News

Víťazi deviateho ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska si prevzali ceny
11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 11. decembra prevzalo prestížne ocenenie Študentská
osobnosť Slovenska. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa
vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia,
generálnym partnerom pre školský rok 2012/2013 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.
Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta
SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie
a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie
vied.
V deviatom ročníku podujatia bolo vyhlásených
11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov.
Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých
pracovísk nominovali na ocenenie celkovo
70 študentov. V každej kategórii nezávislá
odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali
vecné ceny a finančnú odmenu.
Víťazi jednotlivých kategórií ŠOS 2012/2013

„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.
Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti
Skanska SK, pri odovzdávaní Ceny Skanska Top
študentskej osobnosti 2012/2013 Ing. Márii Virčíkovej.

Top študentskou osobnosťou 2012/2013 sa stala a Cenu prezidenta SR si prevzala Ing. Mária
Virčíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, víťazka kategórie Informatika
a matematicko-fyzikálne vedy. Ocenenie získala za svoju dizertačnú prácu v odbore Umelá inteligencia
s názvom Interakcia človek – stroj v sociálnej robotike.

Cena Hospodárskych novín
Cenu Hospodárskych novín na základe
internetového hlasovania verejnosti získal Štefan
Tóth z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
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CENA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN

Profil Top Študentskej osobnosti 2012/2013
Top študentskou osobnosťou sa stala Ing. Mária Virčíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach.
Ing. Mária Virčíková je študentkou posledného ročníka 3. stupňa štúdia v odbore Umelá inteligencia
na Fakulte informatiky a elektrotechniky Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej dizertačnej
práci s názvom Interakcia človek – stroj v sociálnej robotike, v odbore Umelá inteligencia, sa venuje
humanoidným robotom, t. j. interakcii človek – stroj.
Výsledky jej práce sú porovnateľné s výsledkami dosiahnutými vo svete. Prvýkrát prezentovala výsledky
svojej práce v roku 2009 ako študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia na konferencii Cognitive and
neural systems na MIT (Massachusets Institut of Technology) v Bostone, USA. Návšteva MIT Média
Lab. a osobné stretnutia so špičkovými osobnosťami na MIT veľmi silno ovplyvnili jej rozhodnutie
venovať sa problematike umelej inteligencie.
V roku 2010 ukončila 2. stupeň VŠ vzdelania s vynikajúcim výsledkom, pričom získala IT Valley Award
2010 za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informačných technológií.
Po prijatí na PhD. štúdium pod vedením školiteľa prof. Ing. Petra Sinčáka, PhD., ktorý ju predovšetkým
inšpiruje a podporuje najmä v jej zahraničných aktivitách, sa stala už dnes medzinárodne známou
osobnosťou. Ocenením výsledkov jej práce sú pozvania prednášať na japonských univerzitách
v decembri 2012 na Kyushu Inst. Technology, Fukuoka, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Tsukuba
University a Tokyo University a na prestížnom Kórea Advanced Institute of Science and Technology
(KAIST) v Južnej Kórei.
V roku 2013 sa angažovala v projekte Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice aktivitami:
Výstava Robotické emócie, DIG Gallery, Košice a populárnou prednáškou Raňajky s umelou
inteligenciou v reštaurácii v Košiciach. Ďalšie významné popularizačné činnosti s humanoidnými
robotmi sú na školách a v nemocniciach (FNsP Košice) a na Noci výskumníkov (vystúpenia robotov
Nao).

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok
2012/2013
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Bc. Lukáš Pariža – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Ján Duplák, PhD. – Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Mária Virčíková – Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
4. Lekárske vedy, farmácia
MUDr. Juraj Sokol – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave
5. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Matúš Peško, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Peter Staňák, PhD. – Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
8. Právo, filozofia, politológia, sociológia
Mgr. Lenka Kostovičová – Ústav experimentálnej psychológie SAV
9. Kultúra a umenie
Bc.Tomáš Šelc – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
10. Ekonómia
Michal Mešťan – Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
11. Šport
Richard Varga – Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku od augusta 1994 a je súčasťou svetového koncernu Skanska
so sídlom vo Švédsku. Predmetom podnikania skupiny je stavebná činnosť, najmä dopravné,
občianske, bytové, inžinierske a priemyselné stavby, development a facility management. Vo svojom
podnikaní sa Skanska snaží napĺňať svoju základnú stratégiu piatich núl. V roku 2012 Skanska
celosvetovo oslávila 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.
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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 120 krajinách sveta. Naša organizácia pripravuje rôzne aktivity
pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku.
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