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Nadácia Tatra banky už po desiatykrát podporila zaujímavé projekty mimovládnych 
organizácií, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym 
študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách. Vďaka 
grantu bude tento raz realizovaných 10 projektov mimovládnych organizácii, ktoré 
spolupracujú s vysokými školami.  
 
 
Cieľom grantového programu 
Vedieť viac je podporiť aktívne 
skupiny pôsobiace na vysokých 
školách, ktorých členovia „chcú 
vedieť viac“, a preto idú v procese 
vzdelávania nad oficiálny rámec.  
 
 
Tento rok bolo prijatých 30 žiadostí, z ktorých sme podporili 10 projektov vybraných 
odbornou komisiou sumou 31 100 €.  
 
Išlo o projekty rôznorodého zamerania - z oblastí informatiky, medicíny a farmácie, 
ekonómie, technických vied, práva, umeleckých, humanitných a spoločenských vied.  
 
„Podpora vzdelávania je jednou z hlavných strategických priorít našej nadácie. Teší nás, že 
na grantový program Vedieť viac, ktorý v nadácii realizujeme takmer od jej vzniku, reflektuje 
stále viac žiadateľov. Každý podporený a zrealizovaný projekt, smerujúci k skvalitneniu 
vysokoškolského vzdelávania, napĺňa nielen našu misu, 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.  
 
Uzávierka grantového programu bola 5. júna 2017 
Plánovaná výška grantu: 30 000 €  
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 €  
 
 
Príklady podporených projektov:                                                                                                                                
 
Aj Ty v IT 
AJ Ty v IT DATA Academy 
Cieľom projektu AJ Ty v IT DATA Academy je umožniť študentkám študujúcim vysoké školy 
netechnického smeru, získať základné znalosti databázových systémov, ich využitia a práce 
s nimi. Obsahom workshopov bude okrem teoretických základov primárne praktický nácvik 
práce s databázami. Pravidelné stretnutia budú prebiehať v rámci dievčenských skupín, 



 

ktoré sa budú vzájomne motivovať. Veľkosť skupiny bude obmedzená, časová výmera je 
stanovená na 10 hodín výuky a tréningov. Očakávaným výstupom je profil študentky so 
znalosťami práce s databázami, ktoré sú uplatniteľné na pracovnom trhu v danej oblasti. 
 
European Information Society Institute, o.z. 
Letná škola kyberkriminality 2018  
Letná škola kyberkriminality 2018 predstavuje týždňové výjazdové sústredenie pre študentov 
informatiky a práva zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, forenznej analýzy, počítačovej kriminality a práva informačných a 
komunikačných technológií. Táto letná škola sa uskutoční v učebňovo-výcvikovom zariadení 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach. V rámci tejto školy bude 
vytvorených 5 tímov, v každom budú štyria študenti (2 študenti informatiky a 2 študenti 
práva). Každý tím bude riešiť úlohy spoločne, či už pôjde o prevažne technicky zameranú 
úlohu alebo naopak. Každá úloha bude vyžadovať pochopenie a riešenie problému z oboch 
pohľadov (informatického a právneho). Týmto spôsobom sa študenti nielen dozvedia 
zaujímavé poznatky v danej oblasti, ale získajú aj praktické skúsenosti a naučia sa spoločne 
riešiť bezpečnostné problémy. Cieľom letnej školy je doplniť vzdelanie študentov informatiky 
a práva, ktoré budú môcť zúročiť v ďalšom štúdiu a následne v praxi. 
 
Edulienka 
Projekt K2: Rastieme k zodpovednosti 
Edulienka v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) 
budú realizovať „Projekt K2: Rastieme k zodpovednosti“ s cieľom vytvoriť program 
integrovanej výchovy charakteru v rámci štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň 
základných škôl (ISCED1) a overiť tento program v podmienkach inkluzívneho výchovno-
vzdelávacieho prostredia vo vzdelávacej skupine Edulienka. Aktivity projektu zahŕňajú pilotný 
návrh programu, jeho overenie v praxi za intenzívnej účasti praxujúcich študentov 
Pedagogickej fakulty TU a pod vedením pedagógov OZ Edulienka a PdF TU s následným 
zapracovaním spätnej väzby a finálnu tvorbu didaktických materiálov. Kľúčovým nástrojom 
pri tvorbe programu budú opakované didaktické reflexie, ktoré sa budú uskutočňovať 
priebežne počas realizácie projektu. Finálnym výstupom projektu budú učebné materiály v 
elektronickej podobe, ktoré budú okrem opisu didaktických postupov a aktivít obsahovať aj 
opis kľúčových hodnôt v rámci vzdelávania charakteru, definíciu výkonových štandardov a 
prepojenia s rôznymi predmetmi v rámci štátneho vzdelávacieho programu. 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Böhmerová, manažér nadácie a sponzoringu,  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk 
02/5919 1450 
 
Zuzana Povodová, hovorkyňa,  
zuzana_povodova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1557 
 
 


