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Študenti vyvíjajú vozík ovládaný myšlienkami 

AUGUST  2017

Študenti upravili existujúci elektrický vozík a vyvinuli softvér, ktorý umožňuje riadiť 
jeho pohyb myšlienkami. Bezdotykovo ovládaný vozík by mohol v budúcnosti slúžiť 
ľuďom po operácii a  hendikepovaným ľuďom, ktorí by sa s elektrickým vozíkom 
mohli presúvať prostredníctvom pomyslenia na smer pohybu.  
„Hľadali sme spôsob, ako zapojiť študentov do výskumu, vzbudiť v nich záujem o vedu 
a prepojiť ich vzdelávanie so získavaním praktických skúseností, ktoré môžu neskôr využiť 
v praxi a rozhodli sme sa pre projekt elektrického vozíka ovládaného myšlienkami,“ hovorí 
Maximilián Strémy z  Ústavu výskumu progresívnych technológií trnavskej 
Materiálovotechnologickej fakulty STU.   Spolu s  terajším prorektorom Oliverom 
Moravčíkom, bývalým dekanom MTF STU, vytvorili výskumnú skupinu Minerva group 
a  skoro dva roky pracovali študenti pod ich vedením popri školských povinnostiach 
na prototype elektrického vozíka. 

Vozík reaguje na myšlienky a mozgové sigály, ktoré vznikajú pri mimike, 
napr.  pri  žmurkaní a pod. Práca študentov sa uberala predovšetkým dvoma smermi -  
museli upraviť samotný vozík a potom vyvinúť softvér a potrebné aplikácie na spracovanie 
mozgových signálov.  

Dôležitou súčasťou bolo aj testovanie, tu študenti spolupracovali so Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou, doktorkou Elenou   Žiakovou, odborníčkou na neuroplasticitu. 
„Pomohla nám určiť, ktoré mozgové centrá sa zapájajú a sú aktívne pri akých činnostiach 
a spolu s ňou sme vyvíjali testovacie scenáre,“ hovorí Michal Slezák.   Dôležité bolo totiž 
otestovať, či sa pri konkrétnych pohyboch ľudského tela, mimike, gestách, ale pri videní 
konkrétnych obrázkov a pod. zapájajú u  ľudí tie isté mozgové centrá, aby bolo riadenie 
vozíka myšlienkami použiteľné pri širokej populácií. Ako hovorí ďalší zo študentov Filip 
Škoda, v  pláne je dokonca vytvoriť databázu EEG dát pre lepšiu spoľahlivosť 
a pri spracovaní dát využili aj umelú inteligenciu. 

http://www.minervagroup.sk/
http://www.minervagroup.sk/


Študentov pri vývoji elektrického vozíka podporila aj spoločnosťou QINTEC a.s., a Nadácia 
Tatra banky. 

Hlavným prínosom projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických 
vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka s uplatnením najmä 
v nemocniciach, HealthCare zariadeniach, či domovoch sociálnej starostlivosti. Zatiaľ ide 
o  výskumný študentský projekt, ale takéto zariadenie je aktuálnou výzvou pre vývojárov 
nielen u nás, ale aj vo svete a určite raz bude pomáhať tým, ktorí ho potrebujú.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-vyvijaju-vozik-ovladany-myslienkami- 

Študent STU získal cenu za start-up

Tomáš Szabo, študent Ústavu manažmentu STU, získal Cenu za sociálnu inováciu 
na súťaži Slovak University Startup Cup 2017. Tomáš Szabo je autorom webového 
portálu E-PRO - online systému pre samosprávy, ktorý slúži na vypracovanie a ďalšiu 
prácu so strategickými dokumentmi.Portál E-PRO je webový portál, ktorá slúži obciam 
a mestám ako podporný nástroj tvorby a správy strategických dokumentov regionálneho 
rozvoja. V súčasnosti poskytuje prístup do dvoch dokumentov. Portál reflektuje postupný 
trend elektronizácie a potrebu zjednotenia, zefektívnenia a zlúčenia spôsobu tvorby 
strategických dokumentov regionálneho rozvoja. Aplikácia prináša spôsob, ako zachovať 
jednotnosť a porovnateľnosť všetkých dokumentov. Spravovanie strategických podkladov 
cez webový portál E-PRO prináša celkovú optimalizáciu plánovacích procesov na obecnej 
úrovni. 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-vyvijaju-vozik-ovladany-myslienkami-
http://www.prorozvoj.eu/e-pro/
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/student-stu-ziskal-cenu-za-start-up- 

Cie ľom projektu S lovak 
Student Startup Cup je oceniť 
a podporiť mladú generáciu 
podnikate ľov, ktorí majú 
i n o v a t í v n e n á p a d y 
a  myš l ienky. Organizuje 
ho  mimovládna organizácia 
J C I – S l o v e n s ko (J u n i o r 
C h a m b e r I n t e r n at i o n a l -
S l o v a k i a ) v  s p o l u p r á c i 
s AIESEC Slovensko. 

Minulý rok sa absolutným víťazom súťaže stal študent FIIT STU Andrej Švec -líder 
študentského startupu moderateIT. Projekt moderateIT pomáha spravodajským 
webovým portálom s moderovaním diskusií k článkom. Tieto diskusie sú častokrát plné 
nenávistných komentárov a na ich moderovanie je nutné vynaložiť množstvo finančných 
prostriedkov a ľudských síl. Študentský tím z FIIT vyvinuli službu (algoritmus), ktorý dokáže 
sám posúdiť, či je príspevok vhodný do diskusie, alebo nie je. Algoritmus funguje 
na  základe strojového učenia. Prehľad víťazov jednotlivých kategórií aktuálneho 
ročníka Slovak University Startup Cup 2017 na webe JCI Slovakia. 

Medzinárodný workshop znalostného manažmentu IWKM 
po 12 rokoch znova v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) organizuje každoročný „Medzinárodný 
workshop ZNALOSTNÝ MANAŽMENT“ (12. ročník IWKM). V tomto roku bude kľúčovou 
témou „Znalostný manažment ako rámec pre PRIEMYSEL 4.0“.  

Miesto a dátum podujatia: 12. ročník IWKM sa bude konať 12. a   13. októbra 2017 
na  VŠM, Bezručova 64, Trenčín. Workshop bude pozostávať z predkonferenčného  
seminára na tému Nástroje pre data mining a počítačová podpora systémov manažérstva 
kvality (CAQ). Následne bude organizovaný druhý seminár, ako panelová diskusia 
o praktickej implementácii znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch. 
Prezentácia konferenčných príspevkov bude nasledovať po seminári S2 (vo štvrtok 
poobede) a pokračovať 13. októbra doobeda. Novinkou tohto ročníka bude prezentácia 
firiem a „JOB FAIR“ pracovných príležitostí pre študentov a absolventov. Bude prebiehať 
súbežne s ďalšími aktivitami IWKM.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodny-workshop-znalostneho-manazmentu-
iwkm-po-12-rokoch-znova-v-trencine 
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Na SPU v Nitre sa zišli odborníci na výživu, kvalitu potravín a otázky 
zdravia spotrebiteľa

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-spu-v-nitre-sa-zisli-odbornici-na-vyzivu-kvalitu-
potravin-a-otazky-zdravia-spotrebitela 

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU 
Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom 
Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, na príprave ktorého 
spolupracovala Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute 
Bioscence (Spojené kráľovstvo). 

Uvedené inštitúcie na workshope zastupovala Karin Zimmermann a Paul Finglas, 
ktorí  prezentovali poslanie a ciele konzorcia Food, Nutrition and Health Research 
Infrastructure (FNHRI). 

Cieľom konzorcia je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového 
systém a systém zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. 
Zakladajúcimi štátmi sú Dánsko, Holandsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, pristupujúce 
štáty Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Slovensko a Slovinsko. 

SPU v Nitre urobila prvé kroky na reprezentáciu Slovenska v konzorciu už v roku 2016 
podpísaním memoranda o založení platformy AgroBioFood spoločne s Národným 
poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a združením Bioceonomy Cluster. 
Podporu tejto platforme vyjadrilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vydaním akceptačného listu, ktorým ju uznáva ako odborného partnera pre výskum 
a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a zároveň ako oficiálneho reprezentanta SR 
vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom. 

„Urobili ste nesmierny pokrok 
pr i  príprave svojho vstupu 
d o  ko n z o rc i a F N H R I . M át e 
p e r s p e k t í v u s a d o s t a ť 
do  európskych výskumných 
infraštruktúr, a tým na národnú 
c e s t o v n ú m a p u “, v y j a d r i l a 
s a  n a  a d r e s u S l o v e n s k e j 
poľnohospodárskej univerzity 
v  N i t r e K a r i n Z i m m e r m a n 
z Holandska. 
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Tereza a Monika - to sú mená dvoch NAO robotov, ktoré radia pri hrách 
so  žolíkovými kartami. Partnerom projektu, počas ktorého ich vedci testujú, 
je  aj  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Roboty, ktoré v tých dňoch testujú 
vedci na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV), hrajú s účastníkmi 
experimentu kartovú hru. Vedci tak chcú zistiť, či hlasové prispôsobovanie 
sa  automatických systémov užívateľovi dokáže ovplyvniť jeho dôveru voči týmto 
systémom. 
"Robíme to tak, že vytvárame niekoľko scenárov interaktivity medzi človekom 
a  automatickým systémom,“ hovorí Štefan Beňuš, ktorý je vedúcim projektu a pôsobí 
na Ústave informatiky SAV a Filozofickej Fakulte UKF v Nitre. Pri každom ťahu sa účastník 
experimentu pýta jedného z robotov, akú kartu by mu poradil, aby si ju vybral. Cieľom 
užívateľa je nahrať čo najviac bodov na základe hlasových rád od robotov. Ich reč 
sa  manipuluje tak, aby sa jeden z nich prispôsoboval hlasu užívateľa. „Výsledky zatiaľ 
nie  sú jednoznačné. Niektorí ľudia preferujú hlasy, ktoré sa im prispôsobujú a viac 
im dôverujú. Iní, naopak, preferujú hlasy, ktoré sa im neprispôsobujú, čo má tiež zmysel 
v komunikačnej teórii,“ dodal Beňuš. 

Projekt rieši spolu s tímom už tretí rok, pričom ho podporuje americká vládna agentúra 
Air Force Office for Scientific Research. Partnermi projektu sú Ústav informatiky SAV, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská technická univerzita a zahraniční 
partneri - Univerzita v Buenos Aires a Columbia University v New Yorku. 

„Tento projekt je v našich podmienkach výnimočný a aj preto sa snažíme pokračovať 
ďalej. Chceme si zaobstarať komunikačnú robotickú hlavu, ktorá už predstavuje úplne iný 
typ interakcie človeka a automatického systému. Pri nej budeme môcť do výskumu 
zahrnúť aj emotívne výrazy tváre, žmurkanie či zmenu pohľadu,“ dodáva Beňuš. 

Slovenskí vedci testujú roboty, ktoré radia pri kartových hrách 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenski-vedci-testuju-roboty-ktore-radia-pri-
kartovych-hrach- 
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Mladý vedec z Univerzity Komenského predstavil výskum 
o rozpoznávaní koristi mäsožravej rastliny 

Ako je možné, že mäsožravá rastlina dokáže i bez zmyslových orgánov a nervovej 
sústavy rozpoznať, čo sa chytilo do „pasce“? Kde sa táto schopnosť vzala? 

Tieto otázky si položil doktorand Univerzity 
Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Miroslav 
Krausko pod vedením doc. Mgr. Andreja 
Pav lov iča, PhD. Výskum vedca UK, 
ktorý  získal cenu dekana Prírodovedeckej 
fakulty UK, bol publikovaný v poprednom 
vedeckom časopise New Phytologist. 
Pozitívne sa k nemu vyjadril aj svetovo 
uznávaný molekulárny ekológ Dr. Axel 
Mithöfer z Max Planck Institute. 

Mäsožravé rastliny vo svojom prirodzenom 
prostredí nenachádzajú dostatok živín 
v  pôde, preto museli „vymyslieť“ spôsob, 
ako chýbajúce živiny doplniť. Mäsožravé 
rosičky na chytanie koristi vylučujú lepkavý 
sekrét, z  ktorého sa stáva lepkavá pasca. 
Tento sekrét sa tvorí na konci predĺžených 
výbežkov (tzv. tentákul) a vytvára dojem rosy. 
Práve tomuto vzhľadu vďačia rosičky za svoje 
pomenovanie. Rosičky reagujú na chytenie koristi pohybom tentákul, ktoré korisť obalia 
z každej strany a napokon sa okolo nej obtočí aj celý list, a  tým sa vytvorí tzv. „vonkajší 
žalúdok“.  „V našom výskume sme sa zamerali na spôsob, akým sú signály – dotyk či rôzne 
chemické látky – vnímané a  spracovávané rastlinou, aby mohla správne vyhodnotiť, 
či  sa do pasce chytila korisť, ktorú môže ,zjesť‘, alebo ide o  falošný poplach a  trávenie 
by  bolo iba plytvaním cennou energiou a  živinami,“ uviedol Mgr. Miroslav Krausko 
z Prírodovedeckej fakulty UK.  

Doktorand UK hľadal odpoveď na otázku, ako je možné, že bez zmyslových orgánov 
a nervovej sústavy rastlina dokáže rozpoznať, čo sa do pasce chytilo.„Zistili sme, že dotyk 
s  tentákulami vyvoláva šírenie elektrických signálov, tvorbu rastlinných hormónov 
a  tráviacich enzýmov, ktorých aktivita však rýchlo utícha. Ak však k  mechanickému 
podráždeniu pridáme aj chemické látky, ktoré sa uvoľňujú z koristi, môžeme pozorovať 
až  desaťnásobne väčšiu reakciu. Rastlina teda dokáže vnímať ,chuť‘ koristi a  reagovať 
zvýšenou tráviacou aktivitou,“ ozrejmil Miroslav Krausko. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mlady-vedec-z-univerzity-komenskeho-predstavil-
vyskum-o-rozpoznavani-koristi-maesozravej-rastliny 
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SPU sa aj tento rok úspešne prezentuje na výstave Agrokomplex 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentuje 
na medzinárodnej poľnohospodárskej a  potravinárskej výstave Agrokomplex 
v  Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa   konal od 17. do 20. augusta pod záštitou 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
SPU sa na výstave prezentovala expozíciou, ktorú pripravila Slovenská 
poľnohospodárska knižnica pri SPU, Botanická záhrada SPU a Kancelária komunikácie 
a  práce s  verejnosťou. Záujemcom ponúkali informácie o akreditovaných študijných 
programoch jednotlivých fakúlt, približovali činnosť Výskumného centra AgroBioTech, 
predstavovali Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch a zoznamovali 
ich s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU. Do stánku 
SPU po otvorení výstavy zavítalo viacero návštev, medzi nimi aj bývalý prezident SR Ivan 
Gašparovič,   ktorého privítal rektor SPU prof. Peter Bielik, prorektor pre vedu a výskum 
prof. Ján Gaduš a dekani fakúlt. 

V prvý deň, 17. augusta, sa v expozícii SPU uskutočnilo slávnostné uvedenie 
do  života vysokoškolskej učebnice  prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a  Ing. Jakuba 

Berčíka, PhD., a kol. Neuromarketing 
i n  f o o d re t a i l i n g , Wa g e n i n g e n 
A c a d e m i c P u b l i s h e r , 2 0 1 7 , 
k t o r á  v z n i k l a a k o v ý s l e d o k 
medzinárodného projektu FOODCOST. 
Slávnostné uvedenie knihy do života  
otvorila autorka publikácie, dekanka 
Fakulty ekonomiky a manažmentu 
prof.  Elena Horská. Učebnicu krátko 
predstavil Ing. Jakub Berč ík, líder 

v  p r o b l e m a t i k e i m p l e m e n t á c i e 
pokrokových metód do skúmania skrytých spotrebiteľských reakcií v  procese 
rozhodovania a  nakupovania a  zároveň autor konceptu Laboratória spotrebiteľských 
štúdií na FEM. Ako povedal, kniha poukazuje na možnosti praktickej implementácie 
neuromarketingu do oblastí, ktoré súvisia s marketingom potravín: do  maloobchodu  
potravín, služieb gastronómie a  verejného stravovania či  marketingovej koncepcie 
potravinárskych produktov. Publikáciu uviedol do života medom   rektor SPU v  Nitre 
 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a  Ing.   Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, 
COOP Jednota Slovensko. Keďže súčasťou výstavy Agrokomplex je už tradične 
udeľovanie významných ocenení, medzi nimi Zlatý kosák, učebnica bola prihlásená 
do tejto súťaže a v kategórii veda a výskum  získala toto prestížne ocenenie. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/spu-sa-aj-tento-rok-uspesne-prezentuje-na-vystave-
agrokomplex 
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Taiwan a nové akademické partnerstvo 

V rámci rozvoja internacionalizácie na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 
a  vytvárania nových príležitostí pre akademickú a vedecko-výskumnú spoluprácu 
navštívila dekanka FEM, prof. Elena Horská Collegue of Business na National University 
of  Taipei na Taiwane. Pracovnej cesty sa zúčastnili aj doc. Jozef Repiský, prodekan 
pre  vzdelávanie a doc. Patrik Rovný, prodekan pre rozvoj. Predmetom rokovania 
boli  výmenné pobyty pre študentov a učiteľov, účasť na medzinárodných vedeckých 
konferenciách a najmä spoločný výskum v rámci výziev bilaterálnej vedecko-výskumnej 
spolupráce a Medzinárodného vyšehradského fondu.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/taiwan-a-nove-akademicke-partnerstvo 

Fotografická súťaž pre študentov: Voda a veda 

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok fotografickú súťaž, 
ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. 

Téma fotografickej súťaže: Voda a veda 

Kategórie súťaže: 1. Študenti stredných škôl  
   2. Študenti vysokých škôl vrátane doktorandov 

Uzávierka súťaže je 11. 10. 2017. 

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár sú zverejnené na adrese:  
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/fotograficka-sutaz-voda-a-veda- 
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