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PwC podporí šesť študentských projektov spoločenskej zodpovednosti. 
 Výsledky druhého ročníka grantového programu „Yes, students can!“ 

 

Bratislava, 25. apríla 2014 - Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila začiatkom roka 2014 druhý ročník 

grantového programu pre študentov vysokých škôl a univerzít „Yes, students can!“. Cieľom tohto 

programu je upriamiť pozornosť študentov na význam spoločenskej zodpovednosti a poskytnúť 

študentom, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, príležitosť pre realizáciu vlastného projektu spoločenskej 

zodpovednosti (CSR).  
 
Program bol určený pre všetkých študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Odborná komisia 
vybrala spomedzi 31 prihlásených projektov 9, z ktorých na základe hlasovania na kariérnej webovej 
stránke PwC na facebooku získalo prvých päť grant to výške 800 EUR a projekt, ktorý skončil šiesty, 
podporíme grantom na realizáciu vo výške 500 EUR.  
 
„V tomto ročníku sa do programu prihlásilo v porovnaní s minulým, prvým ročníkom dvakrát toľko 
projektov. Veríme, že tento nárast svedčí o tom, že nás grantový program si postupne nachádza svoje 
miesto medzi ľuďmi so záujmom o spoločensky prospešné projekty, teda u tých, pre ktorých je určený. 
 
Kvalita prihlásených projektov bola vyššia ako minulý rok – o to ťažšie bolo naše rozhodovanie. Ak by 
som mohla žiadateľom niečo odporučiť, bolo by to najmä zamerať sa na zrozumiteľnosť prihlášok, 
konkrétne napríklad na kvalitu textu a výpovednú hodnotu každej vety.“ zhodnotila Zuzana Sehnalová 
z PwC, jedna zo 4 členov Komisie, ktorí prihlásené projekty hodnotili a vyberali tie, ktoré postúpia do 
druhého kola. 
 
Členovia Komisie druhého grantového programu PwC „Yes, students can!“: 

 Norbet Maur, programový manažér, Nadácia Pontis 

 Miroslava Bobáková, riaditeľka, Slovensko – český ženský fond pre Slovensko a 
prednášajúca na Katedre etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 

 Helena Ševelová, senior špecialista ľudských zdrojov, PwC 
 Zuzana Sehnalová, líderka oddelenia marketingu a komunikácie, PwC  
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V druhom ročníku grantového programu budú podporené tieto 
spoločensky prospešné projekty:  

 Štúdio_Burkovňa, nové divadlo študentov VŠMU 
Znovuotvorenie skúšobného a prezentačného priestoru študentov Divadelnej fakulty VŠMU za 
účelom prezentovania divadelných projektov študentov réžie, dramaturgie, herectva, 
bábkoherectva, scénografie a divadelného manažmentu. 

 Klub Garáž 
Rozšírenie priestorov súčasného Klubu Garáž, miesta pre študentov vo veku 12 - 23 rokov, o 
letnú terasu s 3D projekciou na premietanie filmov a vedenie diskusií. 

 Centrálne kolo medzinárodnej inžinierskej súťaže 
Súťaž European BEST Engineering Competition pre študentov technických univerzít. 

 Festival Atmosféra 
Organizácia tretieho ročníka jednodňového neziskového festivalu Atmosféra v Hontianskych 
Nemciach. 

 Celoslovenské stretnutie fujaristov – „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“ 
Stretnutie fujaristov z celého Slovenska a prezentácia fujary a jej hudby. 

 Rekonštrukcia vojnového cintorína Svetlice 
Aby sa vojnový cintorín po 100 rokoch stal dôstojným miestom posledného odpočinku pre 
padlých. (grant vo výške 500 EUR) 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník grantového programu, ktorý vyhlásime opäť na jar 
v roku 2015. 

 

Galériu víťazných projektov nájdete na našej facebookovej stránke 

www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko v galérii Grantový program PwC „Yes, students can!". 

 

Štatút grantového programu nájdete na stránke www.pwc.com/sk/yes-students-can.  
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