Číslo
žiadosti

2-ŠpT

3-ŠpT

5-ŠpT

6-ŠpT

8-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta

Jana Gamcová

Hana Závodská

Zuzana Sedláková

Peter Varga

Matej Povoda

Typ projektu

študijný pobyt

Podporená
suma

Názov vysokej školy

Časový harmonogram

1 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 26.3.2011 - 15.4.2011

Jana Gamcová študuje Fyziku kondenzovaných látok na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Jej odborný
rast začal v laboratóriu magnetickej relaxácie prof. Vojtaníka kde trávi
všetok voľný čas. Dva a pol mesiaca strávila v DESY (Deutsches
Elektronen Synchrotron) v Hamburgu. Na začiatku prvého ročníka
magisterského stupňa absolvovala päť mesačný pobyt v Španielsku na
Universidad de Oviedo. Výsledky svojej práce prezentovala na
viacerých podujatiach. Okrem štúdia aktívneho pôsobenia v laboratóriu
sa venuje práci s frekventantmi z OZ Art - EST. S finančnou pomocou
grantového programu by chcela absolvovať trojtýždňový zahraničný
pobyt vo vedeckej organizácii DESY.
Hana Závodská je študentkou magisterského programu na katedre
Medzinárodných vzťahov na Masarykovej Univerzite v Brne. V
súčasnosti je na zahraničnom pobyte na Medzinárodnej škole Haifskej
univerzity v Izraeli. Na katedre Medzinárodných vzťahov absolvovala
radu kurzov zaoberajúcich sa blízkovýchodným regiónom a
problematikou ozbrojených konfliktov vo všeobecnosti. Pobyt v Izraeli jej
umožňuje zlepšiť si úroveň moderného hebrejského jazyka. Finančná
podpora od Nadácie Orange mi pomôže zvládnuť vysoké výdavky
spojené so štúdiom v zahraničí, a tým i naplniť moje stanovené ciele.

študijný pobyt

805,00 € Masarykova Univerzita v Brne

odborná stáţ

Zuzana Sedláková študuje druhý ročník magisterského štúdia na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre študijný odbor Prekladateľstvo a
Tlmočníctvo v kombinácii nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a
kultúra. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Jene, kde sa
Univerzita Konštantína Filozofa v
700,00 €
január 2011 - máj 2011 zdokonalila v nemeckom jazyku, hlavne v rečovom prejave. Podarilo sa
Nitre
jej získať stáž v prekladateľskej agentúre v nemeckom meste Schwerin.
Keďže by sa chcela zdokonaliť aj v ruskom jazyku chystá sa na stáž do
Ukrajinského inštitútu štátnej správy v Odese. V súvislosti s touto stážou
žiada Nadáciu Orange o finančnú podporu.

študijný pobyt

študijný pobyt

600,00 €

1 000,00 €

školský rok 2010/2011

Anotácia

Peter Varga je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. V súčasnosti sa zúčastňuje zahraničného študijného pobytu v
Nemecku, na univerzite Regensburgu, Právnickej fakulte. Vzdelanie si
externe dopĺňa na Ekonomickej Univerzite v Bratislave,
Národohospodárskej fakulte, pretože by chcel byť odborníkom v oblasti
daňového práva a daní. Úspešne reprezentoval školu v daňovo právnej
súťaži organizovanej spoločnosťou Ernst and Young, súťaže
organizovanej advokátskou organizáciou ENWC, ďalej súťaží v
PricewaterhouseCoopers. Pracoval v medzinárodnej advokátskej
kancelárii Salans na pozícii právny asistent. Finančnú podporu chce
použiť na náklady spojené so štúdiom Regensburgu.

Univerzita Komenského v
Bratislave

školský rok 2010/2011

ESCP Europe Business School
Paris

Matej Povoda študuje manažment na ESCP Europe Business School v
Paríži. Na doterajšie štúdium nadväzuje špecializácia Energy Finance na
McCombs School of Business in Austin v Texase, kde bol prijatý, a to v
oblasti projektový manažment. Jeho cieľom je získať vedomosti a
január 2011 - máj 2011
praktické skúsenosti a profilovať sa v predmetoch, ktoré nemal možnosť
absolvovať na Slovensku a to s najmodernejšími učebnými metódami.
Nadáciu Orange požiadal o pomoc pri financovaní zahraničných štúdií
na univerzite McCombs.

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

10-ŠpT Štefan Farsang

11-ŠpT Lenka Bartošová

13-ŠpT Silvia Hnátová

14-ŠpT Bc. Marek Psota

Typ projektu

vlastný vedecko výskumný projekt

študijný pobyt

účasť na vedeckej
konferncii

odborná stáţ

Podporená
suma

Názov vysokej školy

1 400,00 € Gymnázium H. Seleyho

1 400,00 € University of Edinburgh

500,00 € Gymnázium Párovská 1 Nitra

500,00 € Trnavská Univerzita v Trnave

Časový harmonogram

Anotácia

školský rok 2010/2011

Štefan Farsang je štvrtákom na Gymnáziu H. Selyeho v Komárne.
Zaujíma sa o prírodné vedy. Počas štúdia na strednej škole dosiahol na
olympiádach a iných súťažiach výborné výsledky. Vyhral celoštátnu
matematickú súťaž MAKS, na celoštátnej matematickej súťaži Genius
Logicus sa umiestnil na 4. mieste, získal 3. miesto na celoštátnej súťaži
Náboj v Bratislave. Na geografickej olympiáde na celoštátnom kole sa
umiestnil na striebornom mieste. Výhra v celoštátnom kole SOČ a
získanie mimoriadnej ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského je jeho najväčším úspechom. Reprezentoval Slovensko na
IWRW 2010 vo Švajčiarsku. Zúčastnil sa Kongresu mladých bádateľov.
Finančnú podporu by chcel použiť na svoj medzinárodný projekt o
kryštalických karbonátov Karpát.

školský rok 2010/2011

Lenka Bartošová študuje na University of Edinburgh v Škótsku dizajn a
digitálne médiá. Tri roky študovala na Masarykovej Univerzite v Brne
aplikovanú informatiku. Zapojila sa do činnosti ISC - International
Student Club. V rámci študijného výmenného programu Erasmus bola
vybraná na štúdium na Institut polytechnique de Grenoble vo
Francúzsku. Počas tohto ročného pobytu úspešne absolvovala test
angličtiny TOEFL a získala atestáciu jazykových schopností vo
francúzštine od Alliance Francais. S finančnou podporou Nadácie
Orange by nemusela hľadať ďalšie zdroje financií na zaplatenie
školného na University of Edinburgh.

december 2010- jún
2011

Silvia Hnátová študuje v štvrtom ročníku Párovského gymnázia v Nitre,
pravidelne sa zapája do biologických olympiád a súťaží, venuje sa
cudzím jazykom a hre na klavír. Jej hlavným záujmom je však oblasť
biológie, ktorej by sa chcela venovať na University of Cambrige vo
Veľkej Británii. V septembri 2010 sa zúčastnila na Medzinárodnej
vedeckej konferencii na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre s
projektom Vplyv organického znečistenia rieky Nitry na diverzitu
nálevníkov v prítoku Chotina, z ktorého vznikla aj jej prvá verifikovaná
vedecká publikácia. Grant Nadácie Orange plánuje využiť na realizáciu
vlastného vedecko-výskumného projektu a úhradu výdavkov spojených
s účasťou na projektových súťažiach. Hlavným cieľom projektu je
výskum alternatívnej metódy s využitím mikroorganizmov na detekciu
cyanotoxínov vo vode.

14. až 20.2. 2011

Marek Psota študuje verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a
sociálnej práce na Trnavskej univerzite. Pravidelne sa zapája do
výskumov Ministerstva zdravotníctva o chorobnosti a zdravotnom stave
rómskej populácie. V roku 2009 obsadil s prácou Chorobnosť na
kliešťovú encefalitídu na Slovensku v rokoch 1997-2007 prvé miesto na
celoslovenskej SVOČ s medzinárodnou účasťou. Aktuálne sa zaoberá
problematikou kardiovaskulárnych chorôb a zaujíma sa o Model
IMPACT, ktorý vysvetľuje zmeny v prevalencii rizikových faktorov
ischemických chorôb srdca. Ide o komplexnú a finančne náročnú
metodiku a Marekovi sa podarilo osloviť priamo jej autora, prof.
Capewella s cieľom vytvoriť slovenskú IMPACT verziu. Rád by
absolvoval stáž na Liverpoolskej univerzite u prof. Capewella s cieľom
prediskutovať sporné otázky a následne zrealizovať model Impact na
Slovensku v rámci svojho nadchádzajúceho doktorandského štúdia.

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

Typ projektu

Podporená
suma

15-ŠpT Bc. Zuzana Tóthová

vlastný vedecko výskumný projekt

235,00 €

16-ŠpT Attila Téglás

študijný pobyt

700,00 €

18-ŠpT Mária Svoreňová

študijný pobyt

1 200,00 €

19-ŠpT Lucia Bubniaková

študijný pobyt

1 000,00 €

Názov vysokej školy

Časový harmonogram

Anotácia

Aj študentka Zuzana Tóthová sa rozhodla pre štúdium verejného
zdravotníctva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity. Oblasť verejného zdravotníctva ju zaujala natoľko, že sa
pravidelne zapája do aktivít organizovaných fakultou, zúčastňuje sa
vedecko-odborných konferencií a univerzitu reprezentovala na
Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii vo verejnom
zdravotníctve v Martine s témou Vplyv sociálnych faktorov na výskyt
december 2010- február
Trnavská Univerzita v Trnave
spontánnych a umelých potratov. Od druhého ročníka sa zúčastňuje ako
2011
dobrovoľník na Dňoch zdravia mesta Trnava, kde vykonáva vyšetrenie
tlaku, meranie tuku a poradenstvo v oblasti zdravia. V diplomovej práci
sa venuje problematike efektivity vykonávania kurzov prvej pomoci pre
žiadateľov o vodičské oprávnenie. Zuzana chce s finančnou podporou
Nadácie Orange v určitom časovom intervale overiť vplyv povinného
kurzu prvej pomoci na úroveň vedomostí zúčastnených respondentov v
Trnavskom kraji.
Attila Téglás je poslucháčom šiesteho ročníka dizajnu vizuálnych
komunikácií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a má
ambíciu podieľať sa v budúcnosti na formovaní grafického dizajnu na
Slovensku. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia KEKS
Design/creative lab, ktoré má vypĺňať voľný priestor v Košiciach v smere
kultúrno-sociálnych dizajnérskych aktivít. Svoje vedomosti by rád rozšíril
Technická Univerzita v Košiciach 5.1. 2011- 5.2.2011
pôsobením na parížskej L´école Estienne so špecializáciou na úžitkovú
grafiku. Tu má v pláne realizovať aj svoju diplomovú prácu, ktorá sa
zaoberá Sándorom Máraiom, košickým spisovateľom svetového
významu, ktorý pôsobil určitú etapu svojho života aj v parížskej
metropole. S touto investíciou do vzdelania sa obrátil na grantovú výzvu
Nadácie Orange.
Mária Svoreňová študuje na Masarykovej Univerzite v Brne dva odbory
súčasne a to Matematickú informatiku a Algebru a diskrétnu
matematiku. V rámci štúdia sa venuje najmä výskumnej činnosti a je
členkou výskumného laboratória ParaDiSe - Laboratoř paralelních a
distribuovaných systému. Venovala sa výskumu v oblasti formálnej
verifikácie hybridných systémov. Od apríla 2010 sa venuje návrhu
Masarykova Univerzita v Brne
február 2011 - jún 2011
algoritmov pre plánovanie pohybu v priestore s prekáţkami. Okrem
výskumnej činnosti vyučuje na Fakulte informatiky predmety Matematika
I, Automaty a gramatiky a Základy matematiky. Finančnú podporu od
Nadácie Orange ţiada na zahraničný študijný pobyt v letnom semestri
2011 na Univerzite v Luxemburgu a to na pokrytie internátneho
ubytovania.
Študentka piateho ročníka, Lucia Bubniaková, študuje na Vysokej škole
ekonomickej v Prahe na Fakulte medzinárodných vzťahov. Okrem
cestovného ruchu má vedľajšiu špecializáciu Komerčné komunikácie.
Vysoká škola Ekonomická v
letný semester
Od útleho detstva inklinuje k jazykom. V apríli 2010 získala štipendium
Prahe
2010/2011
od argentínskej jazykovej školy ABLE Spanish na mesačný intenzívny
kurz španielskeho jazyka. Uchádza sa o finančnú podporu počas
študijného pobytu na Lisbon University Institute v Portugalsku počas
letného semestra 2010/2011.

Číslo
žiadosti

20-ŠpT

Meno a priezvisko
študenta

Magdaléna
Vaculčiaková

21-ŠpT Lenka Gettová

25-ŠpT Miroslav Švaro

Typ projektu

odborná stáţ

účasť na vedeckej
konferncii

vlastný vedecko výskumný projekt

27-ŠpT Radoslava Kadnárová študijný pobyt

28- ŠpT Kristína Chalmovská

Podporená
suma

Názov vysokej školy

Časový harmonogram

Anotácia

23. - 28.1.2011

Magdaléna Vaculčiaková je študentkou Masarykovej Univerzity v Brne,
konkrétne študuje na Katedre mediálnych štúdií a ţurnalistiky. Ako
novinárka vycestovala do Ugandy, Kambodţe, Srí Lanky. Zúčastnila sa
Letnej školy rozvojovej pomoci a na podobnom seminári v Španielsku a
rozhodla sa, ţe ako novinár sa bude venovať rozvojovej pomoci.
Spolupracuje s projektom Člověk v tísni Rozvojovka. Finančné
prostriedky od Nadácie Orange budú slúţiť na zaplatenie poplatku za
kurz Multimedia reporting, ktorý sa bude konať v Prahe.

21. - 25.3.2011

Lenka Gettová študuje biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pracuje v molekulárnom laboratóriu na
Prírodovedeckej fakulte a na Oddělení populační biologie Ústavu
biológie obratlovcu v Brne. Venuje sa predovšetkým ochranárskej
genetike. Aktuálne sa zaoberá poklesom početnosti genetickej variability
populácií vydry riečnej v Slovenskej a Českej republike. Zúčastnila sa na
medzinárodnej konferencii "European Otter Workshop" v Slovinsku. S
vlastnými výsledkami vystúpila na konferencii lasicovitých šeliem v
Lisabone v Portugalsku. Financie z projektu plánuje pouţiť na
konferenciu "Student Conference on Conservation Science", ktorá sa
koná na Univerzite v Cambridgi.

rok 2011

Miroslav Švaro je študentom odboru verejné zdravotníctvo na Trnavskej
univerzite v Trnave. Zapojil sa do národného projektu "Vplyv práce
rómskeho zdravotného asistenta na zdravotný stav obyvateľov rómskej
osady a spôsob poskytovania zdravotných sluţieb rómskym komunitám"
financovaného agentúrou APVV Ministerstva školstva Slovenskej
republiky. Ďalej sa zapojil aj do medzinárodného projektu
podporovaného Iowskou univerzitou v USA s názvom "Hodnotenie
kvality vnútorného ovzdušia a respiračného zdravia v rómskych osadách
v Slovenskej republike a v Rumunsku IARQ". Zúčastnil sa na rôznych
konferenciách. Ţiadané finančné prostriedky chce vyuţiť na realizáciu
vlastného projektu, ktorý je zameraný na zisťovanie výskytu rizikových
faktorov civilizačných ochorení u študentov.

1 500,00 € Warwick University

školský rok 2010/2011

Radoslava Kadnárová študuje na Warwick University v Anglicku a to
odbor Informačné systémy a management. Študovala na Canterbury
Christ University, kde sa naučila vyuţívať biznisové metódy a aplikovať
ich do ţivota. Absolvovala stáţ v TV Markíza na Slovensku a to na
oddelení Spravodajstva a publicistiky. Finančné prostriedky plánuje
pouţiť na náklady spojené so štúdiom na Warnick University v Anglicku.

1 400,00 € Vysoká škola muzických umení

Kristína Chalmovská je študentkou VŠMU v Bratislave, kde študuje hru
na violončele. Úspešne sa zúčastnila rôznych súťaţí v hre na violončele,
ako napríklad na Festivale slovanskej hudby v Moskve, kde vyhrala 2.
január 2011 - apríl 2011 miesto v sólovej hre a 1. miesto v komornej hre. Takisto získala
štipendium v rámci programu Erasmus v Londýne. Finančné prostriedky
poslúţia na cestu a technické vybavenie do Japonska, kde bola pozvaná
koncertovať s orchestrom.

945,00 € Masarykova Univerzita v Brne

385,00 €

Univerzita Komenského v
Bratislave

500,00 € Trnavská Univerzita v Trnave

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

Typ projektu

Podporená
suma

Názov vysokej školy

29-ŠpT Michal Ondrejčík

účasť na vedeckej
konferncii

30- ŠpT Robert Löffler

študijný pobyt

1 200,00 €

32- ŠpT Marek Vician

vlastný vedecko výskumný projekt

1 100,00 € Gymnázium V.B. Nedoţeského

33-ŠpT Denisa Pacholská

34-ŠpT Veronika Bernátová

študijný pobyt

študijný pobyt

Časový harmonogram

100,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 11. - 13.3.2011

Slovenská technická univerzita v december 2010 - jún
Bratislave
2011

1 500,00 € Gymnázium, Strathallan Scholl

800,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

december 2010 - jún
2011

Anotácia
Michal Ondrejčík študuje na Právnickej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v
Košiciach. Venuje sa najviac medzinárodnému právu súkromnému. Tieţ
sa zaoberá štúdiou transnacionálnych korporácií ako subjektu
medzinárodného obchodu. Svoje znalosti z medzinárodných vzťahov,
zahraničnej politiky vyuţíva ako korešpondent pre analytický portál
DespiteBorders.com. V priebehu tohto roka reprezentoval fakultu na
medzinárodnom mládeţníckom fóre GLOBE 2010 v Moskve. Peňaţné
prostriedky z grantu chce vyuţiť na zakúpenie spiatočnej letenky na
medzinárodnú konferenciu Emerging Europe 2011, ktorá sa bude konať
v Moskve.
Robert Löffler je študentom druhého ročníka 2.stupňa na Fakulte
Architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Súčasne
študuje aj na Universität fur angewandte Kunst Wien - v štúdiu Zaha
Hadid, kde sa venuje najnovším postupom v digitálnej architektúre. S
úspechmi sa zúčastnil na rôznych súťaţiach ako napríklad na súťaţi
ISOVER Multicomfort house, school, office a na súťaţi CAD 2009 na FA
STU. Zaujíma sa o získanie grantu z dôvodu, aby mohol plnohodnotne
pokračovať v štúdiu vo Viedni.
Študent gymnázia, Marek Vician, sa venuje chémii od 8. ročníka
základnej školy. Ako prvák na gymnáziu sa zúčastnil naraz troch
kategórií chemickej olympiády. V kategórii A určenej pre študentov 3. a
4. ročníka sa zúčastnil celoštátneho kola, v kategórii B, ktorá je určená
pre študentov 2. ročníka a C pre 1. ročník získal prvé miesto v krajskom
kole. Neskôr sa mu podarilo postúpiť na Medzinárodnú chemickú
olympiádu, ktorá sa konala v Cambridgi a o rok neskôr v Tokiu.
Udelením grantu by získal potrebné finančné prostriedky na vlastný
vedecký projekt, ktorý by mu umoţnil rozšíriť a obohatiť vedomosti vo
výskume vývoja liečiv.

školský rok 2010/2011

Denisa Pacholská je študentkou Gymnázia v Košiciach. Momentálne je
na študijnom pobyte na súkromnej strednej škole Strathallan School vo
Veľkej Británii. Zapojila sa do niekoľkých medzinárodných a národných
projektov a to: J.W.Fulbright - Letný transatlantický seminár Benjamiona
Franklina v USA, Millennium Youth Camp vo Fínsku, Aliante 2010,
Študijný pobyt programu HMC, Finále Slovenskej debatnej ligy, Certifikát
NOS - OSF, ďalej sa zúčastnila aj Winners Trip Aliante 2008 v Nórsku a
Aliante 2008 v ČR a iné. Grantová podpora jej umoţní pokračovať v
realizácii aktivít spojených so štúdiom na zahraničnej strednej škole.

február 2011 - apríl
2011

Veronika Bernátová je študentkou druhého ročníka magisterského
stupňa Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v odbore Fyzika
kondenzovaných látok. Za účelom obohatenia vedomostí a rozšírenia
zručností a schopností analyzovať experimentálne dáta a správne ich
interpretovať absolvovala Letnú školu v Hamburgu, konkrétne DESY
(Deutsches Elektronen - Synchrotron). Dostala sa do skupiny
odborníkov zameraných na teoretickú fyziku. V prípade vyhovenia
ţiadosti o finančnú pomoc by chcela absolvovať študijný pobyt v
Hamburgu spojený s nadobudnutím nových poznatkov.

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

36-ŠpT Kristína Rypáková

37-ŠpT Jana Čavojská

38-ŠpT

Bc. Martina
Paljesková Pišková

40-ŠpT Patrícia Cavarová

Typ projektu

študijný pobyt

diplomová práca

projekt zameraný na
aplikovanie
teor.poznatkov v praxi

účasť na vedeckej
konferncii

Podporená
suma

Názov vysokej školy

1 200,00 € Universität für angewandte kunst

1 400,00 € Humboldt-Universität zu Berlin

950,00 €

Časový harmonogram

Anotácia

December 2010- jún
2011

Architektúra bola uţ od strednej školy tajným snom Kristíny Rypákovej.
Úspešne navštevuje VŠVU v Bratislave a štvorročné bakalárske
štúdium na Katedre architektonickej tvorby ukončila s vyznamenaním.
Jej záverečná práca bola nominovaná do výberu pre najúspešnejšie
konštrukčno-technické bakalárske práce študentov na Slovensku.
Kristína vytvorila niekoľko veľmi prospešných a zaujímavých projektov,
ktoré boli vystavené na SAV počas dní architektúry a napísala aj
niekoľko prác, ktoré jej uverejnili v ročenke jej školy. V júli tohto roka
bola prijatá do výberového ateliéru študentov svetoznámeho Wolfa Prixa
do Viedne. Dva semestre bude pracovať na svojich zručnostiach a
vedomostiach a na projekte Kultúrneho centra v Egyptskej púšti.
Finančný dar od Nadácie Orange by chcela pouţiť na náklady za
ubytovanie, na rôzne školské výdavky a na materiály, ktoré sú potrebné
na grafické prezentácie.

December 2010- jún
2011

Jana Čavojská bola študentkou bilingválneho gymnázia so zameraním
na nemecký jazyk, ktorý si zdokonalila na rôznych olympiádach. Dnes
vďaka tomu študuje medicínu na Humboldtovej Univerzite v Berlíne,
ktorá bola aj dôvodom, prečo si musela urobiť Sprachdiplom, kde
úspešne dosiahla najviac bodov v slovenskej histórii. Tento rok, na jar,
čaká Janu zloţenie prvej štátnej skúšky, ktorou ukončí prvú polovicu
štúdia na univerzite. Do septembra tohto roku jej poskytovala štipendium
Nemecká akademická výmenná sluţba, no momentálne si musí hradiť
všetko sama, ak chce pokračovať v štúdiu v zahraničí a ukončiť aspoň
prvú polovicu štúdia. Preto poţiadala Nadáciu Orange o finančný dar,
ktorý pouţije na študijné poplatky a na nájomné za nemecký internát.

Vysoká škola výtvarných umení v December 2010-máj
Bratislave
2011

Od 15-tich rokov sa sklárskej tvorbe venuje študentka VŠVU Martina
Paljesková Pišková. Uţ pribliţne desať rokov sa oboznamuje s týmto
materiálom a osvojuje si mnohé techniky ako napr. maľbu, lepenie,
brúsenie, gravírovanie, tavenie a najnovšie aj spracovanie skla nad
kahanom. Absolvovala aj veľa mimoškolských aktivít a súťaţí, v ktorých
sa vţdy umiestnila na prvých troch miestach. Momentálne je Martina
študentkou posledného ročníka a zaoberá sa prevaţne diplomovou
prácou a jej praktickou časťou. Práve preto poţiadala o príspevok, aby
mohla zrealizovať viaceré techniky vo svojom diplomovom projekte.
Financie pouţije na zakúpenie materiálu.

December 2010-jún
2011

Patrícia Cavarová je ţiačkou maturitného ročníka, Bilingválneho
evanjelického gymnázia v Tisovci. Uţ dvanásty rok na tejto škole hrá na
hudobný nástroj akordeón a na bicie. Popri škole pôsobí v
Akordeónovom orchestri a korepetuje vo folklórnom súbore Čiţíček.
Patrícia sa od rána do večera venuje hudbe, či uţ hrá na akordeón
alebo na bicie. Chodí aj do kostola, učiť sa hrať na orchester a v škole si
rada zahrá na flautu a klavír. Vo voľnom čase maľuje a v rámci školy
navštevuje výtvarný krúţok. Počas svojho štúdia na gymnáziu sa
zúčastnila viacerých súťaţí a zorganizovala niekoľko koncertov. Za
poskytnuté štipendium sa zúčastní na stretnutí akordeónových
orchestrov vo Zvolene a na konzultačných hodinách na konzervatóriu.

150,00 € Evanielické gymnázium

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

44-ŠpT Aneţka Gúberová

Typ projektu

účasť na vedeckej
konferncii

49-ŠpT Krisztina Gyöpös

študijný pobyt

50- ŠpT Peter Kruľ

študijný pobyt

51- ŠpT Henrieta Brenkusová

účasť na vedeckej
konferncii

52-ŠpT Mária Baliová

študijný pobyt

Podporená
suma

1 000,00 €

250,00 €

Názov vysokej školy

Súkromná stredná umelecká
škola

Časový harmonogram

December 2010- jún
2011

Konzervatórium v BA/Universität December 2010- jún
für Musik und darstellende Kunst 2011

1 000,00 € Univerzita Mateja Bela

Spojená škola Slanická Osada,
200,00 € Námestovo s org.zloţkou
Hotelová akadémia

1 500,00 € Linnaeus University

Marec 2010- jún 2011

December 2010- jún
2011

Január 2011- jún 2011

Anotácia
Umelecko-remeselnému odboru sa venuje druhý rok Aneţka Gúberová,
na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámre. Počas týchto
dvoch rokov sa jej podarilo uspieť na rôznych súťaţiach s jej výrobkami.
Chce ďalej rozvíjať svoj talent a posunúť sa ďalej, preto sa rozhodla
vytvoriť vlastný projekt a vyrobiť misijný ruţenec s prvkami slovenského
ľudového umenia. S týmto ruţencom by sa chcela zúčastniť na
súťaţiach a prezentovať tak seba, školu a hlavne umenie, ktorému sa
venuje. Na to, aby mohla zrealizovať tento projekt potrebuje Aneţka
dostatok financií, ktoré pouţije na materiál, náradie, cestu, ubytovanie a
na technické prevedenie.
Nadaná klaviristka Krisztina Gyöpös by chcela rozvinúť svoje nadanie,
po tom ako tvrdo cvičila, pracovala na sebe, vzdelávala sa v klavírnej
oblasti a mnohokrát musela odloţiť detský ţivot bokom, aby sa mohla
venovať klavíru. Ako 14 ročnú ju prijali na Univerzitu vo Viedni, kde
momentálne študuje a zároveň je ţiačkou aj Konzervatória v Bratislave.
Zúčastnila sa mnohých koncertov a súťaţí, kde zaţiarila svojim talentom
a vyhrala prvé miesta. Svoje klavírne štúdium by chcela aj naďalej
rozvíjať, no potrebuje na to finančnú pomoc, ktorú vyuţije na cestovné
náklady.
Peter Kruľ je prvákom na magisterskom stupni na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Odbor, ktorému sa venuje je ekonómia a
sociálne vedy a počas svojho štúdia ho najviac zaujala otázka
medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. V rámci tejto
problematiky napísal a prezentoval viacero seminárnych prác. Popri
vzdelávaní v rámci školy sa venuje aj štúdiu cudzích jazykov. Okrem
angličtiny a nemčiny sa začal učiť aj španielčinu a ruštinu. Peter bol
vybratý do zahraničia cez program Erazmus, konkrétne na Kolínsku
Univerzitu v Kolíne. Z finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou
Orange uhradí ubytovanie na 4 mesiace.
Henrieta Brenkusová sa zameriava na oblasť potravinárstva v rámci
svojho štúdia na Spojenej škole Námestovo. Je tu ţiačkou štvrtého
ročníka a z toho sa chce uţ tretíkrát zúčastniť na Študentskej odbornej
činnosti, na ktorú sa pripravuje uţ teraz. V oblasti potravinárstvo vyniká
spomedzi ostatných moţno aj preto, ţe sa v tejto oblasti vzdeláva aj vo
svojom voľnom čase prostredníctvom internetu, odborných časopisov a
inej literatúry. Taktieţ sa zúčastňuje na odborných krúţkoch so
zameraním na spomínaný odbor. Poskytnuté finančné prostriedky
plánuje vyuţiť na prípravu novej práce, s ktorou sa chce zúčastniť
SOČky.
Magisterské štúdium na School of Design na Linnaeus Univerzite vo
Švédsku sa Mária Baliová rozhodla absolvovať kvôli získaniu cenných
vedomostí a skúseností z kvalitnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti,
ktorou sa zaoberá. Počas štúdia na univerzite dosahovala veľmi dobré
výsledky, aj jej portfólio bolo hodnotené ako jedno z najlepších a aj
vďaka tomu sa dostala do zahraničia. Popri škole sa aktívne a úspešne
zapája do rôznych dizajnérskych súťaţí a nejedenkrát sa umiestnila na
prvých miestach. V apríli bol jeden z Máriiných modelov prezentovaný
na medzinárodnej výstave v Miláne a v júni bola prijatá na 6-týţdňovú
stáţ na univerzite v Anglicku. Z finančného daru by si rada uhradila
ubytovanie vo Švédsku a cestovné náklady.

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

54-ŠpT Jakub Grolmus

58-ŠpT Alica Nagyová

61-ŠpT Emília Petríková

62-ŠpT Veronika Lobellová

Typ projektu

projekt zameraný na
aplikovanie
teor.poznatkov v praxi

študijný pobyt

účasť na vedeckej
konferncii

vlastný vedecko výskumný projekt

Podporená
suma

645,00 €

1 600,00 €

1 400,00 €

950,00 €

Názov vysokej školy

Časový harmonogram

Anotácia

Piaristické gymnázium F.Hanáka December 2010- jún
v Prievidzi
2011

Od rozoberania hračiek v detstve sa Jakub Grolmus dostal aţ k záľube
elektrotechniky. Momentálne študuje na osemročnom Piaristickom
gymnáziu Františka Hanáka v Prievidzi a vo voľnom čase sa venuje
amatérskej výrobe zosilňovačov a ozvučovacích systémov. Viackrát sa
zúčastnil Strednej odbornej činnosti, kde prezentoval spomínané
zosilňovače s digitálnym ekvalizérom a diaľkovým ovládaním. Pre
odhalenie plného potenciálu zosilňovača sú potrebné silné reproduktory,
preto sa Jakub rozhodol pre výrobu vlastných reproduktorov, na čo však
potrebuje finančnú pomoc, aby si mohol zakúpiť reproduktory,
frekvenčné výhybky a konštrukčný materiál.

Univerzita Komenského v
Bratislave

December 2010- jún
2011

Alica Nagyová ukončila v roku 2007 štúdium s vyznamenaním na
osemročnom Gymnáziu Grösslingová vo výberovej triede. Jej nadanie
na matematiku je kombinované aj s láskou k umeniu, preto si vybrala na
pokračovanie Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu
Managementu. Alica bola účastníčkou mnohých súťaţí, kde sa
zoznámila s organizáciou Pikomat, kde sa po ukončení gymnázia stala
jednou z vedúcich na matematickom sústredení. V treťom ročníku bola v
zahraničí na jeden semester cez Erasmus. Počas bakalárskeho stupňa
ju najviac zaujala oblasť financií, preto sa rozhodla ďalej pokračovať v
odbore Finančný management. Počas tohto akademického roka chce
Alica vyuţiť moţnosť zapojiť sa do výskumu Profesora Hansa
Doweschtera na Univerzite v Belgicku. Financie poskytnuté Nadáciou
Orange by chcela pouţiť na cestu, materiál na výskumný projekt a na
časť ubytovania v študentskom domove.

december 2010- jún
2011

Študentka Emília Petríková sa od detstva zaujíma o matematiku,
zúčastňovala sa rôznych matematických olympiád. Na druhom stupni
základnej školy ju zaujala biológia, neskôr aj fyzika a chémia. V ôsmom
ročníku vypracovala projekt Športom ku zdraviu, v ktorom sa zamerala
na rôzne fyzikálne parametre a medzi spolužiakmi hodnotila rozdiely
medzi športovcami a nešportovcami. Výsledky konzultovala aj s
prírodovedeckou fakultou Univerzity M.Bella. Ďalej zožala úspechy s
projektom Vplyv farby odevu na prienik UV žiarenia a pohlcovania
svetla. V súčasnosti sa venuje vplyvu zinku na rôzne vývinové štádiá
fazule záhradnej. Tento výskum by rada zhodnotila v spolupráci s
biofarmakologickým výskumom Aurora kináz v Olomouci, na ktorý žiada
finančnú podporu. Zároveň by sa s týmto projektom rada zapojila do
medzinárodnej súťaže.

december 2010- apríl
2011

Veronika Lobellová je študentkou Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej
Bystrici. Zajíma sa o rôzne vedné disciplíny, má kladný vzťah k prírode a
zapája sa do rôznych vedeckých súťaží. V súčasnosti pracuje na
výskume vplyvu dvoch aminokyselín (citrulínu a arginínu) na chemické
zloženie rumančeka kamilkového, ktorý konzultuje s vedúcim oddelenia
fyziológie rastlín na Univerzite P.J.Šafárika prof.RNDr. Miroslavom
Repčákom, CSc.. Finančnú podporu chce využiť na realizáciu tohto
výskumu s cieľom nového praktického využitia rastlín ovplyvnených
salinitným stresom ako drogy so zvýšenou aktivitou farmakologických
účinkov. V budúcnosti by chcela študovať na Karlovej univerzite,
venovať sa experimentálnej fyziológii rastlín a popularizovať vedu
prostredníctvom pedagogickej činnosti.

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

66-ŠpT Ján Podhorec

67-ŠpT Zuzana Šišovská

70-ŠpT Renáta Barancová

71-ŠpT Terézia Simanová

Typ projektu

vlastný vedecko výskumný projekt

diplomová práca

diplomová práca

projekt zameraný na
aplikovanie
teor.poznatkov v praxi

Podporená
suma

Názov vysokej školy

1 000,00 € Masarykova Univerzita v Brne

600,00 €

950,00 €

Časový harmonogram

december 2010- máj
2011

Anotácia
Ján Podhorec je študent medicíny na Masarykovej univerzite v Brne a
budúce povolanie onkológa berie ako svoje poslanie, kvôli ktorému je
ochotný prekonávať prekážky. Popri štúdiu si vedomosti prehlbuje
odbornými stážami na rôznych pracoviskách. Pôsobil v brnenských
klinických onkologických centrách Fakultnej nemocnice, tiež v
laboratóriách Masarykovho onkologického ústavu (MOU) a v
Univerzitnej nemocnici v Dražánoch. Aktívne sa zaoberá výskumom
nádorov mliečnej žľazy na Oddelení experimentálnej patológie a
onkológie MOU s využitím finančne nákladnej metodiky, ktorú by chcel
pokryť s finančného daru od Nadácie Orange.

Vysoká škola výtvarných umení v december 2010- jún
Bratislave
2011

Zuzana Šišovičová je študentkou Vysokej školy výtvarných umení,
odbor textilný dizajn. Snaží sa neustále zdokonaľovať, získavať prehľad
v oblasti súčasného umenia a dizajnu. Absolvovala stáž na Fakulte
umení v Pforzheime, kde absolvovala kurz šperku a módy. S kolekciou
vankúšov sa zúčastnila súťaže Young Contract Creations Award
Upholstery vo Frankfurte a nové vedomosti z oblasti textilnej potlače
nadobudla vo firme UNIVERSALDRUCK v nemeckom Chemnitz. Venuje
sa aj aranžérskej činnosti v oblasti dekorovania dizajnérskych doplnkov.
Prostriedky od Nadácie Orange chce využiť na realizáciu diplomovej
práce. Jej ideou je vytvoriť kolekciu pomôcok, ktorá v sebe zahŕňa:
sedacie vaky, relaxačné, rehabilitačné a antistresové vankúše a
pomôcky a hračky pre rozvoj motoriky, stability a celkový rozvoj dieťaťa

Vysoká škola umělecko přemyslová v Prahe

december 2010- jún
2011

Renáta Barancová sa rozhodla pre štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe, kde sa nadchla pre trojrozmerné vyjadrenie
možností textilu. Po troch semestroch si teda prerušila štúdium a
pokračovala na Univerzite užitých umení vo Viedni, v ateliéry módy, kde
sa rok zdokonaľovala v tvorbe odevných kolekcií. Na bratislavskej VŠVU
si odbehla zrealizovať výskum v oblasti inovácie textilného spracovania
a kombinácií s inými materiálmi v interiéry vozidiel, ktorý im zadala firma
Audi AG. Grant od Nadácie Orange by chcela použiť na pokrytie
nákladov spojených so zavŕšením štúdia v ateliéry Módnej tvorby v
Prahe. Renata plánuje zrealizovať praktickú tvorbu odevnej kolekcie vo
firme Diesel v Mníchove.

december 2010- jún
2011

Očarenie filmom doviedlo Teréziu Simanovú k štúdiu dramaturgie a
scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických
umení v Bratislave. Už ako stredoškoláčka založila divadelný súbor
Popud, v ktorom sa režijne a scenáristicky realizovala. Počas štúdia
mala možnosť absolvovať pobyt na pražskej FAMU, kde nakrútila
niekoľko krátkometrážnych filmov a našla cestu vo vlastnom filmovom
vyjadrení. Od minulého roka pracuje na svojej magisterskej prácicelovečernom pôvodnom scenári pod vedením prof. Zuzany GindlTatárovej. V tejto práci kombinuje časozberný dokumentárny a hraný
postup. Počas ciest po Blízkom východe ju uchvátila tematika islamu,
života moslimov a konvertikov, ktorú spracovala v krátkom
dokumentárnom filme a tiež v magisterskom filme Lucie Pauerovej,
študentky Katedry dokumentárnej réžie. Nadáciu Orange požiadala o
realizáciu filmového projektu z prostredia utečeneckého tábora na
predmestí Ammánu, ktorým absolvuje predmet Dramaturgia
dokumentárneho filmu, príprava a realizácia.

1 000,00 € Vysoká škola muzických umení

Číslo
žiadosti

Meno a priezvisko
študenta

72-ŠpT Mira Školová

73-ŠpT Tomáš Paulenda

74-ŠpT Tomáš Eichler

81-ŠpT

Zuzana Dúdorová

Typ projektu

projekt zameraný na
aplikovanie
teor.poznatkov v praxi

vlastný vedecko výskumný projekt

vlastný vedecko výskumný projekt

odborná stáţ

Podporená
suma

Názov vysokej školy

320,00 € Vysoká škola muzických umení

1 000,00 €

1 000,00 €

Univerzita Komenského v
Bratislave

Univerzita Komenského v
Bratislave

600,00 € The university of Edinburgh

Časový harmonogram

Anotácia

Mira Školová je študentkou piateho ročníka VŠMU v Bratislave v odbore
dramaturgia a scenáristika. Počas bakalárskeho štúdia sa zameriavala
na tvorbu scenára hraného audiovizuálneho filmu. Svet filmu okúsila z
rôznych stránok- ako scenáristka, kameramanka, herečka i autorka.
december 2010- január
Najviac ju obohatila dramaturgia filmov využívajúcich dva odlišné režijné
2011
postupy- hraný a dokumentárny. Ako záverečnú magisterskú prácu bude
realizovať krátky dokument o študentke hry na husle na VŠMU, v ktorom
sa sústredí na problémy študentov umeleckých škôl. Nadácia Orange jej
pomôže finančne podporiť tento projekt.

december 2010 - jún
2011

Tomáša Paulendu od detstva zaujímala biológia a tento záujem ho
doviedol ku štúdiu genetiky na Prírodovedeckej fakulte. Keďže má v
rodine genetickú predispozíciu na výskyt rakoviny typu MEN 2A
syndróm, rozhodol sa pre špecializáciu onkológia a humanitná genetika.
Počas praxe na oddelení lekárskej genetiky OUSA pod vedením
školiteľky RNDr. Weismanovej PhD. spolupracoval na výskume
multiliekovej rezistencie nádorových buniek, ktorá môže zapríčiniť
neefektívnu liečbu pacienta. Výskum priniesol odpovede na liečbu
chemoterapiou. V minulom roku spolupracoval Tomáš na organizovaní
biologickej olympiády pre stredoškolákov, čo ho veľmi bavilo a plánuje v
tom pokračovať. Získanú podporu od Nadácie Orange by rád investoval
do výskumu karcinómu prsníka, na ktorom sa zúčastní 100
onkologických pacientiek.

december 2010- jún
2011

Aj Tomáš Eichler sa rozhodol pre štúdium genetiky, pretože je podľa
neho dôležitá pre preniknutie do skutočnej podstaty života a prepojenie
väčšiny biologických fenoménov. Po rokoch štúdia a aktívnej práce v
laboratóriu si kladie za cieľ preštudovať proteíny, ktoré sa viažu na
konce chromozómov a tým zabezpečujú ich stabilitu. S pomocou
minuloročného grantu od Nadácie Orange sa mu podarilo vytvoriť DNA
konštrukty, pomocou ktorých bolo možné študovať proteíny v koncoch
chromozómov a o výsledky tohto skúmania sa chce oprieť v ďalšej fáze
skúmania, ktorá bude technicky i materiálovo náročnejšia. Veľkou
pomocou mu opäť bude finančná podpora od Nadácie Orange.
Výsledkom týchto skúmania by malo byť objasnenie vážnych porúch
nezlučiteľných zo životom (Dawnov syndróm).

január 2011- jún 2011

Zuzana Dúdorová sa vďaka svojmu zanieteniu pre problematiku
životného prostredia dostala až na University of Edinburgh. V rámci
štúdia sa snaží realizovať aj v rovine praktickej, v laboratóriách Inštitútu
pre infraštruktúru a environment na University of Edinburgh skúmala
filtráciu vody pomocou keramických filtrov s rôznym druhom náteru.. Na
získanie ďalších poznatkov chce absolvovať odbornú stáž v stavebnom
a environmentálnom inžinierstve prostredníctvom organizácie IAESTE,
ktorá ako medzinárodné združenie zabezpečuje výmenné programy
odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Na finančné
krytie stáže by chcela využiť prostriedky od Nadácie Orange.

