PODPORTE
MOJE ŠTÚDIUM
V OXFORDE
Mojou veľkou vášňou je rozvíjať slovenskú vedu a
nadchýňať mladých študentov pre matematiku.

Pavol Kebis
Mám 21 rokov a od detstva
je mojou túžbou robiť
výskum v matematike. Tento
rok som sa ako jeden z 25
študentov z celého sveta
dostal na magisterské
štúdium Mathematics and
Foundations of Computer
Science v Oxforde.

Koľko potrebujem?
Chcel by som vás poprosiť o
pomoc so zaplatením môjho
školného, ktoré je £28 560.
Životné náklady, ktoré činia
približne 17 000 EUR, si
zaplatím z vlastných úspor a
s pomocou rodiny.

Magisterské štúdium v Oxforde mi pomôže na
ceste stať sa špičkovým slovenským vedcom.

PREČO PRÁVE OXFORD?
➤ Unikátny magisterský program, ktorý obsahuje skvelú
kombináciu matematických a teoreticko informatických
predmetov, ktoré perfektne sedia mojim záujmom.
➤ Oxford ponúka viacero kvalitných výskumných skupín z
oblastí logiky, algoritmickej zložitosti a kvantového
programovania, čo je na dnešné univerzity výnimočné.
➤ Top profesori a študenti z celého sveta. Obzvlášť pri
matematike je nesmierne dôležitá tímová práca a niektoré
témy sa dajú naučiť len vďaka individuálnemu prístupu
špičkových profesorov.
➤ Oxford ponúka silné medzinárodné prostredie s
dlhoročnou tradíciou, kultúrou a obrovskými možnosťami pre
všestranný rozvoj študentov a naberanie skúseností.

PREČO DO MŇA INVESTOVAŤ?

KONTAKTUJTE MA
PODPORTE MA

Slovensko potrebuje kvalitných vedcov. Krízu vedy, ktorú
Slovensko zažíva, môžu napraviť len vedci zapálení pre
svoju prácu a so záujmom o pozdvihnutie slovenského školstva a
výskumu. Ako špičkový vedec budem nie len inšpirovať nových
vedcov, ale budem sa usilovať o vybudovanie kvalitných
výskumných skupín v slovenskom prostredí.

pavol.kebis@protonmail.com
+421 944 146 384
Číslo účtu:
SK46 1100 0000 0029 3533 0741

Svoje poslanie vidím v nadchýnaní ďalších študentov
formou prednášania, ukazovania hravosti a krásy
matematiky už na základných školách a približovaním reálneho
výskumu študentom už na strednách školách.

Aktívna účasť na súťažiach
Zúčastnil som sa viac ako šiestich korešpondečných
súťaží a viac ako desiatich tímových súťaží v
matematike, fyzike a informatike, kde som spísal
viac než 250 riešení na zadané problémy
Strávil som viac ako pol roka čistého času na
táboroch z matematiky a fyziky, kde som absolvoval
množstvo zaujímavých prednášok, netradičných hier
a vybudoval si vzťahy na dlhé roky.

Medzinárodný úspech
Na strednej škole som aktívne riešil Matematickú
olympiádu, čoho výsledkom bola trojnásobná účasť
na celoštátnom kole a postup do Middle Europe
Mathematical Olympiad v roku 2017 vo Vilnuse, kde
som získal čestné uznanie.

Napredovanie v školách
Študoval som na najlepšie hodnotenom gymnáziu
na Slovenku - Gymnáziu Jura Hronca a aktuálne
končím 3. ročník bakalárskeho štúdia informatiky na
bratislavkom Matfyze, kde píšem bakalársku prácu
na tému „Štrukturálne obmedzenie automatov s
váhami“ a smerujem k vyznamenaniu.

Trojsten a P-MAT
Vzdelávanie mladších
Ako dobrovoľník som trikrát pripravoval týždňové
sústredenie pre mladších žiakov a dokonca som učil
skúšobné hodiny na základných školách. Okrem toho
som sa zapájal do organizovania podujatí a
opravovania riešení mladších žiakov.

Veda z nadhľadu
Svoje vzdelanie rozširujem aj o humanitné vedy
štúdiom v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde spolu s 27
vybranými študentmi z celého Slovenska riešime
dôležité otázky o filozofii, morálke či histórii. Práve to
mi pomáha vidieť spojenie matematiky a filozofie, či
informačných technológii a etiky.

Všestranný rozvoj
Venujem sa orientačnému behu či turistike (minulý
rok som zdolal najvyššie pohorie Rumunska). Hral
som v lokálnej pop-folkovej kapele na klavíri.
Obľubujem všetky stolové hry, no najmä strategické
a logické.

Mgr. Peter Kostolányi, PhD.
školiteľ bakalárskej práce
Od septembra 2021 som vedúcim Pavlovej bakalárskej práce v oblasti automatov s
váhami, za ktorej tému si Pavol vybral pomerne ambiciózny výskumný projekt. Za prvých
niekoľko mesiacov našej spolupráce Pavol dokázal bez väčšej predchádzajúcej prípravy
úspešne uchopiť základy tejto vednej oblasti, čo je na bakalárskom stupni štúdia na FMFI
UK pomerne neobvyklé.
Pavlove študijné výsledky na FMFI UK boli doposiaľ veľmi solídne a aj to ma spoločne s
Pavlovou adekvátnou jazykovou vybavenosťou privádza k viere, že Pavol je dostatočne
vybavený na štúdium na Oxforde a že toto štúdium bez väčších problémov zvládne.

Mgr. Jana Trúsiková, PhD.
riaditeľka SŠ Novohradská
Pavla si pamätám z jeho stredoškolských čias ako nadšeného
riešiteľa všetkých súťaží a zaujímavých problémov v oblasti
matematiky a informatiky. Bol tiež dôležitým a stabilným členom
súťažných družstiev, čo si nesmierne vážim. Nie vždy vedia
študenti spojiť vedomosti so spoluprácou. Počas svojej 20 ročnej
praxe som veľa takých študentov nemala a aj preto ho v štúdiu na
Oxforde podporujem.

Mgr. Michal Anderle, PhD.
bývalý vedúci Trojsten, o.z.
Pavla som spoznal prostredníctom neziskovej organizácie
Trojsten, ktorá rozvíja talenty mladých ľudí v matematike, fyzike
či informatike. Už na druhom stupni základnej školy horlivo
rozširoval svoje vedomosti prostredníctvom súťaží
organizovaných Trojstenom. Počas strednej školy zároveň
pôsobil v Trojstene ako dobrovoľník, organizoval tábory a
prednášky pre mladších žiakov. V rámci týchto akcií som sa
mal možnosť presvedčiť, že Pavol je niekto, na koho sa dá
spoľahnúť, je usilovný a ochotný pomáhať druhým. Práve tieto
vlastnosti boli veľkým prínosom do nášho tímu

Pavol Koprda
riaditeľ P-MAT, n.o.
Pala Kebisa poznám, ako zodpovedného človeka, ktorý si poriadne
zváži, či sa do niečoho pustí, alebo nie. Keď sa už rozhodne pre
nejakú aktivitu, je na neho veľký spoľah, ide z neho rozvaha, pokoj a
dokáže vnímať dôležité súvislosti. Palo je človek, ktorému záleží
veľmi záleží nielen na vlastnom vzdelaní, ale aj na rozvoji ľudí na
okolo. Vážim si ho ako človeka s pevným charakterom, odhodlaním
a chuťou zlepšovať seba, aj svet naokolo.

PRISPEJTE A POMÔŽTE NA CESTE
BUDÚCEMU SLOVENSKÉMU
VEDCOVI
ROZPOČET
PREČO TO TOĽKO STOJÍ?
Odkedy Británia odišla z EU, školné pre európskych
študentov sa viac ako zdvojnásobilo bez možnosti
získať od britskej vlády výhodnú študentskú pôžičku.
Ak sa mi nepodarí do konca leta vyzbierať dostatok
financii nebudem môcť nastúpiť do Oxfordu.

POZÝVAM VÁS STAŤ SA
JEDNÝM Z DARCOV
SUMOU 3 000€.
BUDEM VÁM VŠAK
VĎAČNÝ ZA KAŽDÚ SUMU.
ÚČET (EUR)
2935330741/1100

Školné
POTREBUJEM VYZBIERAŤ
£ 28 560 = 34 000 €
A UŽ MÁM 18 000 €.
STAČÍ MI NÁJSŤ 5 DARCOV
KTORÍ DARUJÚ 3 000 €.
Ďakujem za každý príspevok :)
Životné náklady
Ubytovanie (10 000 €)
Strava (4 000 €)
Cestovanie, víza... (3 000 €)
Dokopy 17 000 €
Získané z úspor a s pomocou
rodiny

IBAN: SK46 1100 0000 0029 3533 0741

Neváhajte sa mi
ozvať s akoukoľvek
otázkou :)
pavol.kebis@protonmail.com
+421 944 146 384

