
Adámek Ondfiej
V·VU, módní návrháfiství, 

Bratislava

Bem‰ Július
âVUT, informatika, Praha

Buchcárová Lenka 
Univerzita Palackého, 

francouz‰tina, Olomouc

Kis Ján 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

KrajÀak Martin
UK Praha

Altamirano Karol
VUT, Brno

âuloková Zuzana
V· J.A.Komenského,
andragogika, Praha

Bunda Michal
UK, právo, Praha

Kluãková Monika
UK, lékafiství, Praha

Krebesová Dorota
VFU Brno

Babu‰ãák Ladislav
FAMU, fotografie, Praha

Benãatová Mária
VUT, stavební inÏen˘rství,

Brno

âisáriková Tatiana
VUT Brno

Skoãovsk˘ Martin
V·VU, Bratislava

Krivá ªuba
UK, psychologie, Praha

BaláÏ ·tefan
JAMU, dramatika 

pro nesly‰ící, Brno

Berecová Lucia
UK, francouÏtina

-‰panûl‰tina, Praha

Csajková Zuzana
UK, francouÏ‰tina, Praha

Kubincová Monika 
UK, Fakulta humanitních

studií, Praha

Balko Du‰an 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

Bittner Jan
V·VU, restaurování, 

Bratislava

Fertaºová Zuzana 
V·E, management, Praha

Chamila Sergius 
âVUT Praha

Bartová Miroslava 
Univerzita Karlova, 

lékafiství, Praha

Bodnárová Barbora
Masarykova univerzita,

mezinárodní vztahy, Brno

Demjaniã Michal
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

Kováãová Zuzana
UK, lékafiství, Praha

Behunová Jana
V·E Praha

Bojko Roman
V·E, finance, Praha

DÏunková Mária 
âZU, Institut tropÛ, Praha

Kutil Petr
UK, filzofie, Praha

BeláÀová Lenka
Masarykova univerzita, 

psychologie, Brno

Borovská Kvetoslava
Univerzita Zlín

Farka‰ Marek
Univerzita Pardubice,

Fakulta humanitních st.

Hámorská Andrea 
UK, právo, Praha

Lacová Martina 
AMU, pedagogika tance,

Praha

Hámorská Andrea
UK, právo, Praha

Jakubcová Hana 
Ostravská univerzita, 

Ostrava

Hamran Richard 
UK, právo, Praha

Jandurová Jana 
Univerzita Zlín

Hamran Viktor
V·CHT Praha

Kardo‰ová Miroslava 
UK, biologie, Praha

Hasajová Zuzana
VUT Brno

Hladk˘ ªubo‰ 
V·E Praha

Horanská Katarína 
UK, mezinárodní studia,

Praha
Schmidtova Zuzana

UK, humanitní studia, Praha
I‰tván Marcel 

UK, holand‰tina, Praha

Kazimír Michal 
âVUT Praha

Fialka Vladimír
architektura, Brno 

Gorej Vladimír
Zemûdûlská univerzita,

informatika, Praha
Filipová Veronika

V·E Praha
Gajdo‰ Roman

VUT Brno

Galajda Martin 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha
Galajdová Jana 

UK, lékafiství, Praha

Gavendová Ludmila
V·VU, fotografie, 

Bratislava

Gecelovská Lucia 
V·E, mezinárodní obchod,

Praha
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5

Nadace pro rozvoj

vzdûlání vznikla v roce

2001. Zfiizovatelem je

PROXY – FINANCE a.s. Její zakladatelé a zároveÀ ãlenové

správní rady – Václav Foglar, Fedor Gál a Peter Vajda – urãi-

li jako hlavní náplÀ nadace podporu a rozvoj v‰eobecné

vzdûlanosti. 

V roce 2005 nadace pokraãovala v projektech zapoãa-

t˘ch dfiíve: Adopce na dálku – nadace adoptovala 9 dûtí ze

Zakarpatské Rusi a Lehãí rozbûh – stipendia pro sloven-

ské vysoko‰koláky v âesku a ãeské na Slovensku. Nada-

ce se zároveÀ snaÏila hledat nové moÏnosti, kde by mohla

pomoci. Tak vznikl projekt pomoci mlad˘m lidem ze slo-

vensk˘ch dûtsk˘ch domovÛ, ktefií i pfies nepfiízeÀ Ïivotních

okolností na‰li v sobû píli a sílu a studují na vysok˘ch ‰ko-

lách. Tento projekt byl uskuteãnûn s pomocí slovenské

partnerské organizace – Úsmev ako dar. RovnûÏ novinkou

v na‰í nadaãní práci byl projekt Asistenti pro nevidomé

dûti. Podpofiili jsme v nûm sedm nevidom˘ch dûtí v inte-

graci, které ke svému fungování potfiebují pedagogického

nebo osobního asistenta. 

Dal‰í na‰e projekty se soustfiedili na jednotlivce, ktefií

jsou nûjak˘m zpÛsobem hendikepováni a patfií mezi

potfiebné. 

Na‰e pomoc ‰la i smûrem k umûní. Spolufinancovali

jsme autorskou v˘stavu obrazÛ studentovi V·VU v Brati-

slavû. 

Na‰im zámûrem je i v budoucnosti pokraãovat v zapoãa-

t˘ch projektech, pokud jsme se pfiesvûdãili, Ïe plní svÛj

smysl a pomáhají na konkrétním a správném místû. Záro-

veÀ chceme na‰i podporu roz‰ífiit a hledat dal‰í „bílá

místa“, kam se peníze potfiebn˘m dostávají ze státní kasy

jen velice problematicky.

O nadaci
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Nadace pro rozvoj
vzdûlání pokraãovala
v projektu Lehãí roz-
bûh uÏ tfietím rokem.
Stipendia jsou urãena
pro slovenské stu-

denty 1. a 2. roãníkÛ V· v âR a ãeské studenty na Slo-
vensku. V ‰kolním roce 2005/2006 se o stipendium
ucházelo témûfi 200 studentÛ. Podmínkám vyhovûlo 112. 

Nadace pfiidûluje na ‰kolní rok kaÏdému studentovi sti-
pendium ve v˘‰i deset tisíc korun, kdyÏ je sociální situa-
ce uchazeãe opravdu váÏná, mÛÏe jít i o vy‰‰í ãástku.

Studenti dostávají polovinu stipendia v zimním a dru-
hou polovinu v letním semestru. V zimním
semestru nadace dala na projekt 963 500 Kã.

TutéÏ ãástku vydá na stipendia i v semestru letním,
pokud budou v‰ichni stipendisti pokraãovat v studiu. 

V októbri som nastúpila do prvého roãníka ‰túdia na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Bola

som prijatá na tri odbory: komparatistiku, anglistiku-amerikanisti-
ku a slovakistiku. Do Prahy som pri‰la kvôli komparatistike, ktorá
sa nedá ‰tudovaÈ na inom mieste Slovenskej alebo âeskej republi-
ky. Komparatistika je koncipovaná ako dvojodbor, preto som sa roz-
hodovala o ìal‰om odbore. RozhodnúÈ sa medzi anglistikou-ameri-
kanistikou a slovakistikou by pre mÀa v‰ak znamenalo ãeliÈ roz-

Projekt 

Lehãí rozbûh

KaÏd˘ student napsal esej na téma 
Preão by mala Nadácia pre rozvoj vzdelania podporiÈ 
práve mÀa?

Fotografie na‰ich studentÛ
jsou na obálce V˘roãní
zprávy.

Lucia Satinská
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hodnutiu medzi vá‰Àou a vlasÈou, a tak som sa rozhodla ponechaÈ
si obe.

Dnes mám za sebou uÏ tri t˘Ïdne ‰túdia. Svoje rozhodnutie neºutu-
jem. Moje tri odbory sa krásne dopæÀajú a myslím si, Ïe zvolená kom-
binácia má aj dobré predpoklady na uplatnenie.

Dovolím si metaforu. Mojím najobºúbenej‰ím kvetom je orgován.
Stredná ‰kola pre mÀa bola chodením okolo plota, za ktor˘m rastie
orgován. Mohla som ho vidieÈ a keì zafúkal vietor, obãas aj cítiÈ. ·tú-
dium na univerzite je pre mÀa prenesením sa za plot. Teraz môÏem
k orgovánu pristúpiÈ a ponoriÈ hlavu do jeho kvetov. MôÏem sa nechaÈ
opantaÈ ich vôÀou a niesÈ si ju so sebou do sveta.

Som ãlovek na zaãiatku veºkého dobrodruÏstva poznania. Komparatisti-
ka je odbor, s ktor˘m sa beÏní ºudia ãasto nestretávajú. Keì im vysvetºu-
jem, Ïe sa zaoberá ‰túdiom svetovej literatúry, literárnej vedy a porovná-
vaním svetov˘ch literatúr v rôznych umeleck˘ch a sociálno-vedeck˘ch kon-
textoch, veºmi ich to nenadchne. Myslím si ale, Ïe v dne‰nej dobe potre-
bujeme aj ºudí, ktorí sa dokáÏu zapáliÈ pre nieão, ão sa síce môÏe zdaÈ väã-
‰ine nepodstatné, ale ão môÏe maÈ v˘znam pre budúcnosÈ ºudstva, alebo
aspoÀ jeho kultúry.

Som Bratislavãanka, ‰tudujem v Prahe slovakistiku. MôÏe sa naskyt-
núÈ otázka, ãi by nebolo lep‰ie ‰tudovaÈ slovenãinu na Slovensku. ·tú-
dium slovakistiky na Karlovej univerzite v Prahe je zamerané na roz-
diely medzi ãesk˘m a slovensk˘m jazykom, rozdiely v literatúre a v kul-
túre t˘chto dvoch národov. Pozerá sa na tieto rozdiely tak, Ïe zbliÏuje.
Toto sa môÏe zdaÈ, najmä star‰ej generácii, zbytoãné, ale opak je prav-
dou. Medzi âechmi a Slovákmi existuje unikátny vzÈah, ktor˘ vypl˘va
zo spoloãnej histórie. Na tomto vzÈahu treba pracovaÈ, aby nezmizol,
alebo aby sa nestal nepotrebn˘m.

Angliãtina je dnes svetov˘m jazykom a pre kaÏd˘ odbor platí, Ïe kto
chce nieão znamenaÈ vo svete, musí ju perfektne ovládaÈ. Angliãtina je
pre mÀa prostriedkom, ktor˘ mi umoÏní prezentovaÈ vo svete nielen
seba, ale aj svoju krajinu.

·túdium je dnes finanãne nároãné. Verím, Ïe si zaslúÏim podporu
Nadácie pre rozvoj vzdelania. Dúfam, Ïe v˘sledky mojej práce, môjho
‰túdia, to ukáÏu.
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V roce 2005 nadace vytvofiila
projekt, ve kterém se rozhod-
la podporovat nevidomé dûti
tím, Ïe spolufinancovala jejich
pedagogického asistenta.
Jsou to dûti rÛzného vûku,
z více mûst âech a Moravy.
KaÏdé rodinû nevidomého
dítûte dala na financování asi-
stenta 50 tisíc Kã.

Projekt

Asistenti 

pro nevidomé dûti

BlaÏek Jakub nav‰tûvuje

první tfiídu základní ‰koly Cho-

dov v Praze 4. Tato ‰kola byla

jedna z mála, která byla

ochotna Jakuba integro-

vat mezi vidící dûti. Jakub je

velmi dobr˘ Ïák, kter˘ se

sv˘mi vûdomostmi a umem

vyrovná dûtem vidícím.
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Fajtová Johana je studentkou

3. roãníku Gymnázia pro nevido-

mé a slabozraké v Praze 5. Od

ledna 2005 je dlouhodobû

nemocná a do ‰koly nemÛÏe

docházet. Ráda by ve studiu

pokraãovala, proto poÏádala fiedi-

tele ‰koly o individuální studijní

plán a ten Ïádosti vyhovûl. Od

záfií 2005 ve studiu pokraãuje

individuálnû. K tomu potfie-

buje asistenta, se kter˘m

se bude doma uãit a pfii-

pravovat ke zkou‰kám.

Îije s matkou. Její ambicí je

vyléãit se a vrátit do ‰koly.

Lombino Roberto (9 let)
zaãal ve tfiech letech nav‰tûvo-
vat bûÏnou matefiskou ‰kolu
s vidícími dûtmi. Na doporuãe-
ní M· a Speciálního pedago-gického centra nastou-

pil Rober to v ‰esti
letech do první tfiídy

opût s vidícími dûtmi –
je integrován do bûÏné

Z·. Hraje od tfií let na
piáno a od ãtyfi let nav-

‰tûvuje profesorku hry na
klavír a pfiedmût, kter˘ se

jmenuje Harmonie, variace
a skladba. Rober to je
obrovsk˘ hudební talent ve
hfie na piáno a akordeon.
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Hrtús Martin je z Otro-
kovic. Îije se svou nevido-
mou maminkou. Je v inte-
graci na Základní ‰kole T. G.
Masaryka v Otrokovicích.Martin je ‰ikovn˘kluk, kter˘ vyhrálv mezinárodní sou-tûÏi „Radost tvofiit“,která se konala veZlínû v rámci Dûtskéhofilmového festivalu,

t˘denní pobyt ve wester-
novém mûsteãku. Vytvofiil

plánek cesty domÛ ze
‰koly z provázkÛ.

Skleniãková Ráchel je studentkou druhého roãníku osmi-

letého gymnázia Jana Nerudy v Praze 3.

Jejími hlavními pfiedmûty jsou zpûv

a klavírní praktikum. Uãivo zvládá na

stejné úrovni jako její vidomí spolu-

Ïáci, pfiestoÏe její uãení vyÏaduje

nûkolikanásobnû vût‰í úsilí.

První dva roky strávila ve ‰kole

pro nevidomé a slabozraké, protoÏe

je Ïádná základní ‰kola v okolí bydli‰-

tû nebyla ochotna pfiijmout. Ráchel je

velice svûdomitá, pilná a nadaná stu-

dentka. Na hudební soutûÏi Bílá hole 2005 získala ve své kategorii 

1. místo a hlavní cenu jako nejv˘raznûj‰í talent.

Ráchel se zpûvaãkou Anetou Langerovou
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Slunéãková Tereza (11 let) je

integrovaná do Základní ‰koly

Orbis Pictus v Tábofie. Baví ji hlav-

nû hudební v˘chova, proto nav-

‰tûvuje také Základní umûleckou

‰kolu v Tábofie, kde se uãí hrát na

klavír, notopis a sborov˘

zpûv. Problémy má hlavnû s

matematikou, ve které má

individuální plán. Jinak pro-

spívá dobfie, ale její pfiíprava

na vyuãování jí zabírá mnoho

ãasu. 

TvrdoÀ Jaromír (11 let) je z KromûfiíÏe. V roce

2002 nastoupil do první tfiídy bûÏné základní ‰koly. Ve
tfiídû patfií k lep‰ím ÏákÛm, na
posledním vysvûdãení mûl
jednu dvojku. Postupnû se
seznamuje s poãítaãem a má
za sebou první rok anglické-ho jazyka. Dvaroky nav‰tûvovalv ZU· klavír, ãtyfiiroky se vûnuje kera-mice a letos zvládlplavání. K jeho dal-‰ím mimo‰kolním ãin-nostem patfií sborov˘zpûv. Ve volném ãase
rád poslouchá historic-
ké pfiíbûhy a dechovku.Do ‰koly jezdívá ãastos dûdou na dvoukole. 
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Nadace pfiidûlila stipendium
osmi slovensk˘m vysoko‰kolá-
kÛm, ktefií na V· ode‰li studo-
vat z dûtského domova
a nemají za sebou rodiãe, ktefií
by je finanãnû a i lidsky podpo-
rovali pfii studiu. KaÏd˘ student
dostal stipendium na ‰kolní
rok ve v˘‰i 24 tisíc Sk (dohro-

mady 192 tisíc Sk). Tento projekt byl uskuteãnûn s pomo-
cí slovenské partnerské organizace – Úsmev ako dar,
která jim stipendium vyplácela mûsíãnû, aby se mladí lidé

nauãili hospodafiit s penûzi. 

12

Projekt 

Stipendium pro
„domováky“ na V·

·tefan BaláÏ

Marián Feão

Irena B˘rová

Alexandra Cicková

Peter Eliá‰

Matú‰ Dunka

Mária Struková

Peter Pastorek

JAMU, Divadelní fakulta, Brno
Obor: V˘chovní dramatika pro nesly‰ící

Pre‰ovská univerzita
Filozofická fakulta
Obor: sociální práce

Pre‰ovská univerzita
Fakulta zdravotnictví
Obor: porodní asistence

Trnavská univerzita
Fakulta zdravotnictví a sociální práce
Obor: Sociální práce

Îilinská univerzita
Fakulta fiízení a informatiky

Stfiední umûlecká ‰kola v Ko‰icích
Obor: hudebnû-dramatické umûní
Metodicko-pedagogické Centrum v Pre‰ovû
Obor: asistent uãitele

Pre‰ovská univerzita
¤ecko-katolická bohoslovecká fakulta
Obor: katechetika – etika - uãitelství 

Pre‰ovská univerzita
Filozofická fakulta
Obor: management a ekonomika podniku

2. roã.
Mgr.
denní

5. roã.
Mgr.
denní

3. roã.
Mgr.
denní

5. roã.
Mgr.
denní

2. roã.
Ing.
denní

2. roã.
Externí
1. roã.
Externí

3. roã.
Mgr.
denní

2. roã.
Mgr.
denní

DeD Dalmatín, Tisovec
- bydlí na internátû + v DeD

Mimo ústavní v˘chovy
- bydlí na internátû

DeD ·ari‰ské Michaºany
- bydlí na internátû + v DeD

Mimo ústavní v˘chovy
- bydlí na privátû

Mimo ústavní v˘chovy
- bydlí na internátû

Mimo ústavní v˘chovy

Dûtské mûsteãko
Zlatovce-Trenãín
- bydlí na internátû + DM

Mimo ústavní v˘chovy
- bydlí v kat. charitû
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Nadace pro rozvoj vzdûlání
si adoptovala a podporuje
devût dûtí ze Zakarpatské
Rusi, které patfií k nejchud‰í
vrstvû. KaÏdé dítû dostává 
6 tisíc Kã na ‰kolní rok. Pení-
ze jsou urãeny na nákup ‰kolních pomÛcek a podporu
jejich vzdûlávání. Na projektu spolupracujeme s Diecézní
charitou ostravsko-opavskou v Ostravû.

V létû absolvoval cestu na Zakarpatskou Rus i pfiedse-
da nadace Ing. Foglar. Zajímal se o dûti a vyuÏívaní
penûz, které dostávají. 

Projekt 

Adopce na dálku

Berdar Olexandr

Bojãuk Daniela

Borka Renata

ëolog Marija

Hereviã Viktoria

Plaksyna Myroslava

Rapovaja Tamara

Reho‰ Alina

Sasin Natalia
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Svûtlana nás prostfiednic-
tvím sociální pracovnice
obãanského sdruÏení Vzájem-

né souÏití Hany ·evãíkové poÏádala o financování kursu
angliãtiny. Tento cizí jazyk potfiebuje k reprezentaci âeské
republiky v Mezinárodní dûtské porotû, které je ãlenkou.
Nadace ji poskytla 6000 Kã.

Narodila se 22. 3. 1989 v Ostravû v chudé romské
rodinû, má osm dal‰ích sourozencÛ. V souãasnosti

nav‰tûvuje uãební obor kuchafika.

Svûtlana dostala mimofiádnou pfiíleÏitost stát se v roce
2001 ãlenkou Mezinárodní dûtské poroty, která ve ·véd-
sku udûluje kaÏdoroãnû Svûtovou dûtskou cenu pro
práva dûtí. Tato cena je urãena jednotlivcÛm ãi organiza-
cím, které dûlají mimofiádnou práci ve prospûch práv dûtí
z celého svûta.

Svûtlana v dûtské porotû zastupuje diskriminované dûti
men‰in.

Podpora jednotlivcÛ 

Svûtlana s královnou Silvií

Svûtlana Kro‰Èanová
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Je studentem Vysoké ‰koly v˘tvarn˘ch umûní
v Bratislavû, kde se vûnuje oboru malba. 

V minulém ‰kolním roce byl na‰im stipendistou. Záro-
veÀ jsme podpofiili jeho autorskou v˘stavu v rodném
mûstû, na které pfiedstavoval své malby. Od nadace
dostal podporu 5 tisíc Kã.

Petr Vãelka
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Vytvofiili projekt První profesionální náhradní rodiny
s postiÏen˘mi dûtmi na Slovensku. V souãasnosti mají

v pûstounské starostlivosti Matûje (18,5 r.), Vojtu
(14 r.) a Evku (11 r.). Z Bratislavy se odstûhovali

do domku v Lovinobani na jiÏním Slovensku a tam se
sv˘m tfiem dûtem plnû vûnují. 

Kluci se narodili s roz‰tûpem pátefie a jsou na vozíku.
Pûstouni k tomu fiíkají:„Okrem beÏn˘ch presunov po byte,
do ‰koly, za kamarátmi, im vozík slúÏi aj na ‰port. Po
okolí robia aj viac ako 20 km túry, venujú sa ‰portovému
tancu na vozíãku – obaja sa pretancovali v r. 2003 na his-
toricky prvé majstrovstvá Slovenska v ‰portovom tanci na
vozíãku. Okrem toho obºubujú rekreaãné plávanie, veslova-
nie a v zime lyÏujú na ‰peciálnych lyÏiach – monoski.“

O své adoptivní dcerce Anna fiíká: „Evka Balázsová
k nám pri‰la ako 4 a polroãná z dojãenského ústavu.
Nevedela rozprávaÈ a pre svoju hyperaktivitu bola pre
okolie stelesnenou kalamitou. Vìaka dlhodobému úsiliu
Evka zrozumiteºne rozpráva.“

Rodinû s postiÏen˘mi dûtmi nadace pfiispûla ãástkou 
50 tisíc Kã na koupi auta, které vyuÏívají v‰estrannû jak na
cesty do ‰koly, lékafiské prohlídky, cesty do lázní, na reha-
bilitaãní cviãení, které si vyÏaduje zdravotní stav dûtí. Jezdí

taky za kulturou, sportem a vÛbec aktiv-
ním vyuÏívaní jejich volného ãasu.

Anna Odzganová 
a Du‰an Pagáã 
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Michal (11 let) je od roku 1999 spolu se sv˘m bratrem
v pûstounské starostlivosti v rodinû Jana a Marie
Szymanikov˘ch z âeského Tû‰ína, ktefií mají dva
vlastní syny. Matka Marie Ïádala nadaci o pomoc pfii finan-
cování pedagogického asistenta pro Michala, kter˘ trpí
syndromem ADHD a dal‰ími zdravotními problémy. Micha-
lova máma Marie k tomu fiíká: „U Michala jsou porucha
pozornosti a poruchy chování natolik závaÏné, Ïe vyÏaduje

neustál˘
dohled.

Z toho
dÛvodu

mu byl
s nástu-

pem do
první tfiídy

pfiidûlen asi-
stent. Bez

opory asisten-
ta se Mí‰a cítí

bezradn˘ a pak
reaguje únikem

nebo agresí.“

Nadace pfiispûla
na financování
Michalova pedago-
gického asistenta
ãástkou 50 tisíc
Kã.

Michal Szymanik 
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K 31.12. 2005 vyplatila Nadace pro rozvoj vzdûlání:

- adoptovan˘m dûtem na Zakarpatské 
Rusi 54 000 Kã

- nevidom˘m dûtem na podporu financování 
jejich asistentÛ 350 000 Kã

- studentÛm V· na stipendia 963 500 Kã

- na projekty jednotlivcÛm 61 000 Kã

Spolu: 1 428 500 Kã

Nadace pro rozvoj vzdûlání v roce 2005 pfiijala dary od:

PROXY-FINANCE a.s. 350 000 Kã

BH Securities a.s. 350 000 Kã

FINTOP, a.s. 100 000 Kã

THT Ostrava CZ, a.s.  200 000 Kã

Spolu: 1 000 000 Kã

Závûr
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Leskovská Linda 
UK, psychologie, Praha

Kulhány Andrej
VUT, elektrotechnika, Brno

Nociarová Zuzana 
UK, lékafiství, Praha

Ráczová Zuzana 
UK, slavistika, Praha

Satinská Lucia
UK, komparatistika, Praha

Tomãová Kristína 
UK, právo, Praha

Lokajová Jana 
UK, anglistika, Praha

Malo Ján 
UK, lékafiství, Praha

Odler Martin 
UK, archeologie, Praha

Remia‰ Miroslav
VUT, informatika, Brno

Siniãáková Veronika 
UK Praha

·abáková Zuzana 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

Lomnická Mária 
VUT, daÀové poradenství,

Brno

Martinásková Jana 
âVUT, Fakulta strojní,

Praha

Kapráliková Natália 
Univerzita Palackého,

lékafiství, Olomouc

Roháãeková Katarína 
V·E Praha

Slosarãíková Jana 
V·E, mezinárodní obchod,

Praha

Machoviã Matú‰
Masarykova univerzita,

mezinárodní vztahy, Brno

Lorenãík Daniel 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

Masnica Jaroslav 
V·E Praha

Orságová Da‰a 
UK, lékafiství, Praha

Rusnák Juraj 
âVUT, kybernetika, Praha

·majda Norbert 
Univerzita Palackého,

lékafiství, Olomouc

Schlosáriková Eva 
UK, Matematicko-fyzikální

fakulta, Praha

Kopsová Lucia
JAMU, hra na housle, Brno

Mihalãin Matú‰ 
Masarykova univerzita,

lékafiství, Brno

Palenãár Ján 
UK, informatika, Praha

Pecuchová Vladimíra 
UK Praha, lékafiství, 

Hradec Králové 

Soãuvková AlÏbeta 
UK, ekonomie, Praha

·tefan Alexander 
UK, právo, Praha

Michaliková Vanda 
UK, lékafiství Praha

Molnárová Katarína 
UK, lékafiství, Praha

Pleva Luká‰ 
Univerzita Palackého, 

optika, Olomouc 

Sasák Róbert 
UK, informatika, Praha

Schmidtová Zuzana 
UK, humanitní studia,

Praha

Zemãík Michal 
Technická univerzita,

Ostrava

Miklú‰ová ªudmila 
UK, matematika, Praha

Kliková Katarína 
Univerzita Palackého,

lékafiství, Olomouc

Minaroviã Karol 
Ekonomická univerzita,

diplomacie, Praha

RuÏica Tomá‰ 
âVUT, kybernetika, Praha

Szentandrási Virág 
UK, lékafiství, Praha

Îilková Petra 
Univerzita Karlova, 

lékafiství, Praha

Le‰ková Anna 
V· BáÀská, Ostrava

Lukáãová Andrea 
UK, lékafiství, Praha

Murínová Zdenka 
UK, lékafiství, Praha

P‰eniãková Karolína
Masarykova univerzita,

lékafiství, Brno

Siniãáková Gabriela 
V·E Praha

Tkaãiková Martina 
âVUT, Praha

Turcsány Mikulá‰ 
UK, lékafiství, Praha

Urbániková Marína
Masarykova univerzita, 

Ïurnalistika, Brno

Vopálensk˘ Jergu‰
Masarykova univerzita,

právo, Brno
Vaníãková Laura
Farmacie, Brno

Vittek Ján 
âVUT, Praha

Îák Franti‰ek
Masarykova univerzita,

hudobní vûda, Brno

ÎelizÀáková Silvia
Masarykova univerzita,

právo, Brno
·teidl Tomá‰ 

DAMU, herectví, Praha

N A D A C E P R O R O Z V O J V Z D ù L Á N Í

AneÏská 10, 110 00 Praha 1
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