnosti a skúsenosti. Chcela by sa v 

budúcnosti zlepšiť v odzeraní z pier aj  v anglickom jazyku,čo je v jej prípade 

veľmi náročné. Preto by poskytnuté štipendium chcela použiť na zaplatenie 

individuálnych hodín angličtiny, no tiež na kúpu literatúry, kopírovanie 

poznámok, tlačenie textov, internet, školské potreby a na stravu. 
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24-ŠPZ Daniela Haľamová 500,00 € Stará Ľubovňa Prešovská univerzita

Daniela Haľamová sa narodila predčasne, pretože jej mama bola v tom čase 

už ťažko chorá. Mala rakovinu pľúc a zomrela, keď mala Daniela len 

niekoľko mesiacov. Momentálne začala študovať už tretí ročník na 

Filozofickej fakulte v Prešove v študijnom odbore etika. Veľmi ju zaujíma 

všetko, čo súvisí s morálkou a etickými normami. Keďže je na vozíčku, škola 

pre ňu často znamená aj prekonávanie bariér, ktoré musí v dôsledku svojho 

handicapu zvládnuť. Na voľnočasové aktivity a koníčky nemá veľa času, 

keďže je študentkou, avšak veľmi rada si pozrie dobrý film. Rada pláva, čo 

dobre vplýva aj na jej svalstvo a má rada tiež zvieratká. ktoré má aj doma. 

Získané finančné prostriedky by rada použila okrem cestovania, internetu, 

stravovanie, či prefocovania materiálov a iných vecí dôležitých k jej štúdiu, aj 

na nákup odborných filozofických a etických učebníc a skrípt. 

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

Keď bola Soňa Koroľová mladšia, nechcela ísť študovať na vysokú školu, no 

v poslednom ročníku strednej školy prišiel zlom a rozhodla sa študovať 

učiteľstvo v Banskej Bystrici. Rozhodla sa pre anglický jazyk, slovenčinu a 

literatúru, v čom je bola a stále je vzorom mama. Jej doživotným 

handicapom je diabetes mellitus, čo znamená, že si štyrikrát denne aplikuje 

injekčne inzulín. Soňa sa s týmto hendikepom naučila žiť, keďže ju už 

sprevádza trinásty rok, ale priznáva, že občas je jej obtiažou. Získaním 

štipendia by chcela odľahčiť svojich rodičov od kúpy zdravotných pomôcok, 

no tiež by rada uhradila náklady na špeciálnu diétu, internát a literatúru na 

štúdium. 

27-ŠPZ Matúš Kulich 500,00 € Zvolen Gymnázium Detva

Pre štúdium na gymnázium v Detve sa Matúš Kulich rozhodol preto,aby mal 

odrazový mostík na štúdium na vysokej škole. Rád by sa v budúcnosti 

venoval astronómií. Získané peniaze by rád použil na rozvoj svojich 

schopností v oblasti fyziky, astronómie a matematiky. Začína spolu s pánom 

doc. Bahýľom v Zvolenskej Slatine a s pánom učiteľom vytvárať odbornú 

činnosť v oblasti astronómie. Tento rok sa zúčastnil medzinárodnej 

olympiády z astronómie a astrofyziky v Poľsku. Chcel by sa zúčastniť aj na 

rok v Brazílii. Pokiaľ nie, rád by si z peňazí získaných zo štipendia kúpil nový 

fotoaparát - zrkadlovka, alebo CCD kameru, aby mohol robiť presné 

pozorovania a robiť aj fotometriu. 
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29-ŠPZ Silvia Pariláková 300,00 € Stropkov
Spojená škola, Obchodná 

akadémia

Silvia Pariláková je študentkou prvého ročníka Spojenej školy vo Svidníku - 

obchodnej akadémie. Po narodení jej diagnostikovali DMO, pretože sa 

predčasne narodila, ona aj jej sestra dvojča. Silvia chodí s oporou 

dospelého, sestra je ležiaca. Okrem školy má rada aj šport, hlavne stolný 

tenis. Rada sa bicykluje na svojom špeciálnom bicykli, veľmi rada chodí do 

kina a podľa možností rada cestuje a spoznáva nové miesta a ľudí. Rada 

relaxuje pri dobrej hudbe a veľa času trávi aj pri počítači. Do školy v Svidníku 

ju vozí otec hneď ráno a potom sa vracia domov, nakoľko sa stará ešte o jej 

druhú sestru, ktorá je na tom zdravotne trocha horšie ako Silvia. Po 

vyučovaní príde po ňu opäť, takže štipendium by chcela využiť hlavne na 

cestovné. 

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

Žaneta Forraiová sa pripravuje na povolanie kozmetička, vizážistka na 

Strednej odbornej škole v Košiciach. Už pri jej narodení jej diagnostikovali 

sluchové postihnutie. Keď to definitívne lekári potvrdili, rodičia Žanety boli 

šokovaní, pretože ich najväčšou túžbou bolo mať zdravé dieťa, pretože oni 

sami majú ťažkú stratu sluchu. Aj po ťažkom období na základnej škole sa s 

tým Žaneta naučila žiť a dnes sa cíti šťastná, lebo obdobie na strednej škole 

považuje za najkrajšie roky svojho života. Popri škole je aj členkou 

občianskeho združenia, kde pomáha deťom, ktoré sú zdravotne postihnuté, 

slepé, na invalidnom vozíčku, alebo majú problém s rozprávaním. Podľa 

vlastnej skúsenosti sa ich snaží motivovať k tomu, aby boli priebojní a mali 

svoje sny a ciele, pretože aj jej veľkým snom je študovať na vysokej škole. 

Peniaze zo štipendia by rada použila na nákup odbornej literatúry, 

kozmetických pomôcok, kozmetického materiálu potrebného na štúdium a 

na diktafón a batérie k nemu. 
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33-ŠPZ Viktor Kemény 500,00 € Nové Zámky Gymnázium Nové Zámky

Viktor Kenémy pochádza z Nových Zámkov. Zaujíma sa o cudzie jazyky, 

ako je nemecký jazyk, ktorým už rozpráva od detstva, ale aj anglický jazyk. 

Práve kvôli tomu si vybral pre svoje ďalšie štúdium gymnázium, na ktorom v 

súčasnosti navštevuje prvý ročník. V štúdiu by chcel pokračovať na vysokej 

škole v Nemecku alebo Rakúsku, prípadne vo Veľké Británii. Svoje jazykové 

znalosti chce využiť aj vo svojom budúcom povolaní. Najradšej by chcel byť 

prekladateľ alebo tlmočník. Okrem jazyka ho zaujímajú aj iné oblasti, ako je 

dejepis, geografia, oslovila ho aj výtvarná činnosť, ktorú rozvíja na Základnej 

umeleckej škole v Nových Zámkoch. V rámci športu, konkrétne v plávaní je 

úspešný, či už v národných alebo medzinárodných pretekoch. Má 

predpoklady dostať sa na paralympiádu v Londýne. Svoj cieľ v plávaní a v 

živote chce dosiahnuť aj napriek skúsenosti, že od malička zápasí s 

znevýhodnením. Osud mu nedoprial horné končatiny. Finančnú podporu by 

rád použil na zakúpenie notebooku a multifunkčného zariadenia, ktoré by 

slúžili ako učebná a kompenzačná pomôcka urýchľujúca písanie poznámok 

na vyučovaní. Druhou potrebou využitia finančných prostriedkov by boli 

certifikované jazykové kurzy, ktoré potrebuje absolvovať, ak chce v štúdiu 

pokračovať na niektorej univerzite v zahraničí. 

34-ŠPZ Mariana Ihnátová 500,00 € Davidov Prešovská univerzita

Od útleho detstva trpí Mariana Ihnátová vážnou vrodenou srdcovou chybou 

a keby nepodstúpila ako bábätko operáciu, mala by šancu žiť iba do piatich 

rokov. V súčasnosti je pod dohľadom lekárov v Košiciach. Jej hybným 

motorom je mama a sestra, ktoré ju stále podporujú, aby sa nevzdávala a 

tak v živote niečo dosiahla. Navštevuje Filozofickú fakultu na Prešovskej 

univerzite, kde sa rozhodla pre odbor učiteľstvo. Aj keď toto povolanie 

nebolo jej detským snom, počas štúdia v sebe objavila talent a schopnosti 

potrebné na vykonávanie tejto profesie. Jej hlavným koníčkom je čítanie 

kníh, zapájanie sa do rôznych vedomostných súťaží a neoddeliteľnou 

súčasťou každého dňa je pre Marianu počúvanie hudby a hranie na klavíri. 

Štipendium jej pomôže pri vykrytí platieb za internát, cestovných nákladov, 

stravu, literatúry a na výdavky spojené s kopírovaním a tlačením školských 

materiálov.  
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36-ŠPZ Tatiana Grečmalová 500,00 € Čierne pri Čadci
Slovenská 

poľnohospodárska univerzita 

Tatiana Grečmalová je študentkou prvého ročníka na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre - Fakulta európskych štúdií. Po 

ukončení by sa chcela uchádzať o zamestnanie v odbore regionálneho 

rozvoja, prípadne v práci, ktorá súvisí so vzťahom k Európskej únií. Od 

narodenia má zdravotné problémy, pohybuje sa len s pomocou dvoch barlí. 

Štyri roky sa venovala hre na klavír a krúžok výtvarnej navštevovala tri roky. 

Musela to však ukončiť kvôli vzdialenosti a nesúladu krúžkov s prácou jej 

matky. Po nástupe na vysokú školu ju čakalo prekvapenie a šok. Zistila, že 

výučba jej predmetov prebieha na viacerých strediskách, na viacerých 

uliciach, ktoré sú veľmi od školy vzdialené. Tieto vzdialenosti musí riešiť 

taxíkom, inak by nestíhala presun na prednášky. Získané peniaze by teda 

chcela využiť hlavne na prepravu, úhradu bezbariérového internátu, stravu, 

na kurzy jazykov angličtiny, nemčiny a rôznu literatúru potrebnú k štúdiu. 

38-ŠPZ Romana Országhová 500,00 € Krupina Univerzita Mateja Bela

Romana Országhová je už narodenia zdravotne postihnutá. Mala aj sestru 

dvojičku, tiež na vozíku, no minulý rok ju opustila - zomrela. Už od mala sa 

snažila mama pre Romanu a jej sestru urobiť všetko, aby sa cítili ako 

normálne zdravé deti a aj sa tak cítili. Dnes navštevuje Univerzitu Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, kde si vybrala odbor učiteľstvo. Na škole sa jej veľmi 

páči a aj učenie ju veľmi baví. Spoznala tam veľa mladých ľudí, s ktorými sa 

môže porozprávať a je rada, že nemusí sedieť iba doma, nudiť sa a ľutovať 

sa. V budúcnosti, ak jej to telesný stav dovolí, by chcela vyučovať dejepis a 

slovenský jazyk, no nevie, či to nie sú pre ňu príliš veľké plány. Poskytnuté 

štipendium by využila na cestovanie, internet, zakúpenie učebníc a na 

kopírovanie učebných materiálov.  

39-ŠPZ Jana Uhrová 500,00 € Horná Kráľová
Univerzita Komenského v 

Bratislave

Jana Uhrová, študentka 2.ročníka magisterského štúdia na Pedagogickej 

fakulte, je v dôsledku prekonania detskej mozgovej obrny odkázaná na 

pohyb pomocou bariel, ktoré sú jej každodenným spoločníkom aj pri 

náročných presunoch v budove školy bez výťahu či inej formy 

bezbariérového prístupu pre pohybovo znevýhodnených študentov. Napriek 

všetkým prekážkam, ktoré je Jana nútená v rámci svojho štúdia prekonávať, 

dosahuje v štúdiu anglického jazyka a psychológie výborné výsledky a jej 

veľkou túžbou je dosiahnuť ďalšie vzdelanie v oblasti psychoterapie. 

Financie poskytnuté v rámci štipendia Jana použije na úhradu kurzov a 

workshopov, ktoré jej uľahčia rozhodovanie pre konkrétny 

psychoterapeutický smer, ktorému by sa v budúcnosti chcela venovať. 

Absolvovanie podobných kurzov je finančne náročné aj pre zdravého 

človeka, avšak pre Janu predstavujú ďalšie výdavky cestovné a ubytovanie 

pre osobného asistenta, ktorého pomoc je pre ňu v cudzom prostredí 

nevyhnutná.
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40-ŠPZ Mária Horváthová 500,00 € Veľká Mača
Gymnázium Alberta Molnára 

Szencziho

Šesťnásťročná Mária Horváthová po ukončení základnej školy nastúpila na 

gymnázium, kde v súčasnosti navštevuje prvý ročník podľa individuálneho 

študijného plánu. Mária po predčasnom narodení prekonala detskú mozgovú 

obrnu v dôsledku ktorej má doteraz ťažkosti s pohybom a pravidelné 

dochádzanie školy je schopná zvládnuť len vďaka pomoci mamy a podpore 

celej rodiny. Práve obetavosť rodičov, každodenné cvičenia a pravidelná 

kúpeľná liečba, umožňujú Márii aj dnes navštevovať školu, ktorá jej 

poskytuje príležitosť začleniť sa do kolektívu zdravých rovesníkov, hoci len 

dvakrát v týždni. Ostatné dni sa učí doma aj s podporou učiteľov, ktorí jej 

posielajú učivo e-mailom. Mária by finančné prostriedky rada použila na 

zakúpenie prenosného počítača a tlačiarne, ktoré by jej uľahčili prípravu do 

školy. V súčasnosti používa na prípravu spoločný počítač so sestrou, 

vysokoškolskou študentkou. Vlastný počítač by však Mária mohla používať 

aj priamo na hodinách v škole alebo počas kúpeľnej liečby.

41-ŠPZ Michal Mário Šťastný 500,00 € Stankovany
Gymnázium Jozefa Cígera 

Hronského 

Aj v tomto školskom roku pokračuje napriek svojmu zdravotnému stavu 

sedemnásťročný študent Michal Mário Šťastný v štúdiu v treťom ročníku na 

Gymnáziu J.C.Hronského vo Vrútkach. Michal trpí vrodeným 

imunodeficitným ochorením, v súvislosti s ktorým sa u neho vyskytli aj ďalšie 

pridružené kožné a gastroenterologické ochorenia. Prísna diéta a užívanie 

nadmerného množstva liekov znižujú jeho schopnosť pozornosti a rovnako 

zvýšená náchylnosť na sezónne ochorenia ho núti k zvýšenému počtu 

absencií v škole. V dôsledku zhoršeného zdravotného stavu musel dokonca 

v predchádzajúcom školskom roku prejsť na individuálny študijný plán. 

Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré je nútený v rámci štúdia prekonávať, sa 

aktívne zapája do rôznych študentských súťaží a na škole aktívne participuje 

na realizácii viacerých projektov. Významný je najmä jeho záujem o 

literatúru, umenie a spoločenskovedné odbory, ktorým sa však nemôže 

naplno venovať kvôli rodinnej finančnej situácii. Poskytnuté štipendium by 

rád použil na zakúpenie odbornej literatúry, úhradu internetového pripojenia 

a cestovných poplatkov spojených s dochádzaním do školy.
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42-ŠPZ Natália Turčinová 500,00 € Žaškov
Univerzita Komenského v 

BA

Veľkým snom Natálie Turčinovej bolo študovať právo. Sen sa však rozplynul 

v momente, keď ju riaditeľ gymnázia v Dolnom Kubíne odmietol prijať na 

školu z dôvodu jej postihnutia. Natália, pripútaná na invalidný vozík, sa preto 

musela zmieriť so štúdiom na bezbariérovej Obchodnej akadémii, ktorej 

ukončenie limitovalo aj rozhodovanie o vysokoškolskom štúdiu. V súčasnosti 

je študentkou 2.ročníka odboru geografia a demografia na Prírodovedeckej 

fakulte v Bratislave, ktorá je úplne debarierizovaná. Natália je svedomitá 

študentka, vždy pozitívne naladená, ktorá rada pomôže ostatným. V rámci 

voľného času sa venuje písaniu článkov a boccii. Jej ambíciou je dotiahnuť 

to až do slovenskej reprezentácie. Poskytnuté finančné prostriedky použije 

najmä na nákup odbornej literatúry, pokrytie cestovných výdavkov a 

kopírovanie študijných materiálov, keďže vzhľadom na postihnutie nielen 

dolných ale aj horných končatín na prednáškach nestíha zachytiť všetky 

informácie z výkladu pedagógov.

43-ŠPZ Bc. Klaudia Ochabová 500,00 € Budmerice Trnavská univerzita

Klaudii ako 8-ročnej diagnostikovali závažné ochorenie dolných a horných 

končatín, ktoré jej spôsobuje časté zápaly prstov a v dôsledku ktorého jej 

pred dvoma rokmi museli amputovať ľavé predkolenie. Už v tom období bola 

študentkou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, 

kde v súčasnosti navštevuje prvý ročník magisterského štúdia. Dnes sa 

Klaudia pohybuje vďaka protéze, opakované zápaly ju však naďalej 

obmedzujú v pohybe a prekonávaní dlhších vzdialeností. Pri chodení si musí 

dávať pozor, aby sa vyhla zraneniam či otlakom, rany sa jej kvôli zníženej 

imunite totiž hoja celé mesiace. Liečba si vyžaduje pravidelné lekárske 

prehliadky v Bratislave a výdavky spojené s nákupom zdravotníckych 

pomôcok sú pre rozpočet rodiny, v ktorej Klaudia žije len s otcom a bratom, 

mimoriadnou záťažou. Rovnako ako cestovanie autom na lekárske 

prehliadky či do školy. Získaným štipendiom by preto Klaudia mohla odľahčiť 

rodinný rozpočet a zakúpiť si študijné materiály, ktoré jej uľahčia štúdium.
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45-ŠPZ Ondrej Žegoriak 300,00 € Humenné
Škola úžitkového 

výtvarníctva

Ondrej je takmer od narodenia nepočujúci, už viac ako 10 rokov používa 

naslúchacie aparáty na obe uši. Pochádza z Humenného a v súčasnosti 

navštevuje druhý ročníka na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 

Zvýšené výdavky spojené s cestovnými nákladmi a ubytovaním na internáte 

sú pre jeho rodičov, ktorí doma vychovávajú jeho dvoch súrodencov, 

finančne ťažko zvládnuteľné. Poskytnuté štipendium by rodinu odbremenilo 

od týchto finančných nákladov a Ondrejovi by umožnilo zakúpiť si školské 

pomôcky, vďaka ktorým by mohol ďalej rozvíjať svoj talent. Jeho veľkým 

snom je stať sa reštaurátorom, lebo ako vraví "veľmi ma baví vracať veciam 

pôvodnú tvár".

46-ŠPZ Andrea Vašková 300,00 € Prešov Gymnázium J.A.Raymana

Diagnózou 16-ročnej Andrey je detská mozgová obrna, forma spastická 

kvadruparéza. Napriek pravidelnej rehabilitácii, početným operáciám a 

opakovaným kúpeľným liečbam, nedokáže ani dnes samostatne chodiť. Po 

ukončení základnej školy nastúpila Andrea na Pedagogickú a sociálnu 

akadémiu, kde študuje odbor sociálno-výchovný pracovník a súčasne na 

prešovskom gymnáziu navštevuje hodiny biológie. Návšteva školy 

predstavuje pre Andreu prekonávanie každodenných prekážok spojených 

napríklad aj stým, že škola nemá vlastnú jedáleň. Žiaci sa stravujú v blízkej 

škole v jedálni na prvom poschodí, kam sa však Andrea na vozíku 

nedostane. Pohybové obmedzenie horných končatín rovnako sťažuje aj 

každodenné zapisovanie si poznámok na hodinách. Finančné prostriedky 

poskytnuté v rámci štipendia by Andrea rada použila na zabezpečenie 

donášky obedov priamo do školy a zakúpenie diktafónu, na ktorý by si počas 

hodín mohla nahrávať výklad pedagógov.



Zoznam podporených žiadostí v programe Štipendium pre znevýhodnených 2011

Číslo 

žiadosti

Meno a priezvisko 

študenta

Výška priznaného 

štipendia
Mesto Názov školy Anotácia

47-ŠPZ Filip Kadlubiak 500,00 € Trstená
Bilingválne gymnázium 

M.Hattalu

Filip Kadlubiak žije so svojimi rodičmi a sestrou v Trstenej, na Orave. Dnes 

19-ročný Filip je už od 16 rokov pacientom detskej onkológie v Detskej 

fakultnej nemocnici v Bratislave. Od augusta 2008, kedy mu diagnostikovali 

rakovinu kosti niekoľkokrát absolvoval náročnú chemoterapeutickú liečbu, 

napriek tomu mu boli lekári nútení v dôsledku ochorenia amputovať pravú 

ruku od ramena. Opakované recidívy ochorenia však pretrvávajú dodnes a 

po každej prekonanej liečbe Filip dúfa, že bola posledná. Napriek 

náročnému ochoreniu sa v súčasnosti chystá na maturity na Bilingválnom 

gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Kvôli prerušenému štúdiu sa musí 

teraz o to viac snažiť, aby mohol po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej 

škole. Jeho cieľom sú medzinárodné vzťahy, kde by mohol najviac 

zužitkovať svoje výborné znalosti angličtiny a španielčiny. Keďže pred 

amputáciou bol Filip pravák, problémy v štúdiu mu spôsobuje najmä 

preorientovanie na ľavú ruku. Z poskytnutého štipendia by si rád zakúpil 

tablet alebo mininotebook, ktorý by mu štúdium zjednodušil.

48-ŠPZ Bianka Bosáková 300,00 € Ruskov 
Škola úžitkového 

výtvarníctva

Bianka Bosáková trpí vrodenou poruchou sluchu ťažkého stupňa a 

komunikáciu s okolím jej uľahčujú naslúchadlá a odzeranie z pier. Aj napriek 

svojmu hendikepu bola už od detstva rozhodnutá pokúsiť sa študovať na 

umeleckej škole. Aj počas štúdia na základnej škole navštevovala základnú 

umeleckú školu a v súčasnosti navštevuje prvý ročník Školy úžitkového 

výtvarníctva v Košiciach, výtvarný odbor, kde sa zdokonaľuje najmä v 

technike kreslenia a maľby. Jej dlhodobým snom je v budúcnosti ilustrovať 

knihy pre deti a mládež a svojim plánom je odhodlaná podriadiť všetko svoje 

úsilie. Štipendium Bianke umožní zakúpenie odbornej literatúry, 

nevyhnutných študijných pomôcok a pokrytie výdavkov na cestovné.

50-ŠPZ Simona Kvasničková 300,00 € Dubnica nad Váhom
Súkromná stredná odborná 

škola M.R.Štefánika 379/19

Simona Kvasničková sa narodila ako nepočujúca, žije v Ilave so svojimi 

rodičmi a dvoma súrodencami. Po absolvovaní základnej školy, ktorú sa jej 

podarilo s veľkou podporou rodičov a najmä pomocou mamy ukončiť s 

výborným prospechom, začala študovať na Súkromnej strednej odbornej 

škole, odbor vychovávateľstvo - opatrovateľstvo. Okrem štúdia, ktoré ju 

veľmi baví, sa aktívne venuje športu a v súčasnosti hrá futbal za MFK 

Trenčianske Teplice. Po dovŕšení 15 rokov, stratila Simonina mama nárok 

na opatrovateľský príspevok a rodina ostala odkázaná len na príjem otca. 

Výdavky spojené s údržbou Simoninho kochleárneho implantátu a 

pravidelná výmena batérií sú pre rodinu čoraz náročnejšie, rovnako ako 

každodenné cestovanie do školy a na športové tréningy. Poskytnuté 

štipendium pomôže pokryť aj tieto výdavky. 
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51-ŠPZ Miroslav Vitek 500,00 € Košice
Stredná priemyselná škola 

Elektrotechnická

Miroslav Vítek má 19 rokov, pochádza z Košíc, kde momentálne navštevuje 

Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Pred štyrmi rokmi takmer prišiel 

o život, keď ho na bicykli zachytil v plnej rýchlosti vlak. Nehoda mu spôsobila 

nespočetné zranenia, s ktorými bojuje dodnes. Úraz postihol najmä ľavú 

časť tela a ľavákovi práve preto ešte aj dnes robí veľké problémy aj 

obyčajné písanie. Rodina, škola a spolužiaci sa mu za každých okolností 

snažia vyjsť v ústrety a podať mu pomocnú ruku. Veľkým prínosom pre 

Mirovu školskú prípravu by bolo zakúpenie prenosného počítača, pomocou 

ktorého by si mohol na hodinách jednoduchšie robiť poznámky. Poskytnuté 

štipendium by pomohlo odbremeniť rodinný rozpočet aj od výdavkov 

určených na cestovné, nákup školských pomôcok a úhradu školských 

obedov.

54-ŠPZ Henrieta Kollárová 500,00 € Ilava
Stredná zdravotnícka škola 

Trenčín

Henrieta Kollárová je od narodenia úplne nepočujúca. V siedmich rokoch jej 

bol implantovaný kochleárny implantát, ktorý jej slúži na lepšie porozumenie 

reči a identifikáciu zvukov vo svojom okolí. V cudzom prostredí sa okrem 

toho spolieha na odčítavanie z pier. V súčasnosti je študentkou štvrtého 

ročníka Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, kde je integrovaná od 

prvého ročníka v odbore masér. Pre štúdium na zdravotníckej škole sa 

rozhodla cielene aj po zvážení možností pre uplatnenie na trhu práce 

vzhľadom na svoj hendikep. Ešte v detskom veku Henrieta prekonala vážny 

úraz členka a v rámci rehabilitácie sa stretla s veľkou ochotou zo strany 

rehabilitačných pracovníčok, ktoré sa jej venovali. Túžbu podobným 

spôsobom pomáhať ľuďom si momentálne napĺňa práve svojim štúdiom. 

Finančné prostriedky zo štipendia by chcela použiť na zakúpenie 

masérskeho stola a zakúpenie výkonného osobného počítača, ktorý 

Henriete umožňuje prekonávať komunikačné bariéry s okolím.
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55-ŠPZ Peter Šatkovský 500,00 € Nemčiňany
SOŠ technická Zlaté 

Moravce

Sedemnásťročný Peter Šatkovský je od narodenia ťažko zdravotne 

postihnutý. V dôsledku detskej mozgovej obrny je plne odkázaný na pomoc 

druhých ľudí a je pripútaný na invalidný vozík. Peter má takisto veľmi slabo 

rozvinutú jemnú motoriku, z dôvodu čoho mu robí problémy písanie a 

uchopovanie drobných predmetov. Kvôli zhoršenej výslovnosti je v škole 

skúšaný písomnou formou pomocou počítača. V tomto školskom roku je 

Peter študentom prvého ročníka Strednej odbornej školy technickej v Zlatých 

Moravciach, odbor logistika. V budúcnosti by sa chcel uplatniť v riadení a 

zabezpečovaní obchodných transakcií. Škola mu okrem vzdelania umožňuje 

stretávanie sa so spolužiakmi, vďaka čomu má dobrý pocit z toho, že je 

súčasťou kolektívu. Finančnú podporu použije na zakúpenie notebooku, 

ktorý plánuje používať na zapisovanie poznámok, písanie školských úloh, 

vypracovávanie školských projektov a úhradu nákladov spojených s 

cestovnými nákladmi na prepravu osobným autom, na ktorú je odkázaný. 

56-ŠPZ Andrea Sabová 500,00 € Košice
Univerzita Komenského v 

BA

Ťažko počujúca Andrea Sabová je študentkou druhého ročníka 

bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, odbor 

Európske štúdiá. Od dvanástich rokov sa angažuje v občianskom združení 

Usmej sa na mňa, ktoré združuje deti a mládež s postihnutím. Od roku 2008 

pôsobí aj v organizácii SOMNED, cez ktorú sa dozvedela aj o organizácii 

ťažko počujúcich mladých ľudí IFHOHYP, na podujatiach ktorej vystupuje 

ako zástupkyňa Slovenskej republiky. Štúdium na vysokej škole pre ňu nie je 

jednoduché. Prednáškam a výkladu pedagógov rozumie len s veľkými 

ťažkosťami a v minulom roku sa k sluchovému postihnutiu pridružili aj 

problémy so zrakom, v dôsledku ktorých bola nútená podstúpiť operáciu. 

Štipendium pomôže Andrey pokryť náklady spojené s cestovaním do školy, 

nákupom odbornej literatúry a poplatky za internet.

57-ŠPZ Katarína Kovalčíková 300,00 € Novoť
Gymnázium Antona 

Bernoláka 

Katarína Kovalčíková, osemnásťročná študentka maturitného ročníka na 

Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove, trpí od narodenia slabou 

zrážanlivosťou krvi, ktorá ju ovplyvňuje v každodennom živote. Najviac svoje 

obmedzenie pociťuje v rámci voľnočasových či školských aktivít, ktorých sa 

musí zväčša vzdať. Neznáme prostredie pre ňu predstavuje riziko úrazu, 

ktorý v jej prípade vyžaduje vnútrožilné podanie lieku. V budúcnosti by Katka 

chcela pokračovať v štúdiu na vysokej škole a jej snom je štúdium medicíny, 

aby mohla pomáhať rovnako chorým ľuďom ako je ona sama. Poskytnuté 

finančné prostriedky použije na nákup odbornej literatúry a úhradu kurzov, 

ktoré jej pomôžu sa pripraviť na prijímacie skúšky na vysokú školu. 
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59-ŠPZ Dominika Balabánová 500,00 € Myjava
Univerzita Komenského v 

BA

Dominika Balabánová študuje manažérsku matematiku na Fakulte 

Matematiky, fyziky a informatiky. Okrem štúdia sa venuje hre na husle v 

detskom folklórnom súbore Kopaničiar, kde postupne ukončuje svoje 

pôsobenie a uvažuje o konkurzoch do folklórnych súborov v Bratislave, kde 

momentálne študuje. Aj napriek kvalifikovanému prístupu pedagógov má 

kvôli svojmu ťažkému zrakovému hendikepu niekedy problém zorientovať sa 

v učive, využíva elektronickú lupu a skriptá si upravuje do pre seba čitateľnej 

podoby. Vďaka finančnej podpore od Nadácie Orange by mohla využiť 

služby školskej osobnej asistencie, skenovať, upravovať a tlačiť si skriptá do 

želanej podoby a študovať komfortnejšie a nezávislejšie.

60-ŠPZ Radoslava Gregušková 500,00 € Dolný Kubín
Slovenská 

poľnohospodárska univerzita

Radoslava Gregušková je študentkou 2.ročníka inžinierskeho študijného 

programu Regionálny rozvoj na Fakulte európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja v Nitre. Chcela by sa venovať rozvoju Oravského regiónu, z ktorého 

pochádza a ktorého potenciál vníma ako nevyužitý. Počas bakalárskeho 

štúdia absolvovala semester v Rakúsku, cez leto navštevovala 

medzinárodnú letnú školu ekonomiky krajín južnej a východnej Európy v 

Rusku. Dostala sa tiež na medzinárodný workshop na tému Quo vadis 

Agriculture v Nemecku. Radoslava úspešne bojuje so svojou diagnózou 

cystická fibróza, no liečba tohto ochorenia si vyžaduje prísny denný režim, 

užívanie liekov, rehabilitácie pľúc a zvýšené požiadavky na hygienu. V 

dôsledku diagnózy má zvýšené náklady na ubytovanie, keďže internáty 

musia spĺňať prísnejšie hygienické normy. Financie od Nadácie Orange by 

chcela využiť na pokrytie nákladov na ubytovanie, cestovné, učebné 

pomôcky a internet.

62- ŠPZ Matej Uhlár 500,00 € Suchá nad Parnou
Univerzita sv.Cyrila a 

Metoda v Trnave

Matej Uhlár je vozičkár a život vníma ako tanec cez prekážky. Úspešne 

absolvoval integrovanú základnú školu i gymnázium a v súčasnosti študuje 

na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave. Keďže škola nie je bezbariérová 

a Matej má problém aj s jemnou motorikou, notebook s internetom je jeho 

nutným spojencom- perom, komunikátorom a sprostredkovateľom výmeny 

informácii medzi ním a prednášajúcimi. Jeho starý počítač už dosluhoval a 

príspevok na nový bude preňho tou najväčšou pomocou.
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63-ŠPZ Viktória Chovancová 300,00 € Raslavice
Pedagogická a sociálna 

akadémia

Viktória Chovancova sa chce naučiť, ako pomáhať deťom, starším ľuďom a 

ľuďom v ťažkej sociálnej situácii, napriek tomu, že je kvôli svojej diagnóze 

DMO sama odkázaná na pomoc okolia. Rozhodla sa preto študovať na 

Pedagogickej a sociálnej akadémii. Štipendium od Nadácie Orange bude 

pre Viktóriu a jej rodinu neoceniteľnou pomocou najmä v úhrade výdavkov 

za cestovanie. Viktória musí totiž cestovať s doprovodom, do školy aj zo 

školy sídliacej v Prešove vždy doprevádza niekto z rodiny, čo je pre ich 

rodinný rozpočet veľká záťaž.

65-ŠPZ Anna Dendisová 300,00 € Oravská Lesná
Univerzita Komenského v 

Bratislave

Anna Dendisova trpí vrodenou očnou vadou, ktorá ju v získavaní vedomostí 

determinuje, no nikdy jej nezabránila naplniť si študijné ciele a sny. Anna 

absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor Tvorba hračiek 

a dekoratívnych predmetov. Navrhovaniu a výrobe hračiek sa v súčasnosti 

venuje už len vo voľnom čase, naplno ju zamestnáva štúdium na Univerzite 

Komenského v Bratislave, kde navštevuje odbor História. Je z mnohočetnej 

rodiny, ktorá ju nemôže finančne podporovať tak, ako by potrebovala, preto 

si na štúdium zarába prostredníctvom brigád. Štipendium jej umožní 

zvládnuť  výdavky na internát, stravu a exkurzie, ktoré sú súčasťou jej 

štúdia.

66-ŠPZ Mária Rafajová 500,00 € Stupava
Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety

Mária Rafajová sa narodila s ťažkou poruchou sluchu. Ako dieťaťu jej 

voperovali kochleárny implantát, vďaka ktorému začala počuť zvuky. V 

bežnej reči používa kombináciu odzerania a zvuku. S pomocou spolužiakova 

blízkych zvládla bežnú základnú školu, navštevovala strednú školu pre 

nepočujúcich a aktuálne bojuje so svojim hendikepom na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde študuje odbor verejné 

zdravotníctvo. Udelené štipendium od Nadácie Orange jej pomôže zvládnuť 

náklady na školné a študijné materiály.

67-ŠPZ Ľudovít Nápoký 500,00 € Voderady pri Trnave
Univerzita Komenského v 

Bratislave

Študent informačných médií na Univerzity Komenského Ľudovít Nápoký sa 

vo svojom živote musel popasovať s rôznymi úskaliami, ktoré prináša jeho 

zrakový hendikep. Narodila sa ako nevidiaci, po mnohých operáciách sa 

lekárom podarilo prinavrátiť mu zrak aspoň čiastočne na ľavé oko. Vidí 

slabo, no aj za to je vďačný a využíva svoj potenciál naplno. Od detstva je 

kvôli štúdiu v Bratislave odlúčený od rodiny a odkázaný predovšetkým sám 

na seba. Pracuje na sebe aj mimo štúdia, venuje sa programovaniu a hre na 

gitare. Nakoľko finančná situácia rodine neumožňuje kryť všetky výdavky 

spojené s jeho štúdiom, podpora od Nadácie Orange pomôže Ľudovítovi v 

dofinancovaní štúdia a pri nákupe všetkých potrebných pomôcok.
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68-ŠPZ Marek Seman 500,00 € Prešov
Technická univerzita v 

Košiciach

Marek Seman sa pre štúdium na Fakulte Výročných technológií v Prešove 

rozhodol, pretože má rád svet technologických vymožeností a inovácií. V 

tejto sfére by rád v budúcnosti pracoval. Jeho finančnú situáciu komplikuje 

najmä finančne nákladná liečba epilepsie. Z grantu si uhradí študijné 

pomôcky, materiály a exkurzie, ktoré zlepšujú jeho prehľad v odbore 

technických a informačných technológií.

69-ŠPZ Lucia Koštialová 300,00 € Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety

Nepočujúca Lucia Koštialová navštevuje Vysokú školu zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, kde študuje odbor sociálna práca. Má za sebou 

úspešný prvý ročník, ktorý po počiatočných ťažkostiach zvládla pomocou 

osobnej asistentky, rodiny a vlastnej priebojnosti. Keďže štúdium na vysokej 

škole je finančne náročné, Lucia by rada odbremenila rozpočet rodiny od 

výdavkov na zápisné, školné a učebné materiály. 

70-ŠPZ Michaela Satkeová 300,00 € Stará Ľubovňa Paneurópska vysoká škola

Michaela Satkeová sa lieči na reumatoidnú artritídu, ktorá jej spôsobuje 

motorické problémy. Momentálne navštevuje Paneurópsku vysokú školu v 

Bratislave, ktorú v prvom ročníku zvládla s vynikajúcimi výsledkami. V tomto 

akademickom roku prešla niekoľkými zmenami. Vďaka odbornému 

vyšetreniu sa odhalila nová príčina jej ochorenia, čo si bude vyžadovať 

ďalšiu náročnú liečbu. Michaela tiež vymenila nevyhovujúce internátne 

ubytovanie za podnájom, ktorý si bude môcť dovoliť aj vďaka podpore 

Nadácie Orange.

71-ŠPZ Mária Grižáková 500,00 € Rabča Univerzita Komenského

Mária Gržáková sa i napriek náročnej diagnóze- rázštep chrbtice stala 

plnohodnotným študentom Univerzity Komenského, kde študuje odbor 

Matematika- Informatika. Štúdium ju nesmierne baví a napĺňa, no denne sa 

musí potýkať s fyzickými bariérami v škole, vo fakultnej i univerzitnej 

knižnici, ktoré sú pre ňu prakticky neprístupné. Finančné prostriedky by 

potrebovala najmä na bezbariérovú prepravu, skriptá, stravu a ubytovanie.

72-ŠPZ Lenka Bosáková 300,00 € Ruskov Gymnázium Šrobárova 1

Lenka Bosáková sa rozhodla napriek poruche sluchu študovať na bežnom 

gymnáziu, pretože vzdelávanie je zároveň jej hobby, v ktorom chce 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Po ukončení gymnázia chce pokračovať v 

štúdiu na vysokej škole prírodovedného zamerania. Poskytnuté finančné 

prostriedky by chcela využiť na nákup odbornej literatúry, študijných 

pomôcok a na úhradu cestovného.

24 500,00 €


