News

Cena Top Študentská osobnosť Slovenska spoznala svojho jedenásteho víťaza
Top Študentskou osobnosťou 2014/2015 sa stal Ing. Jakub Berčík, PhD., ktorý ukončil doktorandské
štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Profil Top Študentskej osobnosti akademického roku 2014/2015
Vysoká vedecká odbornosť i profesionálna zanietenosť prispeli k tomu, že pán Berčík je pôvodcom
dvoch technológií a úžitkového vzoru, pričom predmetné riešenia sú významným príspevkom k rozvoju
neuromarketingu a neuroekonómie na národnej úrovni. Na spomínané technológie boli podané
patentové prihlášky:
1. Spôsob získavania a/alebo spracovania neuromarketingových dát, systém na jeho
uskutočnenie – číslo patentovej prihlášky PP50036-2015,
2. Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií
– číslo patentovej prihlášky PP50074-2015.
Obe technológie sa vyznačujú vysokým potenciálom uplatnenia v praxi, čoho dôkazom je aktívna
príprava založenia firmy (start-upu) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI),
za účelom transferu technológií a poznatkov do komerčnej sféry. V podmienkach Slovenskej republiky
to predstavuje vôbec prvý start-up za účelom komercionalizácie technológií v kategórii ekonomických
vied.
Vedecko-výskumná činnosť pána Berčíka je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu
reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu.
Práve tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský
rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Pán Berčík drží v tomto smere prím – je totiž jedným
z prvých odborníkov na Slovensku, ktorí sa venujú práve tejto oblasti.

Cena Hospodárskych novín
Cenu Hospodárskych novín na základe internetového
hlasovania verejnosti získala Ing. Emília Kubiňáková
z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska 2014/2015

CENA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN

O projekte Študentská osobnosť Slovenska
11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 14. decembra prevzalo prestížne ocenenie Študentská
osobnosť Slovenska 2015. 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 akademický rok 2014/2015 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.
Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, s podporou Slovenskej rektorskej
konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.
V jedenástom ročníku
ocenených vyberala odborná
porota v jedenástich
kategóriách, podľa študijného
smeru. Vedenie fakúlt
a riaditelia vedeckých pracovísk
nominovali na ocenenie celkovo
75 študentov. Víťazi získali
vecné ceny a finančnú odmenu.

Víťazi jednotlivých kategórií ŠOS 2014/2015

„Som nesmierne rád, že
prostredníctvom tohto projektu
už jedenásť rokov Slovensko
spoznáva takých šikovných
mladých ľudí, ktorí sú vzorom
a budúcnosťou tejto krajiny,“
vyjadril sa Marián Meško,
predseda Junior Chamber
International – Slovakia.

„Spoločnosť Skanska SK tento
projekt podporuje a je jeho
súčasťou už dlho“, povedala
Magdaléna Dobišová, generálna
riaditeľka Skanska SK a.s.
„Aj vďaka tomuto podujatiu môže
široká verejnosť nachádzať
nové talenty, dozvedať sa
o zaujímavých inováciách
a informovať sa o objavoch, ktoré
majú potenciál významne zmeniť
vedecké poznatky dnešnej
doby“, dodala.
Magdaléna Dobišová, generálna
riaditeľka spoločnosti Skanska SK,
pri odovzdávaní Ceny Skanska
Top Študentskej osobnosti 2014/2015
Ing. Jakubovi Berčíkovi, PhD.

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok
2014/2015
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Dušan Nemec – Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Daniel Šlosár – Fakulta BERG TU v Košiciach
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Zuzana Kovaľová – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
4. Lekárske vedy, farmácia
RNDr. Erik Mingyár – Ústav molekulárnej biológie SAV
5. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Ladislav Sátor, PhD. – Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Lenka Kuželová, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
8. Právo, filozofia, politológia, sociológia
PhDr. Magdaléna Barányiová – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
9. Kultúra a umenie
Mgr. art. Viktor Feher – Fakulta umení TU v Košiciach
10. Ekonómia
Ing. Jakub Berčík, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
11. Šport
Bc. Paulína Fialková – Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky
segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod
menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii šiestich spoločností
Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným
predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných
projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska
so sídlom vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia
na stavebných trhoch.

Poslanie Skanska: Staviame
svet, v ktorom sami chceme žiť.
Skanska
hodnoty

Záleží nám
na živote

Konáme eticky
a transparentne

Buďme lepší –
spoločne

Sme tu pre našich
zákazníkov

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 a mladých podnikateľov na Slovensku.
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