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Spolu bolo tento rok ocenených tridsať 
úspešných reprezentantov Slovenska v ob-
lasti vedy, športu i umenia. „Mám radosť, 
že možnosti, ktoré študentom poskytu-
je naša spoločnosť, využili a odvďačili 
sa nám všetkým výbornými výsledkami. 
Zvlášť ma teší, že prvýkrát počas existen-
cie samostatného Slovenska tu môžeme 
oceniť nielen zlatých medailistov z me-
dzinárodných olympiád, ale aj absolút-
neho víťaza jednej z nich,“ uviedla minis-
terka školstva, ktorá sa vo svojom príhovore 
taktiež poďakovala školám, pedagógom i ro-
dičom za to, že vytvorili oceneným mladým 
ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosa-
hovať také výborné výsledky.

Absolútny víťaz Európskej fyzikálnej 
olympiády

Medzi ocenenými bol aj Jonáš Dujava zo 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnic-

kej v Prešove. Rozhodne si ho zaslúžil. Je to-
tiž absolútnym víťazom Európskej fyzikálnej 
olympiády. K víťazstvu sa prebojoval v kon-
kurencii 173 súťažiacich z  25 európskych 
krajín a  10 mimo Európy. Na súťaži sa Jo-
nášovi podaril historický úspech, keď sa ako 
prvý študent zo Slovenska stal absolútnym 
víťazom medzinárodnej olympiády z  príro-
dovedných predmetov. Na Medzinárodnej 
fyzikálnej olympiáde získal striebornú me-
dailu.

Úspešný športovec  
aj matematik

Druhým oceneným študentom je Marek 
Horváth z Gymnázia na Konštantínovej ulici 
v  Prešove. Ocenenie získal ako úspešný re-
prezentant Slovenska v  hokeji, ale aj v  ma-
tematických súťažiach, vrátane víťazstva na 
celoslovenskom kole Pytagoriády. 
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MINISTERKA ŠKOLSTVA 
MARTINA LUBYOVÁ OCENILA 
AJ PREŠOVSKÝCH ŠTUDENTOV

(ako) - Už viac ako 20 rokov pri prí-
ležitosti Dňa študentov odovzdáva 
ministerstvo školstva Pamätné listy 
sv. Gorazda - najvyššie rezortné oce-
nenie pre žiakov a študentov. Zlatí 
medailisti z domácich aj medziná-
rodných predmetových olympiád 
i majstrovstiev Európy a sveta vo 
viacerých športoch, ako aj ďalších 
súťaží si toto ocenenie prevzali z rúk 
ministerky školstva, vedy, výskumu  
a športu SR Martiny Lubyovej. 
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spoločnosť zaoberajúca sa výrobou kontajnerov:

Ministerka školstva M. Lubyová odovzdala pamätný list Jonášovi Dujavovi.


