
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 2010/2011 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 ľudské 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. 

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré realizovala Skanska SK a.s. patria: Diaľničný úsek D1 Sverepec 
– Vrtižer, mestská estakáda v Považskej Bystrici (Stavba roka 2010), Cassovar Business Center I., 
Košice (Stavba roka 2010), rezidenčný komplex Tatra City v Bratislave a ďalšie.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska oceňuje výnimočné úspechy študentov VŠ
Jedným z kľúčových projektov Junior Chamber International je súťaž Študentská osobnosť Slovenska, 
ktorá vstupuje do svojho siedmeho 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.

Uzávierka prihlášok je 7. 11. 2011.

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, štvrtý novembrový týždeň tohto 
roka, za účasti predstaviteľov spoločenského, akademického i podnikateľského života. Absolútny víťaz 
získa „Cenu prezidenta SR“ – J.E. Ivana Gašparoviča. 

„Výnimoční mladí ľudia, študenti, si zaslúžia 
svoje pevné miesto v povedomí odbornej 
i laickej verejnosti. Oceňujeme, že už vo 
svojom mladom veku sú mimoriadnym 
prínosom pre spoločnosť a sme veľmi 
radi, že práve naša spoločnosť ich môže 
prostredníctvom tohto projektu podporiť,“ 
povedal Tibor Kočvara, generálny riaditeľ 
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
Novinkou siedmeho ročníka súťaže bude možnosť 
elektronického hlasovania verejnosti za svojho 
kandidáta na www.hnonline.sk/cenahn o „Cenu 
Hospodárskych novín“.

Profil TOP víťaza – ŠOS 2009/2010
Top študentskou osobnosťou školského roka 2009/2010 sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD. 
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, víťazka kategórie Prírodné vedy, 
chémia. Ocenenie si prevzala priamo z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča za prácu Príprava 
a charakterizácia nového katódového materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol – FEPO4 
(fosforečnan sodný).

RNDr. Andrea Fedorková, PhD. po obhájení diplomovej práce v roku 2006 pokračovala 
v doktorandskom štúdiu na Katedre analytickej chémie UK v Bratislave.

Počas svojho štúdia sa venovala problematike Li-iónových batérií a príprave nového katódového 
materiálu na báze LiFePO4 (fosforečnan železnatolítny) + polypyrol. Problematika Li-iónových batérií je 
momentálne veľmi aktuálna, najmä z hľadiska použitia v automobilovom priemysle. Preto je kľúčovým 
faktorom nájsť bezpečnejšie materiály (katódy, anódy, elektrolyt), ktoré sa používajú v tejto technológií. 
Lítiové batérie sú využívané najmä v mobilných telefónoch, laptopoch a iných prenosných zariadeniach. 
Čoskoro aj energeticky náročnejšie zariadenia, ako sú elektrické a hybridné vozidlá začnú využívať 
lítiové batérie. Preto sa výskum sústreďuje na nájdenie lacnejšieho a bezpečnejšieho katódového 
materiálu, ktorý by nahradil Ni a Co v dnešných typoch batérií. Jednou z možností je použitie LiFePO4 
(fosforečnan železnatolítny), ktoré je lacné, elektrochemicky a tepelne stabilné a hlavne ekologicky 
nezávadné.

Vo svojom výskume pripravila a komplexne ocharakterizovala nový katódový materiál s výrazne 
pozitívnymi vlastnosťami v porovnaní s podobnými už publikovanými výsledkami. 

Doktorka Fedorková absolvovala mnoho zahraničných pobytov na renomovaných pracoviskách 
v Nemecku a Španielsku.

V roku 2009 sa stala víťazkou prvej interaktívnej konferencie pre mladých vedcov (Preveda) v sekcii 
Analytická chémia s príspevkom PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NOVÉHO KATÓDOVÉHO 
MATERIÁLU PRE Li-ION BATÉRIE NA BÁZE POLYPYROL –  LiFePO4 (fosforečnan železnatolítny).

Počas štúdia prejavila cieľavedomosť, samostatnosť, výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú 
prácu, čoho dôkazom je vysoko nadpriemerná publikačná činnosť. Výsledkom jej vedeckej práce je 
15 publikácií, 7 z nich vo významných vedeckých karentovaných časopisoch s impakt faktorom 1.7-4. 
V šiestich z nich je RNDr. Fedorková prvou autorkou.

Aktívne sa zúčastnila ôsmich medzinárodných vedeckých konferencií, na šiestich vystúpila 
s prednáškou. Prezentované výsledky sa stretli so záujmom a vyvolali možnosti jej ďalšieho štúdia 
a spolupráce v danej oblasti s poprednými pracoviskami vo svete.
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