
O nás
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. Naša organizácia 
pripravuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Tí, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty
Generálnym partnerom projektu Študentská osobnosť Slovenska  
pre školský rok 2011/2012 je spoločnosť Skanska SK a.s.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku od augusta 1994 a je súčasťou svetového koncernu Skanska 
so sídlom vo Švédsku. Základným predmetom jej činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj 
vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. 

Podnikanie v Skanska sa opiera o 4 základné piliere:

Čestne 
Zaväzujeme sa podnikať v súlade s morálkou a so zákonom, dodržiavať ľudská práva a otvorene 
komunikovať so všetkými, na ktorých má naše podnikanie dopad.

Hrdo 
Zakladáme si na svojich zamestnancoch. Poskytujeme im bezpečné a zdravé pracovné prostredie, 
nové príležitosti a možnosti vzdelávania. Nepripúšťame diskrimináciu. Uznávame odbory. Nevyužívame 
detskú a ani nútenú prácu. 

Férovo 
Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo a nekalú hospodársku súťaž. 

Ohľaduplne 
Na všetkých úrovniach uplatňujeme riadenie s ohľadom na životné prostredie. Svoju činnosť riadime 
tak, aby naplnila všetky požiadavky ochrany prírody. 

V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Chceme oceniť výnimočné úspechy študentov VŠ
Jedným z kľúčových projektov Junior Chamber International je súťaž Študentská osobnosť Slovenska, 
ktorá vstupuje do svojho ôsmeho ročníka. Podujatie organizujeme s podporou Slovenskej rektorskej 
konferencie, pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied a  pod každoročnou záštitou 
prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča.

Týmto projektom chceme vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni 
vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční –  
napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, 
doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci  
či športovci. Jediným obmedzením je vek od 18 do 35 rokov. Viac informácií sa nachádza  
na www.studentskaosobnost.sk.

Uzávierka prihlášok je 8. 11. 2012.

Najlepší z každej kategórie podľa jednotlivých študijných smerov získajú vecné ceny, ako aj finančnú 
odmenu. Nominácie posúdia garanti podujatia – špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. 
Výsledky súťaže budú oznámené na slávnostnom odovzdávaní cien začiatkom decembra za účasti 
predstaviteľov spoločenského, akademického i podnikateľského života. Absolútny víťaz získa „Cenu 
prezidenta SR“ – J.E. Ivana Gašparoviča. 

„Podpora mladých talentovaných ľudí a vzdelania 
je v rámci Skanska prioritou a investíciou, ktorá 
sa vráti niekoľkokrát. Študentom prinesie uznanie 
a otvorí im dvere k ich kariére, spoločnosti nové 
myšlienky, vynálezy, objavy, ktoré ju posúvajú 
dopredu,“ povedala Magdaléna Dobišová, 
generálna riaditeľka Skanska SK a.s. 

Na slávnostné podujatie bude pozvaný víťazný študent spolu s dekankou/dekanom, resp. s riaditeľkou/
riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie.

Cena Hospodárskych novín
V ôsmom ročníku súťaže bude môcť 
svojho kandidáta opäť voliť i verejnosť, a to 
prostredníctvom elektronického hlasovania 
na www.hnonline.sk o „Cenu Hospodárskych 
novín“.

Profil TOP víťaza – ŠOS 2010/2011
Top študentskou osobnosťou sa stal Mgr. Michal Kšiňan, MAS. z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied, víťaz  kategórie Filozofia, politológia, právo, teológia. 

Mgr. Michal Kšiňan, MAS. po skončení Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore história 
a francúzsky jazyk absolvoval ročné štúdium stredoeurópskych dejín na Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. V súčasnosti je interným doktorandom Historického ústavu SAV a zároveň parížskej 
univerzity Sorbonne, kde pod dvojitým vedením (thèse en cotuelle) vypracoval dizertačnú prácu 
na tému Milan Rastislav Štefánik, biografická esej. Príprava dizertačnej práce zo spoločenských vied 
vo Francúzsku kladie na doktoranda značne väčšie nároky ako na Slovensku. Rozsah práce musí byť 
minimálne 400 strán, zdôrazniť treba i jazykovú náročnosť a skutočnosť, že Sorbonne sa v historickom 
výskume dlhodobo radí medzi najlepšie svetové univerzity. Michal Kšiňan by mal dizertačnú prácu 
obhájiť do konca tohto roka. O jej úrovni predbežne svedčí i prezentácia jej častí na medzinárodných 
podujatiach, rovnako ako aj interná oponentúra v HÚ SAV. Michal Kšiňan má preto predpoklady 
úspešne prácu obhájiť a získať tým dvojitý titul PhD. 

Okrem výskumu osobnosti a života M. R. Štefánika sa doktorand venuje aj otázkam identít, mapuje 
diskusie vo francúzskej historiografii a metodológii a ich závery sa snaží aplikovať na slovenský 
historický výskum.

Michal Kšiňan je odborne erudovaný doktorand známy i v zahraničí. Roku 2008 publikoval vo 
Francúzsku ako spoluautor knihu La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans 
les archives du Service historique de la Défense, jej preklad vyšiel o rok neskôr aj na Slovensku. 
Recenzným konaním prešla už jeho ďalšia kniha o M. R. Štefánikovi, ktorej publikovanie v českom 
vydavateľstve je naplánované na koniec októbra tohto roka. Jeho práce citujú historici nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od zimného semestra 2011 – 2012 vedie na Ústave českých dejín 
Filozofickej fakulty Karlovej univerzity seminár o metodológii biografie. Aktívne sa doteraz zúčastnil 
šestnástich zahraničných konferencií, seminárov či prednášok v Prahe, Budapešti, Paríži, Bordeaux 
a Toruni a piatich na Slovensku. Ako spoluriešiteľ sa zúčastnil dvoch medzinárodných projektov 
a dvoch projektov VEGA. Absolvoval viacero dlhodobých študijných pobytov na Sorbonne, na Karlovej 
univerzite a v CEFRESe (Francúzske výskumné centrum v oblasti spoločenských vied) v Prahe, kde je 
momentálne na výskumnom pobyte.

Michal Kšiňan vyvíja i mimoriadne aktivity v oblasti popularizácie vedy. Prezentoval niekoľko 
popularizačných prednášok a rozhovorov v rozhlase či televízii. Podieľal sa na realizácii francúzskeho 
dokumentárneho filmu Štefánik l´incroyable destin, ktorého slovenskú verziu opakovane vysielala STV 
a bola schválená Ministerstvom školstva SR ako učebná pomôcka na vyučovanie histórie.

News 1

Prezident SR Ivan Gašparovič s Mgr. Michalom Kšiňanom, 
MAS., Top študentskou osobnosťou 2010/2011, ktorý získal 
Cenu prezidenta SR.

Prezident SR Ivan Gašparovič s víťazmi jednotlivých 
kategórií ŠOS 2010/2011.
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Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska pri 
odovzdávaní Ceny Skanska Mgr. Michalovi Kšiňanovi, MAS.


