News

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 120 krajinách sveta. JCI Slovakia organizuje rôzne aktivity pre
študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Tí, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty
Generálnym partnerom projektu Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014 je už
tradične spoločnosť Skanska SK a.s.
Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku od augusta 1999 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.

Žiadne
nehody

Žiadne
porušenie etických zásad

Žiadne
ekologické incidenty

Žiadne
reklamácie

Žiadne
stratové projekty

Skanska celosvetovo pôsobí na stavebných trhoch už 127 rokov. Od skromných začiatkov v malom
mestečku na juhu Švédska v roku 1887, až po dnešnú pozíciu vedúceho svetového hráča. Viac o tom,
kto sme a čo robíme, sa dozviete z filmu Sme Skanska.

Chceme oceniť výnimočné úspechy študentov VŠ
Jedným z kľúčových projektov Junior Chamber International je súťaž Študentská osobnosť Slovenska,
ktorá vstupuje do svojho jubilejného desiateho ročníka. Podujatie organizujeme s podporou
Slovenskej rektorskej konferencie, pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied a pod záštitou
prezidenta SR – J.E. Andreja Kisku.
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 nájdete na stránke
www.studentskaosobnost.sk.
Uzávierka prihlášok je 14. 11. 2014.
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. Andreja Kisku.
„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.
Na slávnostné podujatie bude pozvaný víťazný študent spolu s dekankou/dekanom, resp. s riaditeľkou/
riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie.

Víťazi jednotlivých kategórií ŠOS 2012/2013

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

Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014

CENA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
Cena Hospodárskych novín
V desiatom 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 2012/2013
Top študentskou osobnosťou sa v akademickom
roku 2012/2013 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.

Ing. Mária Virčíková, Top študentská osobnosť 2012/2013

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 za svoju diplomovú
prácu 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 pozvané prednášky na japonských univerzitách
v decembri 2012 na Kyushu Inst. Technology, Fukuoka, Tokyo Inštitúte of Technology, Tokyo, Tsukuba
University a Tokyo University a na prestížnom Kórea Advanced Inštitúte 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 v školách a v nemocniciach (FNsP Košice) a na Noci výskumníkov (vystúpenia robotov
Nao).
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