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Prezident ocenil Top študentskú osobnosť  

Top študentskou osobnosťou Slovenska za školský rok 

2010/2011 sa stal Michal Kšiňan. Je interný doktorand 

Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) aj 

parížskej univerzity Sorbonne, kde pod dvojitým vedením 

vypracoval dizertačnú prácu na tému Milan Rastislav 

Štefánik, biografická esej.  

"Veda nemá také podmienky, aké by mala mať. Napriek tomu 

dosahujete vynikajúce výsledky na medzinárodnej úrovni," na 

slávnostnom vyhodnotení siedmeho ročníka súťaže Študentská 

osobnosť Slovenska v Bratislave povedal v príhovore prezident 

SR Ivan Gašparovič, ktorý nad podujatím prevzal záštitu a ocenil absolútneho víťaza. 

Do súťaže bolo nominovaných 78 mladých osobností z 31 vysokých škôl a vedeckých pracovísk SAV. 

Odborní garanti súťaže z nich vybrali víťazov 11 kategórií. Tí si prevzali finančnú odmenu, dar 

prezidenta, diplom a vecné ceny.  

Najlepší študent Kšiňan zvíťazil v kategórii Filozofia, politológia, právo a teológia. V oblasti lekárskych 

vied bola najlepšia Dominika Mániková (Ústav experimentálnej onkológie SAV), ktorá v rámci 

doktorandského štúdia skúma toxické účinky prvku selén. Boris Hudec (Elektrotechnický ústav SAV) 

s dizertačnou prácou o charakterizácii štruktúr kov-izolant-kov pre nano-rozmerné pamäte typu Dram bol 

najlepší v kategórii Elektrotechnika a priemyselné technológie. Dizertačná práca Metódy a prostriedky 

pre modelovanie elementárnych procesov a zariadení v oblasti spracovania surovín vyniesla Jánovi 

Kukurugyajovi (Fakulta BERG Technická univerzita Košice) úspech v kategória Hutníctvo a strojárstvo. 

V oblasti informatiky a matematicko-fyzikálnych vied ocenili Karola Rástočného (Fakulta informatiky 

a informačných technológií STU Bratislava) za dizertačnú prácu Sprístupňovanie informácií na 

sociálnom adaptívnom webe.  

Z víťazstva v kategórii Prírodné vedy a chémia sa tešila doktorandka Ľudmila Hricová (Neurobiologický 

ústav SAV), ktorá obhájila minimovú prácu k dizertačnej skúške Signalizácia v bulbospinálnej 

respiračnej dráhe potkana po poškodení krčnej miechy. Architekt Vladimír Hain (Fakulta architektúry 

STU Bratislava) úspechom v európskej súťaži Červená niť zvíťazil v kategórii Stavebníctvo 

a architektúra. Za dizertačnú prácu skúmania mikroorganizmov v mede si prevzala cenu v kategórii 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo Vladimíra Kňazovická (Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Riešením spotrebiča budúcnosti 

s názvom Portable Spot Cleaner študent Adrián Mankovecký (Ateliér Industrial design Vysoká škola 

výtvarných umení Bratislava) bol najlepší v kultúre a umení. Za oblasť ekonómie si prevzal cenu Martin 

Grančay (Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita Bratislava), ktorý sa ako jediný na 

Slovensku venuje ekonomickej liberalizácii medzinárodnej civilnej dopravy. Víťazka Svetovej letnej 

univerziády 2011 v Číne, študentka Monika Zemková (Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava), si 

prevzala cenu v kategórii šport. 

Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International–Slovakia. Súťaž sa konala s podporou 

Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Generálnym 

partnerom siedmeho ročníka je spoločnosť Skanska SK. 
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