
 

 

 

 
 
Pomohli sme skvalitniť výučbu na vysokých školách 
 

       Tlačová správa 
Bratislava 12. augusta 2015 
 

O projekty na skvalitnenie vzdelávania je stále veľký záujem. Toho roku požiadalo        
až  65 mimovládnych organizácií o podporu v grantovom programe Vedieť viac. 
 
Sumou v celkovej výške 34 000 € bolo podporených          
12 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré 
spolupracujú s vysokými školami.   Projekty boli z oblastí:  
humanitných a spoločenských vied, práva, medicíny, 
farmácie, ekonómie, informatiky a technických vied.  
 
Cieľom grantového programu Vedieť viac bolo podporiť 
aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a 
vedeckých pracovníkov, ktoré pôsobia na vysokých 
školách a ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v 
procese vzdelávania nad oficiálny rámec.  
 
„Tento rok sa o grant uchádzalo až 65 mimovládnych organizácií, ktoré žiadali spolu     
273 624 €. Neustále sa presviedčame o kvalite predložených projektov a každoročne so 
záujmom sledujeme, akou efektívnou nadstavbou vzdelávania dokážu byť,“ uvádza svoju 
skúsenosť Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.  
 
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.  
 
Podporené boli aj tieto projekty: 
 
Mladí urbanisti n.o. 
"ILU 2" - nadstavba  
Mladí urbanisti n.o. vytvorili projekt ILU 2 (Interaktívne laboratórium urbanizmu 2), ktoré 
priamo nadväzuje na pilotný projekt ILU. Cieľom projektu je vytvoriť softvér, ktorý spojí do 
jednej entity 4 zložky: fyzický model, virtuálny model, ručná skica a virtuálna simulácia idey, 
myšlienky alebo konceptu urbanisticko-architektonického diela. Študentovi umožní zažiť v 
maximálnej možnej miere to, čo navrhuje, komponuje alebo práve tvorí. Projekt bude mať dva 
spôsoby organizácie, prvý (statický) bude umiestnený na neutrálnej pôde tak, aby mohli 
študenti rôznych fakúlt navštevovať takéto zariadenie a zúčastňovať sa aktivít. Druhý spôsob 
bude mobilný, čiže Mladí urbanisti budú navštevovať rôzne fakulty, aby uskutočnili svoje 
aktivity. Očakávajú, že realizáciou projektu sa zvýši záujem odbornej, ale aj laickej verejnosti o 
teoretickú a praktickú časť: ako formovať, komponovať a tvoriť fyzický verejný priestor (ulice a 
námestia) a ako takýto návrh pôsobí na človeka a ako ho formuje.  
 



 

 
 
 
 
 
Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava 
Slovakia Model United Nations (SlovakMUN) 2015 
Zámerom projektu je umožniť slovenským angažovaným a talentovaným študentom 
precvičenie získaných teoretických vedomostí, poznatkov a schopností v autentickom 
prostredí prestížnych medzinárodných modelových konferencií OSN (Model United Nations 
Conference), na ktorých sa v náročnej konkurencii stretávajú najlepší študenti práva z celého 
sveta a ktoré autenticky simulujú medzinárodnú diplomaciu. Projekt je zameraný na praktické 
vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Je 
jedinečnou príležitosťou pre mladých ľudí iniciatívne sa zapájať do aktivít, vďaka ktorým 
rozvíjajú nielen svoje rečnícke a argumentačné schopnosti, ale aj tímovú prácu, kritické 
myslenie a negociačné schopnosti. Cieľom projektu je zároveň založiť každoročnú tradíciu 
organizovania medzinárodnej univerzitnej konferencie SlovakMUN, ktorá interaktívnou formou 
podporí profiláciu študentov a porovnanie s rovesníkmi zo zahraničných univerzít a stimuluje 
medziodborovú spoluprácu. Vďaka projektu sa Bratislava stane po prvýkrát miestom stretnutia 
iniciatívnych, motivovaných a medzinárodnoprávne či medzinárodnopoliticky angažovaných 
vysokoškolských študentov z celého sveta. 
 
Inštitút pre verejné otázky (IVO) 
Digitálne Slovensko  - výskumné dáta pre študentov 
Inštitút pre verejné otázky (IVO) sa v rámci svojej misie dlhodobo venuje problematike 
transformácie a modernizácie spoločnosti. Zvláštnu pozornosť venuje najmä otázkam 
informatizácie spoločnosti a znalostnej ekonomiky. V priebehu desiatich rokov svojou 
výskumnou činnosťou získalo množstvo unikátnych empirických dát, ktoré prostredníctvom  
integrovanej dátovej matrice teraz ponúka študentom vysokých škôl so zameraním na 
humanitné a ekonomické vedy. Cieľom projektu je poskytnúť študentom a doktorandom 
profesionálne pripravené a spracované údaje z reálnych - empirických výskumov, a dať im 
možnosť naučiť sa ich používať ako primárne zdroje pri svojich seminárnych, ročníkových, 
dizertačných či rigoróznych prácach. Projekt tak poskytne študentom základný kontakt s 
reálnou výskumnou praxou. 
 
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie nájdete na: www.nadaciatatrabanky.sk. 
 
Kontakt:  
 
Zuzana Böhmerová, Manager nadácie a sponzoringu 
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 02/5919 1450 
 
Zuzana Povodová, hovorkyňa 
zuzana_povodova@tatrabanka.sk, 02/ 5919 1557 
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