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Ivan Gašparovič odovzdal cenu prezidenta Študentskej 
osobnosti Slovenska  
24. november 2009 

Vytrvalú podporu tvorivosti mladých ľudí prejavil prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič aj svojou dnešnou účasťou na 
slávnostnom vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže „Študentská 
osobnosť Slovenska školského roka 2008/2009.“ Nad podujatím náš 
najvyšší predstaviteľ prevzal aj záštitu.  

Prezidenta privítal výkonný predseda Svetovej federácie mladých lídrov – Slovensko (Junior Chamber 
International - Slovakia) Marián Meško ako aj predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek.  

Marián Meško úspech študentov uviedol slovami: „Títo šikovní mladí ľudia môžu byť skutočne 
excelentným príkladom pre svojich spolužiakov a vôbec pre všetkých študentov na Slovensku.“ 

Prezident Ivan Gašparovič v úvode svojho príhovoru poďakoval všetkým, ktorí túto súťaž organizujú 
ako aj predstaviteľom Slovenskej akadémie vied a univerzít. Ocenil ich prístup, ktorý neredukujú iba 
na edukačnú zložku, ale tiež oceňujú tých, ktorí si to zaslúžia.  

Ivan Gašparovič laureátom povedal: „Vy ste si vybrali v rámci profesie to najťažšie – ďalej sa 
vzdelávať a získavať nové poznatky pre celú spoločnosť a ľudstvo,“ uviedol prezident. Pokračoval 
slovami o tom, že táto voľba je o to ťažšia práve v dnešnom čase krízy, kedy je nedostatok zdrojov na 
vedu a výskum.  

„Som veľmi rád, že som vám v mene občanov Slovenskej republiky mohol zablahoželať a zaželať vám 
také kvalitné vedecké výsledky, aby ste v nich našli nielen adekvátne morálne, ale aj finančné 
ocenenie,“ povedal Ivan Gašparovič.  

Osobne odovzdal „Cenu prezidenta SR – J.E Ivana Gašparoviča“ absolútnej víťazke tohto ročníka 
súťaže, ktorou sa stala Daniela Očipová. Cenu získala za prácu, v ktorej sa venovala teoretickej 
a experimentálnej analýze distribučných systémov teplej vody v súvislosti s ich možným 
mikrobiologickým znečistením. 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je 
vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v Slovenskej republike, ich talent ako aj 
cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj 
v zahraničí. Cieľom projektu je motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom.  

Jednotlivé nominácie posudzoval garant podujatia, ktorým je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa 
uskutočnilo taktiež s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Študenti súťažia v odboroch: 
elektrotechnika, priemyselné technológie, hutníctvo, strojárstvo, energetika, informatika 
a matematicko-fyzikálne vedy, lekárske vedy, farmácia, prírodné vedy, chémia, stavebníctvo 
a architektúra, poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo, filozofia, politológia, právo, teológia, kultúra 
a umenie, ekonómia a šport .  
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