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Víťazi súťaže Študentská osobnosť Slovenska sú už známi 

 

Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž, ktorá oceňuje tých najlepších študentov. 

Predstavitelia fakúlt do deviateho súťaže pre školský rok 2012/2013 nominovali 70 študentov ... 

BRATISLAVA 13. decembra (WBN/PR) - Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž, 

ktorá oceňuje tých najlepších študentov. Predstavitelia fakúlt do deviateho súťaže pre školský rok 

2012/2013 nominovali 70 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod 

záštitou prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, 

generálnym partnerom pre školský rok 2012/2013 je už tradične spoločnosť Skanska. 

„Podpora vzdelávania je jednou zo základných priorít našej spoločnosti. Teší nás, že i 

prostredníctvom tohto projektu môžeme podporiť potenciál mladých ľudí, ich úsilie a 

cieľavedomosť, ktorú potvrdili i nomináciou v tejto súťaži,“ povedala Magdaléna Dobišová, 

generálna riaditeľka Skanska SK a.s. 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a 

pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej 

verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými 

študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s 

významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci. 

V deviatom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. V 

každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú 

odmenu. 

„Každoročný počet nominácií, ktoré do súťaže dostávame, nás utvrdzuje v presvedčení, že projekt 

tohto tipu má v našej krajine miesto a že medzi mladými ľuďmi je ohromný potenciál, na ktorý 

treba poukázať a ktorý je potrebné podporiť,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber 

International – Slovakia. 

TOP študentská osobnosť 2012/2013 je Ing. Mária Virčíková  

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získal Štefan Tóth z 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
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