
Finále projektu Veľvyslanectvo mladých
Šiesty ročník v znamení dvoch víťazov

Daniel Novák z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni a Tomáš Brngál z Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave získali prestížny titul VEĽVYSLANEC MLADÝCH.  

Projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvoriť oddychovú a informačnú zónu v sochárskom sympóziu 
vo Vyšných Ružbachoch mladého študenta zo Starej Ľubovne najviac zaujal porotu šiesteho ročníka  
projektu týždenníka Slovenka VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH. Ako konštatoval predseda poroty Andrew 
John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, porotu presvedčila  
prezentácia s ukážkami nádhernej prírod a sôch a zároveň vyzdvihla potenciál turizmu na Slovensku. 

Veľvyslanectvo mladých, ktoré organizuje týždenník Slovenka, počas piatich rokov svojej existencie dalo 
šancu desiatkam mladých ľudí prezentovať svoje projekty na tému Kultúrno-spoločenský alebo  
ekonomický rozvoj tvojho mesta či okolia. Zatiaľ čo v uplynulých rokoch sa do projektu mohli zapojiť len  
stredoškoláci, tento rok organizátori vytvorili aj kategóriu Vysoké školy.  
 
Historicky prvým VEĽVYSLANCOM MLADÝCH v kategórii Vysoké školy sa stal Tomáš Brngál z Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave. Jeho projekt Virtuálna Anatomická učebňa zaujal porotu svojou inovatívnosťou, 
pričom počas prezentácie jeho kolega, ktorý prezentoval namiesto Tomáša, využil aj názornú ukážku 
virtuálnej reality.

Do finále postúpilo v každej kategórii 5 finalistov, ktorí pred odbornou porotou prezentovali svoje  
projekty v anglickom a ruskom jazyku. Víťazi okrem prestížneho titulu Veľvyslanec mladých získali 
atraktívne ceny od partnerov projektu – jazykový pobyt v Londýne, ročný študijný pobyt na  
univerzite v Číne, dotovanú stáž na 3 mesiace v spoločnosti Qualysoft, jazykové kurzy od Volis Academy, 
návštevu Európskeho parlamentu a knihy od vydavateľstva Ikar. 

Princípom projektu je vytvorenie pozície „Veľvyslanec mladých“ na Slovensku. Študent menovaný do 
tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. 
Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri  
organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj  
vlastný projekt.

POROTA PRE STREDNÉ ŠKOLY:
predseda poroty: Andrew John Garth 
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska
Steluta Arhire 
veľvyslankyňa Rumunska
Šani Dermaku 
veľvyslanec Srbskej republiky
Helfried Carl 
veľvyslanec Rakúskej republiky
Dmitrij Kovaľkov 
radca veľvyslanectva Ruskej federácie 
Jason Khile 
Public Affairs Oficer, Veľvyslanectvo USA
Elvíra Chadimová 
prezidentska TOP Centra podnikateliek
Juraj Miškov 
exminister hospodárstva, podnikateľ a marketingový odborník
Martina Slezáková 
správkyňa Nadácie VÚB
Roman Csabay 
riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK
Radoslav Horečný 
marketing a produkt manažér TOP AUTO Slovakia
Vlastimil Vicen 
prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave

POROTA PRE VYSOKÉ ŠKOLY:
predseda poroty: Andrew John Garth 
veľvyslanec Veľkej Británie
Zhou Qian 
chargé d‘affaires Veľvyslanectva ČĽR na Slovensku
Juraj Stern 
rektor Paneurópskej vysokej školy
Karol Mičieta 
rektor Univerzity Komenského v BA
Eliška Kubíková 
prednostka ústavu anatómie Lekárskej fakulty UK
Rudolf Sivák 
prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity v BA
Jaromír Pastorek 
splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
Peter Oros 
riaditeľ spoločnosti Qualysoft
Juraj Miškov 
exminister hospodárstva, podnikateľ a marketingový odborník
Martin Volek 
zakladateľ Volis Academy a Google Partners Certified Trainer
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