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Premýšľate v tomto období nad tým, či prijať nejakú výzvu? Mne dosť pomáha predstaviť si, 

ako sa budem cítiť, ak ju neprijmem. Ak sklamane, že som to neskúsila, idem do toho. A presne takto 

som premýšľala aj keď za mnou prišla Miška Horváthová, absolventka odboru, ktorý študujem, či by 

som sa nechcela prihlásiť do súťaže Female Engineers MOL Programme. Miške sa minulý rok podarilo 

byť jednou z troch výherkýň a teraz nabádala mňa, aby som sa do toho pustila. Samozrejme som sa 

obávala, ako to budem zvládať, pretože všetko malo prebiehať po anglicky, trojdňové finále súťaže 

bolo v Budapešti a tak ďalej – veď to poznáte, keď sa hľadajú výhovorky. Ale skúsila som to a dobre 

som urobila. 

Najskôr bolo potrebné spolu s prihláškou odoslať tri krátke eseje, ktoré sa týkali mňa, môjho 

štúdia a plánov do budúcna. O pár dní som robila štyri online testy zamerané na pamäťové 

schopnosti, základnú matematiku a logiku. Trvali dohromady asi hodinu a neboli veľmi náročné. Po 

niekoľkých dňoch mi prišiel mail, že som jednou z jedenástich finalistiek, čomu som sa veľmi potešila 

a čerpala som z toho energiu ešte niekoľko dní. V maile bola zadaná aj téma prezentácie, ktorú si 

mám pripraviť do Budapešti: How can MOL Group benefit from gender diversity? (Ako môže MOL 

Group ťažiť z rodovej rozdielnosti?) Bolo to mesiac pred finále. Prezentácii som sa venovala niekoľko 

dní, čítala som veľa vedeckých článkov na túto tému, aby prezentácia bola zaujímavá a aby 

informácie boli relevantné. Mimo tejto prezentácie ma čakala ešte jedna tímová, ktorej tému sme sa 

dozvedeli až v druhý deň finále súťaže.  

V deň príchodu nás čakala prehliadka mesta a dosť luxusná večera. Taká tá, keď spomínate na 

filmy, kde vysvetľovali, z ktorej strany sa začína brať príbor. Ale napriek tomu tam bola uvoľnená 

atmosféra a mali sme čas sa navzájom spoznať. Boli tam zaujímavé dievčatá s ešte zaujímavejšími 

odbormi. Ja som sa ocitla v tíme s Maďarkou, čo študuje geológiu, Pakistankou študujúcou 

elektrotechniku a Chorvátkou, ktorá študuje seizmológiu. Keď sme na druhý deň dostali tému tímovej 

prezentácie, všetky sa potešili, že som z chemickej fakulty. Mali sme totiž analyzovať tri rôzne 

scenáre, ktoré by nastali, ak by MOL Group investovala do výroby troch rôznych skupín ropných 

produktov. Veľmi rýchlo som im vysvetlila, že až tak dobrá v chémii nie som, lebo študujem 

automatizáciu. Ale neskôr som im aspoň vedela vysvetliť, čo je to benzén😊. Takmer celý druhý deň 

sme mali na oboznámenie sa s problematikou na asi desiatich stranách zadania práce, pričom sme 

veľa používali internet a mali sme deadline na odoslanie prezentácie o ôsmej večer. Ku podivu pre 

mňa nebolo náročné rozprávať po anglicky, ale väčšou výzvou bolo pracovať v tak rôznorodej skupine 

a ešte k tomu čisto dievčenskej, na čo na automatizácii nie som zvyknutá. Ale mala som šťastie na 

dievčatá v tíme a nakoniec sme dali dokopy celkom fajn prezentáciu vzhľadom na to, koľko sme mali 

času. Potom sme do neskorej noci nacvičovali, čo budeme prezentovať tak, aby sme sa zmestili do 

časového limitu. 

Na tretí deň nasledovalo prezentovanie pred porotou – najskôr tímové prezentácie a potom 

individuálne. Nebudem klamať, bola som v strese. Ale ten pocit, keď som videla, ako porota so 

záujmom počúva a že som dokázala reagovať na otázky, ktoré sa ma pýtali, bol na nezaplatenie. 

Samozrejme všetky dievčatá mali veľmi kvalitné prezentácie, takže do poslednej chvíle nebolo jasné, 

ktoré tri budú vybrané ako výherkyne. Nakoniec sa mi podarilo byť jednou z nich. Pred pár mesiacmi 

mi ani nenapadlo, že by som sa vo finále takejto súťaže ocitla, nie ešte ju aj vyhrala. A na tomto 

mieste chcem povzbudiť všetky dievčatá, ktoré sa môžu prihlásiť (bohužiaľ, nie všetky fakulty zo 

Slovenska to majú umožnené) a neveria si, aby to išli skúsiť. Nemusíte vyhrať, stačí to zažiť, lebo je to 

skúsenosť, ktorá posúva vpred. A nemusí to byť len táto dievčenská súťaž. Nielen dievčatá, ale aj 



chlapci - choďte a skúšajte nové veci, aby sa z vás stala silnejšia osobnosť. Tak čo, premýšľate v tomto 

období nad tým, či prijať nejakú výzvu? 
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