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Vďaka Nadácii Tatra banky 20 stredoškolákov získa nové skúsenosti na prestížnych vzdelávacích
podujatiach v zahraničí. Celková suma v hodnote 20 860 € im umožní vycestovať do celého sveta
za vedomosťami, ktoré im pomôžu napredovať ešte pred nástupom na vysokú školu. Podporení
študenti vycestujú do krajín Európy, ale aj Indie, USA a zúčastnia sa medzinárodných súťaží a
olympiád, letných jazykových škôl a odborných vzdelávacích kurzov.
„Nadácia Tatra banky dlhodobo a systematicky
podporuje vzdelávacie procesy, a to predovšetkým
prostredníctvom individuálnych študentov a ich
ambícií byť lepšími. V tohtoročnom grantovom kole
sme prijali 49 žiadostí z celého Slovenska – nielen
od gymnazistov, ale aj študentov stredných
odborných škôl. Teší nás, že u mladých ľudí už
pred nástupom na vysokú školu vidíme chuť
napredovať a budovať si portfólio svojich
vedomostí v zahraničí,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.
Cieľom programu je rozšíriť podporu v oblasti vzdelávania aj o slovenských študentov stredných škôl,
hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou. O grant mohli žiadať študenti do 26 rokov,
druhého, tretieho, štvrtého, alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole
s maturitou, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer do 1,5 (za posledný ukončený ročník štúdia).
Poskytnutú podporu môžu študenti použiť predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné
výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 1 500 €.
Viac informácií a kritériá programu nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
V roku 2016 sme podporili aj tieto študijné pobyty:
Martin Sarvaš: World Schools Debating Championships
Gymnázium Jura Hronca
Študentovi Gymnázia Jura Hronca sa podarilo zrealizovať projekt v plnej miere. Na
turnaji debatoval každú debatu, a to napriek ich rôznorodým témam. Absolvoval veľa
tréningov a prípravu pred turnajom. Spolu s kolegami z tímu sa mu podarilo
dosiahnuť zatiaľ najlepší slovenský výsledok v histórii – 5 výhier v 8 debatách
základných kôl. Postúpili až do osemfinále. Tréning a debaty mu pomohli v rozvoji
kritického myslenia, trénovali jeho schopnosť rýchlo tvoriť argumenty, zamýšľať sa
nad príčinami a riešeniami problémov.

Zlepšil si prezentačné schopnosti, argumenty musel prezentovať v logickej štruktúre s vymedzeným
časom. Od septembra bude študovať filozofiu a politológiu na London School of Economics and Political
Science, kde nadobudnuté skúsenosti využije.
Marek Lehocký: Letná jazyková škola v Nice
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského,
Nitra
Študent
Piaristického
gymnázia
sv.
Jozefa
Kalazanského v Nitre absolvoval Letnú jazykovú
školu vo francúzskom Nice. France Langue je
súkromnou jazykovou školou na výbornej úrovni čo sa
týka nielen osobností, ale aj prístupom, materiálnym
zabezpečením či pokrokovými metódami samotného
vzdelávania. Projekt, ktorý si študent navrhol, sa mu
podarilo naplniť. Študent na konci pobytu bez
problémov komunikoval s profesorkou v škole aj s rodinou. V prípade potreby je pripravený komunikovať
vo francúzskom jazyku na Katedre experimentálnej fyziky, kde sa uskutoční jeho ročníková práca. V
budúcnosti by sa chcel uchádzať o miesto na niektorej z francúzskych univerzít.
Dominika Vrabcová: Impresia vizáže vykúzlená mojimi rukami
Stredná odborná škola Námestovo
Pre študentku Strednej odbornej školy v Námestove mala realizácia
projektu veľký význam. Dostala množstvo informácií o tom, ako nalíčiť
ženu a zvýrazniť jej krásu. Študovala v Českej republike, jej škola sa
nachádzala pri filmových ateliéroch a sídlach českých televíznych staníc.
Mala možnosť líčiť modelky na rôzne príležitosti. Naučila sa líčiť nevesty
a to jej dodalo väčšiu odvahu v líčení a ešte väčšiu chuť do práce. V
škole, ktorú študentka navštevovala, sa jej snažili dať čo najviac
vedomostí ohľadom štýlu líčenia v rôznych dekádach minulého aj
súčasného storočia. Absolvovala skúšky v teórií a praxi extravagantného
líčenia. Jej plánom do budúcna je venovať sa líčeniu a zdokonaľovať sa
v ňom.
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