Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44
Bratislava „zobrala“ prvé tri miesta!
Edukačné granty Nadácie Zentiva už majú svojich výhercov
Obrazom kvality odborného vzdelávania nie sú len známky na
maturitnom vysvedčení, ale aj schopnosti žiakov prezentovať svoje
výsledky pred odbornou verejnosťou. Schopnosť samostatne
tvoriť odborné práce, zhostiť sa témy, nájsť vhodnú literatúru,
spracovať výsledky výskumu a vedieť ich obhájiť pred odbornou
verejnosťou bolo jedným z cieľov edukačných grantov Nadácie Zentiva. A ako sa ho žiaci
zhostili, hovoria nasledovné výsledky:
odborná komisia Nadácie Zentiva rozhodla o víťazoch, ktorí získavajú edukačný grant vo
výške 1 000 eur. Atraktívnu odmenu získalo desať študentov štvrtých ročníkov Stredných
zdravotníckych škôl, odboru farmaceutický laborant za vysokú kvalitu seminárnych prác.
Spracovaniu témy Voľnopredajné lieky – cesta šetrenia verejných zdrojov sa študenti
venovali od septembra 2012.
Do boja o atraktívnu finančnú odmenu sa zapojilo všetkých 50 registrovaných študentov,
ktorí sa zúčastnili odborného seminára v septembri tohto roku. Z nich do užšieho kola
vybrala Odborná komisia zložená zo zástupcov Farmaceutickej fakulty UK, Health Policy
Institute a spoločnosti Sanofi a Zentiva 15 najlepších. Títo študenti svoje práce prezentovali
a obhajovali pred spolužiakmi, profesormi a komisiou.
Grant vo výške 1000 € si po úspešnej obhajobe vo finále odniesli:
1. Veronika Gajdošová - 260 bodov – SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava
2. Noemi Belišová – 249 bodov – SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava
3. Erik Szöllösi – 246 bodov – SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava
Umiestnenie študentov z iných SZŠ
4. Martin Bielik, SZŠ Trenčín – 245 bodov
5. Michal Hajmach, SZŠ Trenčín – 234 bodov
6. Andrej Zátroch, SZŠ Banská Bystrica – 227
bodov
7. Dominik Gabriel, SZŠ Trenčín – 225 bodov
8. Petra Benková, SZŠ Trnava – 223 bodov
9. Lenka Podpinková, SZŠ Košice – 223 bodov
10. Dominika Šarlayová, SZŠ Trnava – 221
bodov

Všetky práce boli bodované a okrem individuálnych grantov udelila Nadácia samostatnú
cenu vo výške 5.000 Eur škole, ktorej študenti nazbierali najviac bodov.
Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., Vedúci katedry Organizácie a riadenia farmácie
Farmaceutickej fakulty UK a Predseda Odbornej poroty: „ Projekt ukázal vysokú odbornú
prípravu mladých odborníkov na lieky, lieky bez lekárskeho predpisu. Spracované témy
ukázali akceptáciu tak odbornosti ako aj etiky a svedčia o tom, že odborná príprava je
dobrou investíciou do budúcnosti. Práce priniesli rad podnetných myšlienok a ich
pretvorenie do praxe môže byť prínosom pre budúcnosť a priniesť úžitok všetkým chorým."

