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Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal cenu víťazovi súťaže 

Študentská osobnosť roka 2010/2011 
Prezident SR Ivan Gašparovič sa dnes zúčastnil na slávnostnom vyhlásení výsledkov 

celoslovenskej súťaže „Študentská osobnosť Slovenska školského roka 2010/2011 

v bratislavskom vydavateľstve SAV. Za účasti predsedu SAV Jaromíra Pastoreka, 

výkonného predsedu Svetovej federácie mladých lídrov Mariána Meška, prezidenta 

Slovenskej rektorskej konferencie Libora Vozára odovzdali ceny 11 držiteľom titulu 

„Študentská osobnosť Slovenska.“ Absolútnemu víťazovi Michalovi Kšíňanovi 

odovzdala hlava štátu „Cenu prezidenta SR“.  

Cieľom tohto projektu, nad ktorým prevzal Ivan Gašparovič záštitu, je oceniť talentovaných a usilovných 

študentov z rôznych vedných odborov a predstaviť tieto mladé slovenské osobnosti širokej verejnosti. Zároveň 

im poskytnúť podporu a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí a tým ich motivovať k ešte lepším 

výkonom.  

Ivan Gašparovič laureátom povedal: „Ako občan, človek, pedagóg som rád, že máme takýchto ľudí. Ako politik 

a prezident sa musím zamyslieť, či sme urobili všetko preto, aby mladí ľudia mali dobré podmienky. Aj v čase, 

kedy veda a štúdium nemá podmienky, aké by mala mať, ste dosiahli vynikajúce výsledky.“ Hlava štátu 

zablahoželala všetkým ocenením študentom a vyjadrila nádej, že Bratislava bude mestom vedy a vzdelávania.  

Podľa organizátora súťaže Študentská osobnosť Slovenska Mariána Meška „všetci mladí úspešní študenti si 

zaslúžia uznanie spoločnosti a môžu byť príkladom pre iných mladých ľudí.“  

Víťazmi v jedenástich kategóriách sa stali:  

1.   Elektronika, priemyselné technológie  

      Ing. Boris Hudec z Elektronického ústavu SAV  

2.   Hutníctvo, strojárstvo, energetika  

      Ing. Ján Kukurugya z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach  

3.   Informatika a matematicko –fyzikálne vedy  

      Ing. Karol Ráztočný z Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity 

      v Bratislave   

4.   Lekárske vedy, farmácia  

      Mgr. Dominika Mániková z Ústavu experimentálnej onkológie SAV  

5.   Prírodné vedy, chémia  

      RNDr. Ľudmila Hricová z Neurologického ústavu SAV  

6.   Stavebníctvo, architektúra  

      Ing. arch. Vladimír Hain z Fakulty architektúry STU v Bratislave  

7.   Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo  

      Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre  

8.   Filozofia, politológia, právo, teológia  

      Mgr. Michal Kšíňan, MAS. Z Historického ústavu SAV  

9.   Kultúra a umenie  

      Adrián Mankovecký z Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave  

10. Ekonómia  

       Ing. Martin Grančay z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave  

11. Šport  

       Bc. Monika Zemková z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave  

Absolútnym víťazom - TOP študentská osobnosť Slovenska šk. rok 2010/2011 a držiteľom Ceny prezidenta SR 

Ivana Gašparoviča sa stal Mgr. Michal Kšíňan, MAS. Z Historického ústavu SAV.  
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