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[strojový prepis] … nájdeme veľa profesií. Traja obvinení sa netaja svojím pôvodom zo Zemplína. Cenu si prevezme Juraj, v zime aj
vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Zoltán Nagy, maliar a ilustrátor, ako aj Jozef sú v už aj bývalý dekan Právnickej fakulty
univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zakladateľ moderného právnického vzdelávania v Košiciach. Všetci traja sú rodáci…
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Študentskou osobosťou roka v akademickom roku 2020/2021 sa stal Bc. Ladislav Palkovič, DIS, z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v
Bratislave. Ocenenia zo slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže, ktoré sa konalo v piatok 8. apríla 2022 v bratislavskom Pálfyho
paláci, si odniesli aj doktorandi Slovenskej akadémie vied – špeciálnu Cenu spoločnosti ABB (priemysel 4.0) získal Mgr. Peter Šichman z
Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i. Laureátkou v odbore Prírodné vedy, chémia sa stala RNDr. Zuzana Pös, PhD., z Ústavu
klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i., oceneným v oblasti Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história bol Mgr.
Oliver Zajac, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných
odborov študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV a zároveň podporiť vedu a
mladých talentovaných študentov na slovenských vysokých školách.

Sedemásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odbornými garantmi
boli SAV a Slovenská rektorská konferencia, ktorých odborníci tvorili porotu pre posudzovanie nominácií. Tento rok vyberala úspešných
študentov zo 102 nominácií v trinástich kategóriách.

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Junior Chamber
International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich
mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta.

Tohtoročný absolútny víťaz, TOP Študentská osobnosť Slovenska Ladislav Palkovič je mladý, talentovaný klavirista, študent
absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už ako mladý klavirista
vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2021 získal cenu
Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri.

RNDr. Zuzana Pös, PhD. má 28 rokov a pracuje ako vedecká pracovníčka na Ústave klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v.
i. Jej práca a vedecký záujem sa sústreďujú na testovanie možností a limitácií využitia moderných genomických technológií v oblasti
molekulárnej genetiky človeka, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti vylepšiť nielen výskumné procesy, ale aj zdravotnú starostlivosť. Je
čerstvou absolventkou doktorandského štúdia a výsledkom jej aktivity je osem publikácií, z ktorých je sedem karentovaných. Venovala sa
spoľahlivosti genomických dát získaných masívne paralelným sekvenovaním, a to z rôznych typov analyzovaného genomického
materiálu. Jej záujem bol zameraný na možnosti spoľahlivej identifikácie malých sekvenčných zmien, ale aj zmien väčších rozmerov,
konvenčne označovaných ako „varianty v počte kópií“. Z biomedicínskych aplikácií sa venuje už niekoľko rokov ochoreniu označovanému
ako „nešpecifické črevné zápaly“ ( Inflammatory bowel disease, IBD), ktoré sa radí medzi multifaktoriálne autoimunitné ochorenia. Počas
štúdia sa okrem iného podieľala aj na výučbe cvičení z humánnej genetiky.

Mgr. Oliver Zajac, PhD., absolvoval vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde
preukázal okrem osobných a vedomostných kvalít aj nebývalý záujem o historický výskum. Svoje odhodlanie a cieľavedomosť dokázal
následne zúročiť počas doktorandského štúdia na Historickom ústave SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zaoberá primárne dejinami
prvej polovice 19. storočia, výsledky jeho bádateľskej činnosti však výrazne prekračujú rámec slovenskej historiografie. Vo svojej
dizertačnej práci sa O. Zajac venoval analýzam obrazu Habsburskej monarchie v prostredí aristokratického krídla tzv. Veľkej poľskej
emigrácie v období rokov 1830 – 1846. Najdôležitejším záverom jeho dizertácie je korekcia doterajšieho dominantného naratívu o
negatívnom vnímaní Habsburskej monarchie, ktorý poľskí aj zahraniční historici a historičky automaticky preberali zo starších prác.
Koncom roka 2019 bol štipendistom francúzskej vlády na Univerzite Paríž 1: Pantheon-Sorbonne, kde pracoval pod vedením prof.
Antoine Maresa ako štipendista Národného štipendijného programu.

Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., robil svoju diplomovú prácu v SAV pod vedením Ing. Jána Kuzmíka, DrSc.,
kde pripravoval normálne zatvorené výkonové tranzistory. Spínacie tranzistory sú základná časť prevodníkov elektrického napätia a
nachádzajú svoje uplatnenie napríklad v hybridných autách. V súčasnosti sú elektrické straty spojené s prevodom napatia (napr. v
počítačovom zdroji) až 20 percent. Momentálne pracuje na novom súbore vzoriek, kde používa vylepšený návrh tranzistorov a iných
štruktúr, ktorý umožní lepšie charakterizovať vlastnosti semiizolačného GaN-u.

Autor: CSČ - VS SAV
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Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom vedie od 1. apríla 2022 nový primár - MUDr. Štefan
Novysedlák.

„ Primár Štefan Novysedlák má dlhoročné skúsenosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Okrem kvalitnej medicíny má aj skúsenosti s
vedením tímu, ktoré získal z jeho predchádzajúceho pôsobenia na pozícii prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej
nemocnice v Martine a predtým na pozícii primára v nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Jeho vedomosti a skúsenosti budú
prínosom pre skvalitňovanie odbornej zdravotnej starostlivosti o pacientky a rodičky v našom regióne,“ uviedol Ivan Mokrý, riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.

MUDr. Štefan Novysedlák vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho pôsobenie sa začalo na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, počas ktorého absolvoval atestáciu v odbore
gynekológia a pôrodníctvo.

Od roku 2003 pôsobil ako zástupca primára a od roku 2012 zastával pozíciu primára oddelenia. Od roku 2020 pôsobil na pozícii zástupcu
prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Absolvoval školenia a certifikované kurzy v pôrodníckej
analgézii, operačnej endoskopii a operačného riešenia močovej inkontinencie. V súčasnosti je členom Slovenskej lekárskej komory a
členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

„ Mojim cieľom na pozícii primára gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia v žiarskej nemocnici je poskytovať spoločne s celým tímom
zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni. Verím, že mojimi pracovnými skúsenosťami obohatím gynekologicko-pôrodnícke
oddelene, budem prínosom pre nemocnicu a postupne si získam v tomto regióne dôveru pacientiek. Mojou snahou je, aby pacientky
alebo rodičky odchádzali z oddelenia spokojné a v prípade potreby sa na nás opätovne obrátili. “ uviedol Štefan Novysedlák, primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.

Galéria
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Július Okály a Mariana Tarbajová: To sú tohtoroční víťazi súťaže Medik a Florence roka 2021

Zašiť reznú ranu rôznymi technikami a typmi stehov, ošetriť čerstvo narodené bábätko či resuscitovať (figuríny) novorodenca i dospelého
človeka – aj s týmito úlohami si muselo tento víkend priamo na pôde spišskonovoveskej nemocnice poradiť 24 tohtoročných finalistov
súťaže Medik a Florence roka 2021. Víťazmi vôbec prvého spojeného ročníka medikov a budúcich sestier sa stali Július Okály – Medik
roka 2021 a Mariana Tarbajová – Florence roka 2021. Obaja si domov odnášajú finančnú výhru vo výške po 3000 eur. Všetci finalisti
zároveň získali garantované pracovné miesto v nemocniciach siete Svet zdravia.

„Už niekoľko rokov sa súťažami Medik roka a Florence roka snažíme študentom poskytnúť jedinečná príležitosť stretnúť sa s disciplínami,
ku ktorým sa počas štúdia možno ani nedostanú, ukazujeme im, ako funguje skutočná nemocnica a dávame im priestor získať nové
vedomosti od špičkových odborníkov. Tento rok sme súťaže spojili, pretože chceme poukázať na dôležitosť spolupráce medzi medikom a
sestrou, ktorá je nesmierne dôležitá preto, aby pacient získal čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Teší ma, že sme počas tohto
víkendu mohli spoznať 24 ambicióznych a šikovných mladých ľudí, ktorí verím, že budú pre slovenské zdravotníctvo prínosom,“ povedal
Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

12 medikov a 12 budúcich sestier si počas víkendových workshopov mohlo vyskúšať niekoľko praktických disciplín v rámci svojich
odborov. Budúce sestry sa napríklad naučili ako predchádzať dekubitom, aj ako ich v prípade vzniku liečiť a čo všetko treba urobiť pri
ošetrení novorodenca. Medici si zas na trenažérnych podložkách vyskúšali zašiť rezné rany, získavali poznatky z rádio diagnostiky,
prostredníctvom symptómov pacienta a laboratórnych parametrov sa učili určiť diagnózu pacienta. Spoločne s budúcimi sestrami
nakoniec zistili ako funguje triážny systém na urgentnom príjme alebo ako správne resuscitovať novorodenca aj dospelého človeka.

Praha, Bratislava, Brno, Olomouc, Martin, Košice, ale aj Prešov, Ružomberok či Trnava – tohtoročné finále bolo zastúpené súťažiacimi z
rôznych univerzít na Slovensku i v Česku. Súťažili študenti 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo a budúce
sestry 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách, alebo v odbore diplomová všeobecná
sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní.

Najlepším medikom roka 2021 sa stal Július Okály, z budúcich sestier zvíťazila Mariana Tarbajová

„Tento víkend mi priniesol veľmi veľa nových skúseností. Som prekvapený, že som vyhral, samozrejme sa z toho teším a verím tomu, že
som aj o niečo múdrejší. Celé tri dni boli zamerané najmä na prax. Naučili sme sa veci, ktoré si na fakultách nemáme možnosť vyskúšať,
takže sa nám určite zídu. Každému by som odporučil, aby si súťaž Medik a Florence roka vyskúšal, pretože získa množstvo vedomostí a
spozná skvelých ľudí,“ uviedol Medik roka 2021 Július Okály z 3. lékařskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

„Veľmi sa z víťazstva teším a vôbec som to nečakala. Je to veľmi pozitívna skúsenosť, aj z toho pohľadu, že súťaž bola spojená a mohli
sme si vyskúšať spoluprácu medzi medikom a budúcou sestrou, čiže sme fungovali v tíme a náš tím bol perfektný. Vedeli sme si
navzájom pomôcť, či už medici nám alebo my medikom. Súťaž mi dala veľa nových vedomostí a skúseností, ktoré sa mi určite zídu aj pri
štátniciach, ktoré ma čakajú,“ povedala tohtoročná víťazka Florence roka 2021 Mariana Tarbajová, študentka Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Hlavnou cenou pre víťazov súťaže Medik roka a Florence roka 2021 je finančná odmena vo výške 3000 eur netto pre každého. Víťazi
druhého miesta si odniesli po 500 eur a tretieho po 300 eur. Všetkým 24 finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti
nemocníc Svet zdravia, a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Finalisti mohli získať aj špeciálnu cenu od partnera súťaže, zdravotnej poisťovne Dôvera, vo výške 1000 eur. Za medikov si túto cenu
odniesol Štefan Michút z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, za budúce sestry Monika Mináriková z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave.

„Veľmi ma teší, že na projekte súťaže môžeme spolupracovať od jej samého začiatku. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby či už medici
alebo budúce sestry získavali prax v reálnych nemocniciach. Rovnako však za nemenej podstatné považujem, aby získavali aj poznatky
o ostatných vzťahoch v zdravotníctve, medzi ktoré patrí napríklad aj vedomosť o tom, ako je financované a akú úlohu v ňom zohrávajú
zdravotné poisťovne,“ Martin Kultan, generálny riaditeľ poisťovne Dôvera.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže – zdravotnou
poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska
fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
Mediálnymi partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.

Galéria
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Dokončenie zo strany 1

Podľa predsedu Študentskej rady vysokých škôl Filipa Šurana však porovnávanie výsledkov nie je správne. „Študent s tou istou snahou a
prístupom môže mať na jednej strednej škole najlepšie výsledky v ročníku, no na druhej by patril medzi priemer,“ konštatoval. Prostriedky
z Európskej únie však nemajú podporiť len tých najviac nadaných. Požiadať o ne budú môcť aj nadpriemerní uchádzači zo sociálne
znevýhodneného prostredia. V budúcom akademickom roku by štipendium malo dostať 400 z nich. Konkrétne výberové kritériá však
zatiaľ neboli zverejnené.

Načasovanie opatrenia však podľa Šurana nie je ideálne. „Študenti si podávali prihlášky začiatkom kalendárneho roka. Tí, ktorí chcú ísť
do zahraničia, sú už dlhšie rozhodnutí,“ poznamenal. Podľa jeho slov je otázne, či financie niektorých naozaj namotivujú, aby zostali
doma, alebo len zasponzorujú tých, ktorí by sa na Slovensku vzdelávali aj tak.

Na rovnaký problém upozorňuje aj analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Róbert Chovanculiak. „Ani dnes
neodchádzajú všetci šikovní žiaci. Ak sa dostanú k dotáciám, žiadnym spôsobom sa nezmení ich správanie,“ reagoval. Druhé slabé
miesto vidí v tom, že opatrenie je zamerané na bakalárov, pričom väčšina Slovákov pokračuje na druhý stupeň. „Môže sa stať, že študent
po vyčerpaní dotácie pôjde na magisterské štúdium do zahraničia,“ uviedol.

Snahu motivovať mladých ľudí k štúdiu na Slovensku univerzity vnímajú pozitívne. Zastávajú však názor, že sú potrebné aj dlhodobé
systémové opatrenia, ktoré prispejú k ich skvalitneniu. Podľa rezortu školstva počet študentov dlhodobo klesá. Aj keby štipendium
prilákalo viac uchádzačov, masívny nárast záujmu neočakáva. Podľa odhadov nad odchodom do cudziny uvažuje 138-tisíc Slovákov.
Viac ako štvrtina tam chce zostať natrvalo a zvyšok dočasne. Každý piaty chce ísť do Českej republiky, no frekventované sú aj vyspelé
západné krajiny ako Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Španielsko či Dánsko.

Najbližšie roky však majú investície z plánu obnovy smerovať aj na prilákanie špičkových absolventov zo zahraničia. Z opačného konca
by sa štát mohol k problému postaviť aj podľa analytika Chovanculiaka. „Brať v zahraničí študujúcich Slovákov ako outsourcovanie
služieb a ušetrené peniaze použiť na ich prilákanie domov,“ navrhol.

Slovensko čelí úniku mozgov

Štipendiá za štúdium na domácej univerzite

(počet a výška štipendií)

1 000

najväčšie talenty

400

nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia

9 000

eur

výška štipendia

9 000

eur

výška štipendia

Podiel študentov v zahraničí vo vybraných krajinách Európskej únie

(v percentách)

76,9

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/739366005/29a01d96a075dfa41a16?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTI0Mjc0OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzM5MzY2MDA1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.AquR5DiWu0fg15TjAYl2x-MV5abA8_YBJb-xvjiH1Lk
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/14579752-d7ee3060ab68f1f3a4c6/
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Luxembursko

19,5

Slovensko

12,5

Slovinsko

9,1

Litva

8,2

Estónsko

6,9

Írsko

6,5

Lotyšsko

6

Rakúsko

5,9

Portugalsko

5

Maďarsko

4,9

Grécko

4,2

Česko

4,1

Taliansko

4,1

Francúzsko

4

Fínsko

4

Nemecko

3,5

Švédsko

https://monitora.sk/
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3,4

Belgicko

106

miliónov eur

z plánu obnovy má ísť na lákanie a udržanie talentov

130

-tisíc ľudí

študuje na slovenských vysokých školách

34

vysokých škôl

117

fakúlt

4 608

študijných programov

Slovenské vysoké školy podľa počtu študentov

(v tisícoch)

22,6

Univerzita Komenského v Bratislave

10,2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

9,0

Technická univerzita v Košiciach

8,0

Prešovská univerzita v Prešove

7,8

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

7,5

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7,4

Žilinská univerzita v Žiline

7,1

Ekonomická univerzita v Bratislave

6,7

https://monitora.sk/
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

6,6

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5,3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

5,0

Trnavská univerzita v Trnave

Zdroj: Unesco, OECD, Portál VŠ Infografika: HN/M. Záborský

Krajiny, do ktorých najčastejšie odchádzajú Slováci

Česko

12 901

Veľká Británia

1 817

Maďarsko

1 750

Dánsko

1 368

Rakúsko

898

Nemecko

680

Holandsko

585

Austrália

335

Poľsko

255

USA

238

Francúzsko

197

Taliansko

185

https://monitora.sk/
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Švajčiarsko

151

Španielsko

97

https://monitora.sk/
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