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TUCET MLADÝCH TALENTOV ZÍSKA V TOMTO ROKU OD AXA
NADAČNÉHO FONDU V NADÁCII PONTIS TAKMER 17 TISÍC EUR
Šanca na kariérny úspech, podpora mladých talentov, ale aj finančná pomoc. Toto sú hlavné ciele
AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis, ktorý v piatom ročníku grantového programu vyčlenil
takmer 17 tisíc eur na podporu kariérnych snov dvanástich talentovaných študentov. Svoje
projekty v piatom ročníku obhájili nadaní umelci, mladí vedci, biológovia, ekológovia, ale aj
budúci profesionáli v oblasti medicíny a informačných technológií.
„Finalisti posledného ročníka nášho grantového programu sú pre nás milým prekvapením. Je úžasné
vidieť toľko mladých ľudí, ktorí majú už v mladom veku jasno vo svojom kariérnom smerovaní. Každý
jeden projekt, ktorý tento rok podporíme v rámci AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis má veľký
zmysel. Nejde v nich totiž iba o rozvíjanie talentu, ale aj o projekty, pri ktorých veríme, že už v blízkej
budúcnosti prinesú pozitívne zmeny v spoločnosti,“ hovorí Karel Žyla, manažér externej komunikácie
AXA pre ČR a Slovensko.
Dvanásť finalistov piateho ročníka grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis prihlásilo
projekty v kategóriách veda a výskum, ochrana a podpora zdravia, ochrana a tvorba životného
prostredia, či podpora vzdelávania. Medzi ocenenými sú napríklad Ján Révay, mladý matematik
zaoberajúci sa umelou inteligenciou a medicínou, študentka Jana Čorňáková, venujúca sa výskumu
sekundárnych metabolitov s cieľom skúmať ich použitie v boji proti rakovine, stredoškoláčka Martina
Loncová s projektom zameraným na fytoremediácie pomocou hydropónie, čo je jedna z foriem čistenia
pôd pomocou vysadenia rastlín v kontaminovanej pôde. Pre Romana Ruhiga je dôležitá udržateľná
architektúra s integrovaním technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií k eliminácii primárnych
energií. Peter Nociar sa zase popri strednej škole venuje monitoringu a ochrane mokradí Béter. Spomedzi
úspešných finalistov je potrebné tiež spomenúť maturantku Silviu Bednarčákovú, ktorá sa zaoberá
monitoringom výskytu toxických látok v okolí Strážskeho a Zemplínskej Šíravy, či Silviu Hnátovú,
študujúcu na univerzite Cambridge nuerodegeneratívne ochorenie ALS.
V tomto ročníku grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporila skupina AXA
prihlásené projekty sumou takmer 17 tisíc eur. Počas piatich rokov existencie grantového programu bolo
podporených spolu 60 študentov v celkovej sume viac ako 108 tisíc eur.
„Sme hrdí, že môžeme byť prostredníctvom týchto šikovných mladých ľudí súčasťou vzniku zaujímavých
vedeckých objavov, ekologických projektov, či pri podpore hudobných objavov. Verím, že finančné
prostriedky z nášho grantového programu im pomôžu plniť si kariérne sny a rozvíjať ich nevšedný
potenciál,“ konštatuje Karel Žyla, manažér externej komunikácie AXA pre ČR a Slovensko.
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis je určený pre študentov základných, stredných či vysokých škôl do
veku 26 rokov. Umožňuje budúcim mladým talentom získať potrebné finančné prostriedky na zmysluplné
projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať
aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých
konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je výborný študijný prospech, preukázanie sa
účasťou na odborných súťažiach, či angažovanie sa v záujmových činnostiach.

FINALISTI AXA NADAČNÉHO FONDU V NADÁCII PONTIS 2015 - 2016
Matej Kopecký, 18 rokov
Matejovým cieľom je štúdium na zahraničnej univerzite vo Veľkej Británii, kde bude študovať Civil
Engineering (ekvivalent k Pozemnému staviteľstvu), rozvíjať komunikačné schopnosti v cudzom jazyku
a nadobudne vzdelanie s celosvetovou akreditáciou. Počas prvého ročníka sa chce Matej
aklimatizovať, dôsledne navštevovať prednášky a naučiť sa čo najviac z toho, čo program poskytuje,
aby tak mohol úspešne ukončiť 1. ročník a prejsť do nadväzujúceho ročníka.
Martin Kubenka, 15 rokov
Martin navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne. Je žiakom druhého ročníka
nadstavbového štúdia. Študuje hudobný odbor violončelo a bicie nástroje. Hrá v Komornom orchestri
ZUŠ Trenčín a je členom Národného mládežnického orchestra Virtuoso. Zúčastňuje sa rôznych
vystúpení a súťaží. Rád by aj naďalej pokračoval v 4-ročnom nadstavbovom štúdiu a svoje vzdelanie,
záľubu by rád do budúcna rozvíjal na Konzervatóriu, VŠMU.
Štefan Stanko, 19 rokov
Štefan v októbri 2015 nastúpil do prvého ročníka štúdia prírodných vied na Univerzite v Cambridgei.
Počas štúdia na gymnáziu sa zúčastnil na šiestich medzinárodných olympiádach a získal päť
strieborných a jednu zlatú medailu. Niekoľkokrát mu minister školstva SR udelil pamätný list svätého
Gorazda a viackrát bol ocenený predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja. V máji minulého roka
mu riaditeľstvo školy udelilo titul Študent roka 2015. Štefan v súčasnosti si hradí školné na Univerzite
v Cambridgei študentskou pôžičkou od britskej vlády a univerzitným štipendiom. Náklady na život a na
štúdium sú v Anglicku vysoké. Najdrahšími položkami sú ubytovanie, strava a povinné praktické kurzy
súvisiace s predmetom štúdia (napríklad týždenný výskumný pobyt na ostrove Arran v Škótsku na jar
2016). Vďaka grantu z AXA Nadačnému fondu v Nadácii Pontis sa Štefanovi podarí čas ušetrený pri
brigádach venovať výskumnej činnosti.
Martina Loncová, 16 rokov
Martina, študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, kde je študentkou 6. ročníka na osemročnom
gymnáziu. V minulom školskom roku súťažila v krajskom kole SOČ – odbor poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo. Zúčastnila sa krajského kola súťaže Festival vedy a techniky. Aj keď má pri
svojej výskumnej činnosti plnú podporu školy, vybavenie prírodovedného laboratória pre ďalšie
smerovanie jej výskumu už nepostačuje. Finančné prostriedky z grantového programu jej uvoľnia cestu
pri kvalitnejšom výskume. Témou Martininho projektu je fytoremediácia pomocou hydropónie, kde na
znečistenie vopred pripraveného roztoku plánuje použiť kobalt v rôznych koncentráciách.
Fytoremediácia je jednou z foriem čistenia pôd pomocou vysadenia rastlín na kontaminovanej pôde,
ktoré môžu dopomôcť k jej skvalitneniu.
Silvia Hnátová, 22 rokov
Silvia sa v rámci svojho výskumného projektu bude venovať štúdiu neurodegeneratívneho ochorenia,
amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). ALS je príkladom ochorenia, na ktoré neexistuje liečba. ALS
spôsobuje paralýzu. Svoj projekt plánuje sústrediť na metabolické zmeny v modelovom organizme,
ktorý obsahuje proteín optineurín a ten je jeden z rizikových faktorov vedúcich k ALS. Skúmaním
metabolických zmien v organizme, ktorý obsahuje jeden z rizikových faktorov pre ALS, pomôže objasniť
zmeny vedúce k ALS. Projekt môže pomôcť nájsť terče pre terapiu, a tak pomôcť pacientom trpiacim
na ALS.

Jana Čorňáková, 16 rokov
Jana pracuje na výskume sekundárnych metabolitov (SM), ktoré predstavujú jednu z málo prebádaných
oblasti v rámci biológie. V začiatkoch sa venovala SM produkovaných inváznymi rastlinami, kde urobila
značný pokrok v určení ich vlastnosti a v súčasnosti s výskumom pokračuje, pričom zisťuje vplyv týchto
látok na parazity rastlín. Keďže experiment preukazuje veľmi pozitívny účinok SM z pohľadu človeka, v
najbližšej dobe by v spolupráci s UPJŠ v KE chcela skúmať SM ako možný prostriedok v boji proti
rakovine (ich cytotoxický účinok). V týchto látkach vidí veľkú perspektívu do budúcnosti nielen pri
ochrane ekosystémov, ale aj v boji proti civilizačným chorobám.
Illia Leshchenko, 23 rokov
Cieľom Illju je získať licenciu lekára a zasvätiť svoj život zlepšeniu zdravia iných ľudí. Aktuálna téma
jeho výskumu a diplomovej práce sa zaoberá hľadaním možností zlepšenia socializácie ľudí so
závažnými defektami tváre rôznej etiológie. Žiaľ, za svoje vzdelávanie na Slovensku, ako príslušník inej
krajiny, musí platiť 1 500 eur ročne, čo je komplikované pre neho aj pre rodinu. Illja plánuje pokračovať
v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 6. ročníku ( 2016-2017), aby mohol ukončiť výskum a
získať titul doktor medicíny.
Roman Ruhig, 25 rokov
Cieľom Romanovho projektu je riešenie udržateľnej architektúry s integrovaním technológii, ktoré
využívajú obnoviteľné zdroje energií k eliminácii primárnych energií zaťažujúcich životné prostredie.
Jeho snahou je vytvoriť koncepty riešení, pri projektoch na stavebnej fakulte a fakulte architektúry,
ktorých výsledkom bude súlad všetkých okruhov tém z oblasti udržateľnej architektúry.
Peter Nociar, 16 rokov
Peter sa už tri roky venuje mokradi Béter v oblasti priemyselnej zóny. Zaznamenal tu veľa vzácnych
druhov fauny a tiež negatíva priemyslu. Plánuje pokračovať v monitoringu fauny, zistiť stupeň
znečistenia vody v mokradi, určiť eutrofizáciu a saprobitu v mokradi, pomôcť zorganizovať ornitologický
tábor s krúžkovaním vtáctva. So svojou prácou chce oboznámiť verejnosť a členov organizácie SOS
Birdlife a získať si ich podporu. V pláne má tiež zúčastňovať sa na rôznych ochranárskych aktivitách a
realizovať aj vlastné, ako napríklad usmernenie migrácie žiab výstavbou sezónnych cestných zábran,
premiestňovanie jedincov do mokrade, umiestnenie zábrany na „stĺpy smrti“ a rozmiestnenie kŕmidiel
pre vtáky.
Silvia Bednarčáková, 18 rokov
Silvia študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, kde je študentkou 6. ročníka na osemročnom
gymnáziu. Cieľom jej práce je zmapovať a zhodnotiť výskyt toxických látok v okolí Strážskeho a
Zemplínskej Šíravy a následne demonštrovať bioremedačný postup na báze aplikácie drevokazných
húb ako aj vybranej jedlej huby a efektívne likvidovať toxické látky, ktoré sa do životného prostredia
dostali.
Ján Révay, 23 rokov
Ján študuje matematické štruktúry na Univerzite Karlovej. A-level certifikát (britská maturita) z chémie
získal už ako 16-ročný a štátnice z matematiky a výpočtovej logiky absolvoval s vyznamenaním. Trpí
však poruchou trávenia IBS, kvôli ktorej má zvýšené výdavky. Svojim štúdiom sa pripravuje práve na
hľadanie aplikácií výpočtovej logiky v medicíne.
Denis Marko Dubjel, 17 rokov
Denis je mimoriadne nadaný akordeonista, ktorý sa plánuje zúčastniť sa na medzinárodných
akordeónových súťažiach a nadviazať tak na doterajšie úspechy.

AXA – TLAČOVÁ SPRÁVA

AXA v Českej republike a na Slovensku
AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti, životnej poisťovne,
poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), investičnej spoločnosti, na Slovensku ešte cez doplnkovú
dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Má viac ako 1,3 milióna aktívnych klientov a
takmer 600 zamestnancov.
AXA životní pojišťovna, a.s.
AXA životní pojišťovna si drží na trhu stabilnú pozíciu s 519 miliónmi eur pod správou a viac ako 240 tisíc
zmluvami. V roku 2014 dosiahla čistý hospodársky výsledok vo výške 6,2 milióna eur. V reakcii na nízke
úrokové sadzby sa v súčasnej dobe viac zameriava na rizikové poistenie s vyššou pridanou hodnotou pre
klientov. Tento nový obchodný model bol podporený investíciami – viac ako 1,4 milióna eur bolo v roku 2014
využitých na nové projekty.
AXA pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna a.s. vstúpila na trh v roku 2008 a ponúka poistenie majetku (budovy, domácnosti) a poistenie
áut (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie) so širokým sortimentom pripoistení a asistenčných
služieb. V roku 2014 bol predstavený nový produkt AUTO GO využívajúci novú unikátnu segmentáciu, čo
viedlo k okamžitému rastu celkového poistného o 7 % a k zlepšeniu nášho technického výsledku (škodového
pomeru). Zlepšenie technického výsledku sa prejavilo na celkovom hospodárskom výsledku, ktorý sa zlepšil
v porovnaní s rokom 2013 o 4 milióny eur). AXA pojišťovna je tak na dobrej ceste k dosiahnutiu zisku v roku
2015.
AXA penzijní společnost, a.s.
AXA penzijní společnost a.s. potvrdila silné postavenie na českom trhu, s trhovým podielom 11,6 % je štvrtá
najväčšia podľa hodnoty aktív pod správou, ktoré medziročne vzrástli o 9 % na vyše 1,3 miliardy eur. Má viac
ako 400 tisíc klientov, (príspevky zamestnávateľa, ktoré sú jednou z jej priorít, registrujeme v prípade
25 % zmlúv. Transformovaný fond dosiahol i v roku 2014 veľmi dobré výsledky, čo umožnilo rozdeliť medzi
klientov celkom 18,3 miliónov eur (výkonnosť 1,46 % je tretia najlepšia na trhu). Po transformácií sa AXA
penzijní společnost a.s. zamerala na rast efektivity vedúcej v roku 2014 k zisku takmer 500 tisíc eur.
AXA investiční společnost, a.s.
AXA investiční společnost vstúpila na trh v roku 2007 a ku koncu roka 2014 mala viac ako 118 tisíc klientov.
Celkovo spoločnosť spravuje aktíva v hodnote viac ako 158 miliónov eur. Klienti môžu investovať do 10
podielových fondov, z ktorých tri sú „zastrešujúcimi“ fondami, ktoré klientom umožňujú investície do 1 100
najlepších fondov spravovaných spoločnosťou AXA.
AXA d.s.s., a.s. (druhý pilier) a AXA d.d.s., a.s. (tretí pilier)
AXA d.s.s., a.s. (2. pilier) zaujala v roku 2014 druhé miesto na slovenskom dôchodkovom trhu s celkovým
trhovým podielom 26 %. AXA d.d.s., a.s. (3. pilier) v roku 2014 dosiahla celkový trhový podiel 13 %. Hodnota
aktív pod správou sa medziročne zvýšila o 13 % na 1,9 miliardy eur, zatiaľ čo počet klientov sa ustálil na
hodnote 485 tisíc. Vďaka vysokému zhodnoteniu aktív o 3,9 % bol hospodársky výsledok ( 8,6 milióna eur) za
rok 2014 medziročne vyšší o 133 %.
AXA a spoločenská zodpovednosť
Skupina AXA sa hlási k spoločenskej zodpovednosti. V rámci programu AXA Fond podporuje deti a mladých
nadaných ľudí do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. AXA Fond umožňuje budúcim mladým vedcom získať
potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied.
V doterajších štyroch ročníkoch grantového programu podporila finančná skupina AXA spolu 48 študentov
celkovou sumou takmer vyššou, ako 100 tisíc eur.
AXA Group
Skupina AXA zastáva vo svete vedúcu pozíciu v oblasti poistenia a správy majetku. Zamestnáva približne 160
tisíc pracovníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o 103 miliónov klientov v 59 krajinách sveta. V roku 2014
dosiahol obrat skupiny podľa IFRS viac ako 92 miliardy eur a tržby podľa IFRS viac ako 5,1 miliardy eur. Ku
dňu 31.12.2014 predstavoval majetok v správe (AUM) spoločnosti AXA 1,227 miliardy eur.
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