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2-SpT Matúš Krajňák študijný pobyt 1 000,00 €       
Vysoká škola múzických umení v 

Bratislave

Matúš Krajňák je študent Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, ktorý sa 

úspešne zúčastňuje domácich a zahraničných filmových podujatí. Vďaka 

svojim úspechom získal pozvánku na ročný študijný pobyt na Deutsche 

Film und Fernsehakademie Berlin. Z grantu od Nadácie Orange by rád 

pokryl náročné výdavky na ubytovanie a cestovanie počas svojho 

študijného pôsobenia v Berlíne.

3-SpT Edita Miková vedecká konferencia 500,00 €          
Univerzita P.J.Šafárika v 

Košiciach

Edita Miková študuje zoológiu a fyziológiu ţivočíchov na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktívne spolupracuje s vyučujúcimi na 

Katedre zoológie pri riešení problematiky jaskynných bezstavovcov a 

najmä ekológie netopierov. Aktuálnym vedeckým zámerom Editinej práce 

je skúmať potravu podkovára juţného počas zimného obdobia. Na kvalitný 

výskum potrebuje finančne nákladný laboratórny materiál. Podporu od 

Nadácie Orange zuţitkuje aj na konferencii v Olomouci, kde odprezentuje 

komplexné výsledky svojho skúmania.

4-SpT Bc.Attila Tóth
vlastný vedecko- 

výskumný projekt
1 000,00 €       

Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre

Bc. Attila Tóth sa v rámci svojho študijného odboru na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre zaujíma o tzv. krajinný urbanizmus, 

ekologický urbanizmus, tvorbu a plánovanie tzv. zelených ciest v krajine a 

tieţ participatívne plánovanie. Finančnú podporu od Nadácie Orange by 

rád vyuţil na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť, ktorú vyvíja v spojitosti s 

písaním diplomovej práce. Nakoľko jeho práca pojednáva o vidieckych 

sídlach v nemecky hovoriacich krajinách, je nevyhnutné, aby absolvoval 

výskumné cesty do obcí v Rakúsku a Nemecku. Za prínosnú povaţuje i 

svoju plánovanú účasť na konferencii v Erfurte, ktorá pojednáva o 

problematikách riešených v koncepčnej fáze jeho diplomovej práce- o 

prvkoch modernej krajinotvorby a prepájaní dediny s ostatnými obcami 

mikroregiónu pomocou zelených ciest.

5-SpT Kristína Gondová študijný pobyt 950,00 €          The University of Edinburgh

Kristína Gondová má za sebou bakalárske štúdium psychológie na 

Univerzite Komenského v Bratislave. V tomto roku bola prijatá na 

magisterský študijný program Neuropsychológia na Universtity of 

Edinburgh, kde sa bude venovať skúmaniu funkcií mozgu, 

degeneratívnych procesov v mozgu a ich vplyvom na ľudské preţívanie a 

správanie. Kristína povaţuje toto štúdium za kľúčové z hľadiska jej 

profesijného rastu a budúceho pôsobenia v odbore neuropsychológia. 

Finančné prostriedky od Nadácie Orange investuje do úhrady školného za 

ročné štúdium v Edinburghu.
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8-SpT Dávid Hnat študijný pobyt 470,00 €          Konzervatórium v Bratislave

Dávid Hnát, nádejný hudobný talent, študuje na bratislavskom 

Konzervatóriu hru na gitaru. Pravidelne sa zúčastňuje hudobných súťaţí, 

gitarových festivalov a workshopov, ktoré mu prinášajú cenné skúsenosti 

a rady od popredných gitarových osobností. Aktuálne má pred sebou 

prijímacie skúšky na Universität für Musik und darstellende Kunst vo 

Viedni. Grant od Nadácie Orange by rád vyuţil na výdavky spojené s 

účasťou na gitarovej súťaţi v nemeckom Velberte, ktorá je venovaná 

gitarovej osobnosti Andrésovi Segovia.

11-SpT Silvia Hnátová vedecká konferencia 1 390,00 €       Gymnázium Párovská 1

Študentka Silvia Hnátová z Gymnázia Párovská 1 v Nitre sústreďuje svoj 

študijný záujem najmä na oblasť biológie. Okrem účasti na teoretických 

súťaţiach zdokonaľuje svoje vedomosti z oblasti prírodných vied 

prostredníctvom vlastného výskumu. Aktuálne sa venuje výskumu 

antioxidačných a proteínových účinkov extraktu z vratiča obyčajného pri 

aplikácii ťaţkých kovov na riasy. Hlavné vyuţitie výsledkov výskumu bude 

pravdepodobne pri diagnostike a liečbe rakoviny. Silvia vidí vyuţitie svojho 

projektu  v pouţití vrátiča ako antioxidantu a zároveň látky pomáhajúcej pri 

preţívaní rastlín na pôdach zamorených ťaţkými kovmi. Výskum vyţaduje 

pravidelné návštevy laboratória v Bratislave, nákup odbornej literatúry a 

chemikálií. Výsledky výskumu by Silvia rada odprezentovala na 

medzinárodnej vedeckej konferencii v Brne.

13-SpT Hana Kutlíková študijný pobyt 900,00 €          Univerzita Komenského v BA

Hana Kutlíková je študentkou psychológie na Filozofickej fakulte UK v 

Bratislave. Pod záštitou Neurocentra Ţenevskej univerzity bude od 

januára 2012 rozvíjať svoj výskumný plán, cieľom ktorého je odkryť 

neuromechanizmy, ktoré tvoria základ ľudskej emocionálnej 

autobiografickej pamäte. Prispeje tak k poznaniu mozgových oblastí, 

prostredníctvom ktorých si človek vytvára mienku o sebe samom. Tá je 

určujúcim determionantom jeho emočného reagovania, motivácie a snahy 

dosiahnuť úspech. Zámerom výskumu bude pozorovať participantov 

experimentu pri spracovaní rôznych pozitívnych a negatívnych informácii, 

pomocou EEG a fMRI sledovať rozdielnosť v aktivite kortikálnych a 

subkortikálnych mozgových oblastí a tak objaviť ich vzájomné vzťahy. 

Podporu Nadácie Orange vyuţije  Hana na financovanie cestovných, 

ubytovacích a študijných nákladov svojho výskumného pobytu v Ţeneve.



Zoznam podporených žiadostí v programe Šanca pre talenty 2011

Číslo 

žiadosti

Meno a priezvisko 

študenta
Typ projektu

Podporená 

suma
Názov školy Anotácia

14-SpT Ivana Babušáková študijný pobyt 1 000,00 €       
Vysoká škola výtvarných umení 

Bratislava

Ivana Babušáková sa venuje reštaurovaniu maľby na plátno. Ako 

študentka Katedry reštaurovania VŠVU  by rada nadobudla nové 

skúsenosti a poznatky na Instituto per l´Arte e il Restauro- Palazzo 

Spinelli vo Florencii. V septembri 2011 sa zúčastnila reštaurátorského 

kurzu na spomínanom inštitúte a na základe získaných dojmov, prístupu 

pedagógov a spôsobu výučby povaţuje inštitút za ideálne miesto na 

prípravu pre svoje budúce povolanie reštaurátorky. Finančnú pomoc 

potrebuje na čiastočnú úhradu vysokého školného na jeden semester.

15-SpT Peter Chovanec odborná stáţ 1 000,00 €       
Vysoká škola výtvarných umení 

Bratislava

Peter Chovanec študuje automobilový dizajn na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave. Štúdium mu umoţňuje spolupracovať s poprednými 

automobilovými firmami, v spoločnosti Škoda sa podieľal na zhotovení 

prototypu auta veľkosti 1:1, Škoda Fabia novej generácie. Firmu 

Volkswagen zaujal svojim projektom VW vision 2030, v ktorom navrhol 

elektromobil zaloţený na pasívnom prijímaní alternatívnej energie ako 

najšetrnejšieho spôsobu získavania elektriny. Na základe tohto projektu 

bol pozvaný na  polročnú odbornú stáţ do Nemecka. Grand od Nadácie 

Orange mu umoţní prefinancovať náklady spojené s cestou a 

ubytovaním.

16-SpT Ján Kokavec vedecká konferencia 500,00 €          
Bilingválne gymnázium Milana 

Hodţu

Ján Kokavec sa rozhodol opustiť pohodlie rodinného prostredia a prihlásil 

sa na Bilingválne gymnázium Milana Hodţu v Sučanoch. Napriek ţivotu 

na internáte a štúdiu v anglickom jazyku patrí k najlepším ţiakom na 

škole. Počas ročného študijného pobytu v Texase natoľko rozvinul svoje 

znalosti, argumentačné a prezentačné schopnosti, ţe sa zapojil do 

debatného programu Slovenskej debatnej ligy a so svojím tímom úspešne 

absolvoval niekoľko debatných súťaţí. Aktuálne sa pripravuje 

Majstrovstvá sveta v stredoškolskom debatovaní v Kapskom meste. Ján 

verí, ţe vďaka podpore od Nadácie Orange absolvuje majstrovstvá a 

pripíše si na svoje konto ďalšie debatné úspechy.
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18-SpT Matej Kohár vedecká konferencia 500,00 €          
Bilingválne gymnázium Milana 

Hodţu

Aj Matej Kochár je študentom Bilingválneho gymnázia v Sučanoch, ktoré 

je zapojené v debatnom programe Slovenskej debatnej asociácie. Matej 

povaţuje debatovanie za aktivitu, ktorá ho intelektuálne posúva vpred, 

rozvíja vyjadrovacie schopnosti, všeobecný prehľad a pomáha odbúrať 

trému pri prezentácii vlastných myšlienok. V roku 2009 bol vybratý ako 

jeden z reprezentantov Slovenska na Majstrovstvách sveta v Katare, v 

roku 2011 sa stal víťazom Slovenskej debatnej ligy, zúčastnil sa rôznych 

celoslovenských a medzinárodných turnajov v angličtine, reprezentoval 

Slovensko na Stredoškolských majstrovstvách Európy a Ázie v 

debatovaní v Istanbule a na WSDC 2011 v Škótsku. Od minulého 

školského roku trénuje mladších debatérov. V januári 2012 sa plánuje 

zúčastniť majstrovstiev sveta v Kapskom meste a vďaka finančnému daru 

od Nadácie Orange si bude môcť uhradiť časť cestovných nákladov a 

registračný poplatok.

20-SpT Tomáš Tonhajzer

projekt zameraný na 

aplikovanie 

teoretických poznatkov 

v praxi

400,00 €          SOŠ Lipová

Tomáš Tonhajzer sa uchádza o podporu svojho projektu Robotické 

rameno. Študenta Strednej odbornej školy v Handlovej viedli k 

vypracovaniu projektu predchádzajúce skúsenosti  v programovaní 

mikroprocesorov v jazyku C. Robotické rameno by malo slúţiť ako 

funkčná pracovná pomôcka či uţ pri triedení odpadu alebo pri usádzaní 

súčiastok do elektrických obvodov a iných opakovaných činnostiach. 

Môţe byť tieţ vhodnou učebnou pomôckou v strojárskych a 

informatických predmetoch, keďţe projekt bude obsahovať aj kompletnú 

dokumentáciu programu. Finančnú podporu bude potrebovať na 

zakúpenie súčiastok nevyhnutných k zostrojeniu robotického ramena.

22-SpT Kristína Chalmovská študijný pobyt 1 000,00 €       
Vysoká škola múzických umení v 

Bratislave

Kristína Chalmovská hrá na violončelo od 4 rokov. Odvtedy sa jej talent 

naplno rozvinul, okrem štúdia na VŠMU a Trinity Laban Conservatoire of 

Music and Dance v Londýne sa zúčastnila uţ mnoţstva koncertov a 

súťaţí. Počas ročnej stáţe na konzervatóriu v Londýne sa dostala k štúdiu 

barokového čela, čo na Slovensku nie je moţné. Spolupráca s 

medzinárodnými skladateľmi a hranie v popredných anglických 

orchestroch oslovilo Kristínu natoľko, ţe zaţiadala o prestup na Trinity, 

ktoré jej vyšlo v ústrety a pripravilo pre ňu špeciálny dvojročný študijný 

program. Bez finančného grantu však  nie je moţné utiahnuť náklady 

spojené s ubytovaním v Londýne.

25-SpT Michal Slíţ

projekt zameraný na 

aplikovanie 

teoretických poznatkov 

v praxi

1 000,00 €       SOŠ Lipová

Michal Slíţ  je študentom Strednej odbornej školy v Handlovej. V rámci 

Strojárskej olympiády, ktorú vyhlásila STU v Bratislave sa rozhodol 

vypracovať vlastný projekt- návrh CNC gravírovacieho stroja. Zhotovenie 

konkrétneho modelu stroja je finančne nákladné. Časť materiálu si 

zabezpečil sponzorsky a opracoval sám, na dokončenie je potrebný 

riadiaci softvér a ďalšie konštrukčné prvky, ktoré by rád uhradil z grantu.
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28-SpT Bc. Marek Szabo
vlastný vedecko- 

výskumný projekt
900,00 €          

Univerzita Konštantína Filozofa v 

Nitre

Svoju záľubu v ochrane ţivotného prostredia uplatnil Marek Szabo aj vo 

svojom štúdiu na Katedre ekológie a environmentalistiky na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre. Pravidelne sa zúčastňuje aktivít 

organizovaných Spoločnosťou  na ochranu vtáctva na Slovensku. Záujem 

o ornitologickú problematiku pretavil do výskumu sokola myšiara, cieľom 

ktorého je získať poznatky o priestorovej aktivite a ekológii  tohto druhu. 

Projekt, ktorý chce realizovať s finančnou podporou Nadácie Orange, 

zahŕňa výrobu a umiestnenie 10 hniezdnych búdok, zber údajov v 

hniezdnom aj postnidifikačnom  období prostredníctvom vysielačiek na 

odchytených jedincoch, vyhodnocovanie údajov a interpretáciu výsledkov 

rádiovej VHF telemetrie v prostredí geografických informačných systémov 

(GIS). Výsledky výskumu budú popularizované v odborných a 

populárnonáučných časopisoch.

31-SpT Emília Petríková 
vlastný vedecko- 

výskumný projekt
1 300,00 €       

Gymnázium Jozefa Gregora 

Tajovského

Emília Petríková je zatiaľ len ţiačkou Gymnázia Jozefa Gregora 

Tajovského, no uţ má za sebou mnoţstvo študijných úspechov. Na 

základnej škole pravidelne absolvovala geografické a matematické 

olympiády, v ôsmom ročníku sa začala hlbšie zaujímať o biológiu človeka. 

Vypracovala projekty zamerané na zdravie človeka, s ktorými zvíťazila v 

súťaţiach Junior Science Olympiad, Scienta Pro Futuro a Medzinárodná 

Olympiáda mladých vedátorov. Svoje práce prezentovala na 

medzinárodných vedeckých konferenciách. Finančnú podporu z 

grantového programu Šanca pre talenty by rada vyuţila na výskumný 

pobyt na Biologickom ústave Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v 

Brne, ktorý bude prínosom v jej ďalšom štúdiu a kariére.

32-SpT Róbert Moonathé vedecká konferencia 350,00 €          
Súkromné gymnázium Katkin 

park 2

Róbert Moonathé študuje na Súkromnom gymnáziu Katkin Park 2 v 

Košiciach. Od detstva sa venuje výtvarnému umeniu a zlákala ho aj 

filmová tvorba, ktorá je v jeho prevedení poznačená symbolikou a 

surrealizmom. Róbert uţ má skúsenosti s natáčaním filmu a jeho 

aktuálnym zámerom je vytvorenie krátkometráţneho, poloprofesionálneho 

filmu novej vlny o ľudských hodnotách a svedomí. Finančné prostriedky by 

chcel pouţiť na základné výdavky spojené s natáčaním ako sú farby, 

kostýmy a spolupracovníci. Film by chcel odprezentovať na festivale v 

Cannes.
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36-SpT Peter Horváth vedecká konferencia 1 300,00 €       Gymnázium Jána Chalúpku

Študent Gymnázia Jana Chalúpku v Brezne, Peter Horváth, sa zaujíma o 

prírodné vedy. Úspechy dosiahol v geografickej olympiáde, medzinárodnej 

chemickej olympiáde aj v Letnej škole chemikov, kde získal cenu dekana 

Prírodovedeckej fakulty UK. Momentálne pracuje na dvoch vlastných 

projektoch. V prvom sa venuje syntéze nových zlúčenín so zameraním na 

ich vyuţitie v analytickej chémii pre spektrofotometrické stanovovanie 

kadmia. V druhom projekte vyvíja  novú metódu predkoncentrácie ťaţkých 

kovov pre stopovú analýzu pomocou extrakcie na tuhej fáze. Pre 

realizáciu týchto projektov bude potrebovať finančné prostriedky na 

chemikálie a iný materiál a poplatky spojené s prezentáciou výsledkov 

svojej práce na medzinárodných súťaţiach

37-SpT Hana Bútorová vedecká konferencia 500,00 €          
Bilingválne gymnázium C.S. 

Lewisa

Hana Bútorová je študentkou Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v 

Bratislave. Akademickej debate sa venuje tri roky. Za ten čas sa 

zúčastnila niekoľkých stredoškolských aj vysokoškolských debatných 

turnajov a sústredení. Vrcholom jej debatných ambícii je moţnosť 

zúčastniť sa Majstrovstiev sveta v Kapskom meste, s ktorými sú 

samozrejme spojené veľké náklady na cestovné a registračné poplatky.

39-SpT Krisztina Gyöpös študijný pobyt 1 000,00 €       Konzervatórium v Bratislave

Krisztina Gyöpös navštevuje Konzervatórium v Bratislave a zároveň je 

študentkou Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, kam 

bola prijatá uţ ako 14-ročná. V hre na klavír ju posúvajú vpred aj rôzne 

koncerty, klavírne súťaţe a klavírne kurzy v zahraničí. V tomto 

akademickom roku ju čaká maturita na konzervatóriu, prijímačky na 

vysokoškolský stupeň štúdia na viedenskej univerzite, rôzne  majstrovské 

kurzy a klavírne súťaţe, ktoré bude môcť absolvovať aj vďaka podpore 

Nadácie Orange.

41-SpT Katarína Hríbiková
vlastný vedecko- 

výskumný projekt
900,00 €          Univerzita Komenského v BA

Snom Kataríny Hríbikovej je stať sa vedkyňou. Študuje genetiku na 

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti vypracúva svoju 

diplomovú prácu v Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ SR, kde sa 

snaţí o vývoj a optimalizáciu metódy, ktorá umoţní z jednej stopy získať 

DNA profil aj typ telesnej tekutiny, z ktorej DNA pochádzala. Cieľom jej 

projektu je urýchliť vyšetrovanie sexuálnych trestných činov. Finančné 

prostriedky poţaduje na ďalší postup v jej práci, výsledky bude 

prezentovať na Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty 

UK.

42-SpT Peter Lenárt vedecká konferencia 1 300,00 €       Gymnázium A. Sládkoviča

Študent gymnázia  A. Sládkoviča Peter Lenárt momentálne pracuje na 

vlastnom vedeckom výskume, na ktorý potrebuje získať financie. Jedná 

sa o štúdiu s názvom Mikrobiálna analýza vybraných vôd z oblasti 

Ľubietovej, v ktorej identifikuje nové druhy mikroorganizmov a 

mikroorganizmov s bioremediačnými vlastnosťami.
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44-SpT Denisa Pacholská študijný pobyt 1 500,00 €       University of St Andrews

Denisa Pacholská študuje na University of St Andrews. Vzdelanie 

povaţuje za najdôleţitejšiu hodnotu v ţivote a svoj potenciál vyuţíva 

naplno. Denisa absolvovala dve stredné školy súčasne, stredná škola v 

Škótsku pre ňu bola odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium v zahraničí, 

ktoré je finančne veľmi náročné. Medzi jej úspechy patrí medzinárodný 

projekt spolupráce medzi Slovenskom a Škótskom s cieľom pomoci 

povodňami postihnutým oblastiam Slovenska, za ktorý bola ocenená.

49-SpT Pavol Ondrisek študijný pobyt 950,00 €          ETH Zürich

Pavol Ondrisek je ponorený do štúdia chémie uţ od gymnázia. V štúdiu 

pokračuje na ETH v Zürichu, jednej z najprestíţnejších škôl na európskej 

pevnine. V súčasnosti pracuje na výskume syntézy nových 

organokovových zlúčenín a ich následnej aplikácii v organickej syntéze 

ako katalyzátorov v nezávislej výskumnej skupine Dr. Jána Cvengroša. 

Získanie grantu mu pomôţe naplniť jeho ţelanie dokončiť finančne 

náročné štúdium.

50-SpT Mojmír Stehlík vedecká konferencia 500,00 €          
Osemročné gymnázium 

Trebišovská

Mojmír Stehlík patrí k nadšeným debatérom. Študuje na Osemročnom 

gymnáziu Trebišovská v Košiciach. Od matematiky sa prepracoval aţ k 

akademickej debate. Okrem Slovenskej debatnej ligy pokúšal šťastie aj v 

medzinárodnej súťaţi Youth Forum, na International Worlds Schools 

Debating Tournament in Ljutomer a na Akademických majstrovstvách 

Českej a Slovenskej republiky 2011. Finančnú podporu  vyuţije na World 

Schools Debating Championship 2012 v Kapskom meste.

52-SpT Natália Nagyová odborný výcvik, kurz 1 000,00 €       Akademie muzických umění

Natália Nagyová je talentovaná huslistka, ktorá študuje na AMU v Prahe a 

súčasne na konzervatóriu v Košiciach. Zúčastnila sa mnohých súťaţí a 

kurzov, pričom majstrovské kurzy povaţuje za dôleţitú podporu svojho 

talentu a hudobného napredovania. Okrem majstrovských kurzov ţiada 

Nadáciu Orange o financie na súkromné hodiny u uznávaných huslistov.

56-ŠpT Zuzana Piegsová odborný výcvik, kurz 800,00 €          Technická univerzita vo Zvolene

Zuzana Piegsová  študuje na Fakulte ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene. Momentálne pracuje na bakalárskej 

práci s názvom Závislosť reliéfu štiavnických vrchov od geologickej stavby  

s vyuţitím geografických informačných systémov, kde vytvára  digitálny 

model Štiavnických vrchov a vyhodnotenie morfologických parametrov. 

Práca s týmito programami obnáša znalosť programovacieho jazyku C a 

C+, preto by chcela Zuzana vyuţiť podporu od Nadácie Orange na kurzy 

programovania.
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62-ŠpT David Dutko vedecká konferencia 500,00 €          Spojená škola Bratislava

David Dutko študuje v medzinárodnom programe International 

Baccalaureate na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave. Tento rok sa 

zúčastnil na bratislavskom modelovom zasadnutí OSN v Národnej rade 

Slovenskej republiky. Jeho elaborát na tému komisie, ktorej predsedá, je 

verejne dostupný aj na stránke BratMUNu. Jeho záujem o politiku a  

informácie všetkého druhu ho doviedol k akademickej debate, ktorá ho 

intelektuálne obohacuje a posúva vpred. V súčasnosti ho čakajú 

majstrovstvá sveta v stredoškolskom debatovaní v Kapskom meste, na 

ktoré sa dostane aj vďaka Nadácii Orange.

63-ŠpT Loreta Solgayová účasť na súťaţi 840,00 €          SOŠ záhradnícka G. Čejku

Loreta Solgayová študuje na Strednej odbornej škole záhradníctva G. 

Čejku v Malinove. Pravidelne sa zúčastňuje prezentačných a 

propagačných podujatí na svojej škole, predvádza ukáţky aranţovania, 

ktoré boli ocenené aj na celoslovenských a medzinárodných súťaţiach. 

Keďţe floristické súťaţe sú finančne nákladné, Loreta ţiada o podporu na 

zakúpenie materiálu na tri prestíţne súťaţe v roku 2012.

71-ŠpT Lenka Kršáková odborný výcvik, kurz 800,00 €          Univerzita Komenského v BA

Lenka Kršáková je perspektívnou pretekárkou v šprintoch. Študuje na 

Fakulte telesnej výchovy a športu UK, atletike sa venuje od deviatich 

rokov a plánuje pri nej zotrvať aj profesijne po skončení štúdia. Od roku 

2005 aţ doteraz je dvadsaťdva násobnou majsterkou Slovenska v 

najkratších šprintérskych disciplínach. Jej snom je reprezentovať 

Slovensko na Olympijských hrách v Londýne 2012. Na ideálny tréning sú 

vhodné teplé klimatické podmienky Španielska, ktoré priaznivo pôsobia na 

svaly beţca. Lenka potrebuje finančnú podporu na atletické sústredenie, 

ktoré bude ideálnou prípravou na Majstrovstvá Slovenska a medzinárodné 

podujatia.

72-ŠpT Peter Ďuriš 

projekt zameraný na 

aplikovanie 

teoretických poznatkov 

v praxi

350,00 €          
Vysoká škola výtvarných umení 

Bratislava

Peter Ďuriš našiel zaľúbenie v práci so sklom uţ na strednej odbornej 

škole sklárskej. V súčasnosti doviedol svoje umenie do dokonalosti na 

Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Peter realizoval práce, ktoré 

boli uverejnené v mnohých publikáciach a reláciách. Za svoj úspech 

povaţuje spoluprácu s nemeckou firmou Audi, ktorá si vybrala jeho objekt 

symbolizujúci značku Audi, jej technologické a estetické kvality. Jeho 

objekt vystavuje Audi na svojich autosalónoch po svete a v domácej 

základni v Ingolstadte. V tomto akademickom roku Peter realizuje svoju 

diplomovú prácu zameranú na výrobu skla tepelným šokom a finančné 

prostriedky potrebuje na nákladný materiál a jeho spracovanie.
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77-ŠpT Dušan Dobiaš
vlastný vedecko- 

výskumný projekt
500,00 €          Ţilinská univerzita v Ţiline

Dušan Dobiáš je v záverečnom ročníku magisterského štúdia 

Mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Ţilinskej univerzite. V rámci 

diplomovej práce si vymyslel vlastnú tému- projekt s názvom Zvuková 

mapa mesta Ţilina zaloţená na urbárnych legendách- Praktické vyuţitie 

polopravdivej alebo nepravdivej informácie v cestovnom ruchu. Plánuje 

vytvoriť zvukovú mapu Ţiliny, na ktorej budú vyznačené lokality späté s 

vybranými mestskými legendami a ktorá bude mať praktické vyuţitie v 

cestovnom ruchu. Pomocou mapy, na ktorú bude moţné pripojiťsa 

prostredníctvom internetu v smartphone, sa turista sám odnaviguje na 

miesta, ktoré nie su na prvý pohľad atraktívne, no mapa tieto miesta 

záţitkovo ukáţe a priblíţí ich kontext, príbeh a atmosféru. Dušan sa 

zaujíma o tradičné foto-technológie a klasické analógové fotografovanie 

by chcel priblíţiť aj mladým ľuďom. Preto chystá workshop v kultúrnom 

centre Stanica Ţilina-Záriečie. Grant mu umoţní zrealizovať jeho plány.

78-ŠpT Jozef Janovský odborný výcvik, kurz 1 000,00 €       Masarykova univerzita v Brne

Medzi hlavné oblasti záujmu Jozefa Janovského patrí politológia a 

aplikovaná matematika. Tento záujem ho doviedol aţ na Masarykovu 

univerzitu, kde dosiahol v oboch odboroch titul bakalár. V politológii 

pokračuje na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v 

nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Svoje matematické zručnosti vyuţil v 

mnohých politologických projektoch, kam patrí aj prehľad odborných 

publikácii vydaných o téme politických strán Ázie a Pacifiku, či 

kvantitatívny zber, spracovanie a analýza dát v projekte zameranom na 

spôsob vládnutia v strednej a východnej Európe. V lete absolvoval letnú 

školu ECPR v Ľubľane so zameraním na vyuţitie grafovo- teoretických 

metód v politológii. Finančná podpora mu umoţní naplniť jeho ďalší cieľ- 

absolvovanie zimnej školy vo Famaguste, konkrétne kurzu Political and 

Electoral Forcasting, kde bude môcť hlbšie študovať vyuţitie štatistiky pri 

predpovedaní politických udalostí a volebných výsledkov

87-SpT Katarína Juríková odborný výcvik, kurz 900,00 €          Univerzita Komenského v BA

Katarína Juríková študuje genetiku na Prírodovedeckej fakulte UK. 

Zaujíma sa o biochemické a fyzikálne princípy, ktoré vytvárajú zloţité 

siete a umoţňujú vznik ţivých organizmov. Od roku 2009 je členkou 

autorského tímu Biologickej olympiády a podieľa sa na príprave zadaní 

olympiády na krajské a celoštátne kolá. V rámci svojej diplomovej práce 

sa venuje výskumu telomér u kvasinky Yarrowia lipolytica, na ktorý ţiada 

Nadáciu Orange o finančnú podporu.
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90-SpT Diana Čornaková študijný pobyt 400,00 €          
Universität fur Musik und 

darstellende Kunst Graz

Diana Čornaková študuje na Universität fur Musik und darstellende Kunst 

hru na fagot. Táto škola jej poskytuje moţnosť podieľať sa na 

medzinárodnom kultúrnom dianí a spolupracovať so svetovými dirigentmi. 

Tieţ jej zapoţičiava moderný a barokový fagot, ktoré sú pre jej štúdium 

nevyhnutné. Pri cestovaní na konferencie a hudobné kurzy, potrebuje 

drahocenný nástroj prenášať v cestovnom púzdre, ktoré si bude môcť 

zakúpiť vďaka podpore z grantu.

101-SpT Viktor Mikuš študijný pobyt 800,00 €          
ICHEC Brussels Management 

School

Viktor Mikuš je študentom podnikového managementu na ICHEC 

Management School v Bruseli. Realizuje humanitárny projekt zameraný 

na aplikáciu teoretických poznatkov projektového managementu  praxi pre 

suchom postihnutú  oblasť Burkina Faso. Aktuálne sa nachádza na 

študijnom pobyte na National Taiwan University, na ktorý ţiada Nadáciu 

Orange o spolufinancovanie.

30 000,00 €   


