
 

                                                                                                                                      

Po desiatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu 
zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania 
 

      Tlačová správa 
  10. apríl 2017, Bratislava 

 
Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych 
organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru 
aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých 
školách. 
 
Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, 
odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú 
vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. Program podporí aktivity, 
projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom 
rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách. 
 
„Podpora vzdelávania je jednou 
z hlavných strategických priorít 
našej nadácie. Nesmierne nás 
teší, že na grantový program 
Kvalita vzdelávania, ktorý v 
nadácii realizujeme už od jej 
vzniku, reflektuje stále viac 
žiadateľov. Každý podporený a 
zrealizovaný projekt, smerujúci 
k skvalitneniu vysokoškolského 
vzdelávania, napĺňa nielen našu misiu, ale je aj pozitívnym poznaním, že školy majú neustály 
záujem ísť „nad rámec“ svojich vzdelávacích procesov,“ uviedla Zuzana Böhmerová, 
manažérka nadácie a sponzoringu Tatra banky. 
 
Grantový program Vedieť viac je zameraný na: 

 rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov, vedných odborov či 
disciplín 

 zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík, 
 rozvoj vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, vedeckých i odborných pracovníkov a 

študentov vysokých škôl, 
 aplikovanie získaných poznatkov v praxi, 
 zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, odborných pracovníkov a študentov 

vysokých škôl. 
 
Uzávierka grantového programu je 5. júna 2017 
Plánovaná výška grantu: 30 000 € 
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 € 
 
Projekty sa podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke 
Nadácie Tatra banky.  



 

Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na: 
www.nadaciatatrabanky.sk 
 
Výber z podporených projektov realizovaných v roku 2015/2016:  
 
Inštitút pre verejné otázky  
Digitálne Slovensko  - výskumné dáta pre študentov 
Projekt "Digitálne Slovensko - výskumné 
dáta pre študentov", vznikol v spolupráci 
s Fakultou sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského v 
Bratislave. Jeho primárnym cieľom bolo 
poskytnúť študentom našich univerzít a 
vysokých škôl profesionálne pripravené a 
spracované údaje z empirických výskumov na tému informatizácie spoločnosti, ktoré 
realizoval Inštitút pre verejné otázky v rokoch 2005 - 2015. Svoje využitie budú mať najmä v 
seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či doktorandských prácach. 
Základným výstupom projektu je elektronická dátová matica v užívateľsky prístupnom a 
rozšírenom formáte, ktorá ponúka študentom takmer 3 000 kontingenčných tabuliek so 
štatistickými a metodologickými údajmi. Projekt tak v konečnom dôsledku približuje 
študentom reálnu výskumnú prax, ktorá sa v súčasných podmienkach finančne 
poddimenzovaného vzdelávacieho systému realizuje iba veľmi ťažko. 
 
Človek v ohrození 
Lepší učitelia pre lepší svet  
Prvým výstupom projektu organizácie Človek 
v ohrození sú dva zrealizované workshopy, 
na Pedagogických fakultách Univerzity 
Komenského v Bratislave a Trnavskej 
univerzity v Trnave. 21 študentov na UK a 35 
študentov na TU sa bližšie zoznámilo s 
interaktívnymi a participatívnymi metódami vo 
výučbe teoreticky, aj prostredníctvom 
praktickej skúsenosti, keďže samotné 
workshopy boli realizované interaktívnym a 
participatívnym spôsobom. Navyše, boli 
workshopy realizované v kontexte globálneho 
vzdelávania a študenti mali možnosť na 
vlastnej koži zažiť ako je možné integrovať 
princípy globálneho vzdelávania do výučby.  
 
Druhým výstupom projektu je zrealizovaný víkendový seminár pre študentov 1. ročníka 
magisterského štúdia na VŠ pedagogického smeru - Katedra histórie, Univerzita P. J. 
Šafárika v Košiciach. 20 účastníkov malo možnosť zažiť a vyskúšať si orientovaný prístup na 
žiaka počas modelových hodín, po ktorých získali cennú spätnú väzbu od spolužiakov ako aj 
lektorov. Aktivitami projektu priamo zasiahli 75 budúcich a začínajúcich učiteľov. 
Prostredníctvom 2 krátkodobých workshopov a jedného dlhodobého semináru bolo budúcim 
učiteľom umožnené oboznámiť sa a vyskúšať si nové formy a metódy učenia. Samotným 
žiakom tak môžu priblížiť učivo v predmete, ktorý učia a podporiť ich aj v rozvíjaní postojov a 



 

hodnôt, ktorými sa budú žiaci a študenti v živote riadiť. Konkrétne sa zamerali na rozvíjanie 
občianskej zodpovednosti, kritického myslenia a angažovanosti žiakov. 
 
My, sme niekto iní 
Miniaturizácia presných polohovacích systémov pre malú družicu (CubeSat) 
Ciele projektu, ktorý predložila organizácia 
My, sme niekto iní, boli z hľadiska funkčnosti 
polohovacieho zariadenia bezo zvyšku 
naplnené. Projekt presného polohovacieho 
systému, použiteľného na malých vedeckých 
družiciach, založeného na piezoelektrickom 
motorovom aktuátore, citlivom rotačnom 
enkodéri a jednoduchých prevodoch riešili 
počas jedného kalendárneho, presnejšie 
akademického, roka. Výsledky ukázali, že aj 
v pomerne skromných podmienkach bolo 
možné vďaka osobnej iniciatíve a odhodlaniu zapojeného študenta plne dosiahnuť 
stanovené ciele. Je len na zamyslenie, aká úzka je skupina podobných študentov. Nateraz je 
celý projekt, vrátane hardwarového riešenia pripravený na zabudovanie do existujúceho 
experimentálneho systému, umiestneného v laboratóriu Katedry fyziky FEI STU, určeného 
na meranie extrémne malých (femtonewtonových) síl. Celý systém vyvíjali pre svoje potreby 
riadenia experimentu, ktorý raz skutočne mienia implementovať na malú vedeckú družicu. 
 
Slovenský spolok študentov farmácie 
Farmaceut v tréningu 
Hlavným cieľom projektu Farmaceut v 
tréningu bolo ukázať študentom možnosť, 
ako využiť teoretické poznatky v praxi. 
Tento cieľ bol aj naplnený. Študenti mali 
možnosť precvičiť si komunikáciu s 
pacientom počas realizácie 
biochemických meraní. Na tieto merania 
boli vopred odborne pripravení. 
Študentom bol poskytnutý nácvik prvej 
pomoci na CPR trenažéroch. Prínosom 
projektu je aj edukácia laickej verejnosti a 
šírenie záujmu o svoje zdravie zo strany 
pacienta. 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Böhmerová, manager nadácie a sponzoringu, zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk 
02/5919 1450 
 
Zuzana Povodová, hovorkyňa, zuzana_povodova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1557 


