Podporíme študijné pobyty stredoškolákov
Tlačová správa
30. január 2019, Bratislava
Nadácia Tatra banky otvára siedmy ročník grantového programu Stredoškoláci do
sveta, ktorý svojim zameraním nadväzuje na úspešný grantový program určený
študentom vysokých škôl – Študenti do sveta. Žiadateľmi môžu byť študenti vo veku
do 26 rokov.
„Ambíciou
programu
je
podporiť
najlepších
slovenských
študentov
stredných škôl, aby na zahraničných
školách a iných vzdelávacích inštitúciách
získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na
Slovensku. Teší nás, že pri študentoch
stredných škôl vidíme chuť napredovať a
rozširovať si vedomosti ešte pred vstupom
na vysokú školu,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie a sponzoringu.
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných
škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie
na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1
rok) na škole odborného zamerania v zahraničí.
Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať
tieto podmienky:
• byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom
slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, ktorú študent začal
študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
• mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5
• vek do 26 rokov
• študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po
maturitnej skúške, musia mať však stále štatút študenta
• poskytnutú podporu študent použije predovšetkým na registračné poplatky, školné,
cestovné výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou
projektu
Termín na prihlásenie projektov do prvého kola: 15. 3. 2019
Plánovaná výška grantu v prvom kole: 20 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na webovej stránke
www.nadaciatatrabanky.sk.

Vybrané projekty podporené a realizované v roku 2018:
Miriam Feretová
Účasť na súťaži vedeckých projektov Intel ISEF
Intel ISEF je najväčšia a najprestížnejšia celosvetová súťaž pre talentovaných študentov
stredných škôl, ktorú organizuje Spoločnosť pre vedu a verejnosť. Cieľom programu je
inšpirovať mladých a nadaných žiakov k riešeniu problémov v oblasti vedy a techniky. Tento
rok sa konala súťaž v Pittsburghu. V projekte sa študentka zaoberala testovaním nového
biomateriálu – polyéter éter ketónu na mezenchýmových stromálnych bunkách, ktorý by mal
slúžiť ako náhrada titánových implantátov v medicínskej oblasti. Cieľom práce bolo skúmať
cytotoxický účinok priamou aj nepriamou ko-kultiváciou, ďalej navrhnúť 3D PEEK kocku so
špecifickou štruktúrou pórov, ktorú po prerastení stromálnymi bunkami by telo prijalo ako
sebe vlastnú. V blízkej budúcnosti plánuje študentka na projekte pokračovať a obohatiť daný
biomateriál o tricalciumphosphate a hydroxyapatit na zvýšenie atraktivity pre adherenciu
buniek.
Lenka Loová
Grafický dizajn na španielskej univerzite
Študentku gymnázia zaujala univerzita Marbella Design Academy v dedinke Monda,
Španielsko. Vybrala si kurz Adobe Illustrator. Cieľom kurzu bolo vytvoriť branding pre
reštauráciu. Prvýkrát si študentka prešla celým procesom vytvorenia loga a naučila sa, ako
to robia profesionáli. Výsledkom bolo logo, vizitky, uniforma pre čašníkov, poster a menu.
Naučila sa používať pokročilejšie nástroje v programe Adobe Illustrator. Od lektora získala
veľa skúseností a rád ako byť freelancerom a ako robiť svoju prácu čo najlepšie. Kurz
posunul jej hobby o niečo bližšie k profesionálnej práci. Konečne sa presvedčila, že grafika je
to, čo chce ďalej študovať a čím sa chce živiť.
Scarlett Krajliková
Letný kurz - politika a hospodárstvo EÚ
Študentka OA absolvovala letnú školu so zameraním na ekonomiku a politiku Európskej
únie. Dvojtýždňovú letnú školu navštevovala na Utrechtskej univerzite. Školské dni
pozostávali z prednášok a seminárov, ktoré sa venovali témam z oblasti politiky a ekonomiky
Európskej únie, jej histórii a kolobehu rozhodovania. Študenti pracovali aj na memorandách,
ktoré boli neskôr výstupom a piliernym materiálom k simulačnému summitu, v ktorom ako
zástupcovia jednotlivých krajín diskutovali a rozhodovali o dnešných problémoch EÚ. Táto
aktivita jej dala veľa praktických zručností, možnosť okúsiť rolu politikov, ich schopnosť robiť
kompromisy, no zároveň zastávať záujmy svojej krajiny.
Barbara Bačová
Účasť na majstrovstvách sveta v akademickej debate
Zámerom študentky gymnázia bolo zúčastniť sa World Schools Debating Championships,
teda Majstrovstiev sveta v stredoškolskej akademickej debate, ktorá sa konala v Zagrebe, v
Chorvátsku. Ide o najprestížnejší turnaj tohto druhu s najsilnejšou svetovou konkurenciou.
Išlo o debaty o vývoji letálnych autonómnych zbraní, o tom, či by športové kluby mali byť
vlastnené korporáciami, alebo ich lokálnymi komunitami, či by rodičia mali dostávať
poukážky na edukáciu ich detí a tak získať väčšiu kontrolu nad tým, kde študujú, alebo aj o
tom, či je investičný projekt One Belt One Road Initiative, ktorý Čína začína implementovať,
dobrý nápad. Pobyt bol veľmi obohacujúci, išlo o veľkú fyzickú a mentálnu výzvu ako aj
možnosť spoznať mnoho rovesníkov, ktorí sa dostali na najlepšie univerzity na svete a

rozprávať sa s nimi o rôznych témach, počínajúc ich pocitmi z debatnej komunity až k
politickým hnutiam v ich krajine.
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