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Ocenie MOST 2016 získal projekt 
doktoranda Priestorového plánovania 
z  Ústavu manažmentu STU Bratislava 
Miroslava Beňáka s projektom Čierne 
Diery. Ocenenia už jedenásť rokov udeľuje 
Rada mládeže Slovenska.  

Cena MOST okrem výrazných mladých osobností a projektov vyzdvihuje snahu 
dobrovoľníkov, ktorí sa vo voľnom čase venujú zlepšovaniu stavu na Slovensku a inšpirujú 
svoje okolie. Nominovať výnimočných ľudí, projekty a združenia mohla verejnosť od 14. 
júla do  15.  augusta tohto roku. Nominovaných bolo spolu viac než 100. O  nomináciách 
rozhodovala odborná porota, kde sedela Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva, mladý 
aktivista Jakub Tomiš, minuloročná ocenená mladá líderka Lívia Gažová, expert na prácu 
s mládežou Peter Lenčo a moderátor Patrik Herman. 

V  kategórii Projekt roka 2016 vybrali štyri projekty, spomedzi ktorých vybrala 
verejnosť v online hlasovaní ten víťazný. A tým bolo združenie Čierne diery, 
kde  je  jedným z  členov práve  Miroslav Beňák - doktorand odboru Priestové 
plánovanie na Ústave manažmentu   Slovenskej technickej univerzity 
v  Bratislave.Víťazný projekt Čierne diery mapuje a  upozorňuje na industriálne 
dedičstvo, neznáme stavby či zabudnuté miesta, zaoberá sa históriou regiónov, 
zvyše povedomie o  hodnotách industriálneho dedičstva najmä u mladých. Členovia 
upozornili napríklad na príbeh bratislavskej Cvernovky, Zimného prístavu 
či Smaltovne v Petržalke, kde pripomienkujú návrh územného plánu. Viac si o ňom 

môžete prečítať tu:   

     http://ciernediery.sk/ 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cierne-diery-ziskali-cenu

"Čierne diery" získali cenu

http://ciernediery.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cierne-diery-ziskali-cenu
http://ciernediery.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cierne-diery-ziskali-cenu


Univerzitnou športovkyňou roka sa stala Veronika Sýkorová

V  Bratislave vyhlásili 8. decembra výsledky ankety Slovenskej asociácie 
univerzitného športu (SAUŠ). Ocenenie Univerzitný športovec roka 2016  získala 
slovenská reprezentantka v  športovej streľbe Veronika Sýkorová, študentka 
2.  ročníka Fakulty agrobiológie a  potravinových zdrojov, ktorá na Akademických 
majstrovstvách v  poľskom Bydgoszczi obsadila prvú priečku v  skeete. Na tróne 
vystriedala vlaňajšieho laureáta, športového strelca Filipa Marinova, ktorý je tiež 
š t u d e n t o m S P U . M e d z i ocenenými v  kategórii kolektívov 
boli aj volejbalisti VK Bystrina SPU Nitra, ktorí 
v  up l y n u l e j s ezóne získali majstrovský titul.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzitnou-sportovkynou-roka-sa-stala-

Laureátom „Študentskej osobnosti Slovenska“ je študent UPJŠ 

Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016 je národná súťaž mladých 
talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti 
na  vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, 
predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma 
aj  v  zahraničí. Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorí 
sú špičkovými odborníkmi na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane 
odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou 
vied.  

Laureátom ŠTUDENTSKEJ OSOBNOSTI roka v odbore PRÁVO sa stal JUDr. 
František BONK, interný doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/laureatom-studentskej-osobnosti-
slovenska-je-student-upjs-pravnickej-fakulty 
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Vedci FCHPT hľadajú spôsob ako odstrániť akrylamid a PAU z potravín

Niektoré nebezpečné látky možno z potravín odstrániť jednoducho. Stačí zmeniť 
spôsob prípravy. Vedci zo Slovenskej technickej univerzity hľadajú cesty, 
ako odstrániť škodliviny, ktoré vznikajú pri pečení, vyprážaní či pri údení. 

Akrylamid vzniká pri tepelnej úprave potravín bohatých 
na  asparagín, glukózu alebo fruktózu. Obsahuje ho teda 
kôrka chleba či iného pečiva, pečené müsli, slávnostná 
vianočka, ale nájdeme ho aj v strúhanke vyprážaných rezňov 
či vianočného filé, alebo v  obľúbených prílohách – pečených 
zemiakoch či hranolčekoch. 

Profesor Šimko a jeho tím doktorandov a študentov hľadajú 
spôsoby, ako akrylamid z  potravín odstrániť. „Pri redukcii 

obsahu akrylamidu využívame jeho základnú vlastnosť - 
je  veľmi reaktívny a  dokáže sa zničiť sám - stačí obyčajná soľ, teda chlorid 
sodný   a môžeme znížiť obsah arylamidu o 60 až 80 percent,“ vysvetľuje.Ďalší 
spôsob ochrany pred akrylamidom je znížiť teplotu pod 150  stupňov Celzia 
a radšej predĺžiť dobu úpravy potraviny. 

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu profesorovi Šimkovi 
a jeho tímu patentoval Úrad priemyselného vlastníctva SR. 
A na patentový úrad teraz mieri ďalšia prihláška. 
Ide    o  spôsob znižovania polycyklických aromatických 
uhľovodíkov (PAU) ktoré vznikajú v  potravinách pri údení, 
opekaní či pri grilovaní na dreve, resp. drevenom uhlí. 

„Opäť sme chceli nájsť praktické riešenie pre výrobcov 
potravín, ktoré neprinesie zbytočné náklady. Vychádzali 
sme z  predpokladu, že obaly budú komunikovať 
s  kontaminantmi v  potravinách a  vzájomnými reakciami ich rovnako dokážu 
odstrániť,“ vysvetľuje Peter Šimko. 

Zatiaľ sa zamerali na obaly na báze uhľovodíkov, napr. bežné mikroténové vrecká, 
či  PET fľaše, ktoré polycyklické aromatické uhľovodíky dokážu naviazať na svoj 
povrch. Polycyklické aromatické uhľovodíky majú preukázateľne karcinogénny vplyv 
na organizmus a Európska únia aj Slovensko ich obsah v potravinách prísne sleduje 
a stanovuje limity na ich obsah v údeninách a olejoch. 

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vedci-fchpt-hladaju-sposob-ako-odstranit-
akrylamid-a-pau-z-potravin 
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Dňa 8.  12. 2016 sa  konalo slávnostné 
stretnutie verejnej ochrankyne práv – Jany 
Dubovcovej – pri príležitosti Medzinárodného 
d ň a ľ u d s k ý c h p r á v , n a  k t o r o m 
vyzdvihla  jednotlivcov a  skupiny ľudí, ktorí 
sa hlásia k  podstate Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv a svojím konaním napĺňajú jej 
obsah. Podujatie malo za  cieľ upozorniť 

na  výnimočných ľudí, ktorých význam práce 
v  oblasti osvety a  ochrany základných práv a  slobôd zostáva nepovšimnutý, 
ale  zároveň ich práca má mimoriadny prínos na  spoločnosť a  na formovanie 
jej mienky vo vzťahu k ľudským právam. 

Na tomto stretnutí odovzdala verejná ochrankyňa práv Ekonomickej univerzite 
v  Bratislave ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii  „Poďakovanie verejnej 
ochrankyne práv za  prínos v  oblasti ochrany základných práv a  slobôd“, 
v ktorom uviedla: „Vyjadrujem Vám vďaku za to, že prispievate k odstraňovaniu 
nerovností a k napĺňaniu podstaty základných práv a  slobôd pre všetkých ľudí 
bez rozdielu. Vážim si Vašu aktívnu účasť na edukačno-podpornom programe – 
Aj  ty máš šancu – Centra pre výskum etnicity a  kultúry. Vďaka Vašej práci 
majú rómski študenti zo  znevýhodneného prostredia možnosť získať kvalitné 
vzdelanie, čím napĺňate podstatu základného práva na  vzdelanie a  základného 
práva na prístup k vzdelaniu. Vážim si, že v aktuálnej spoločenskej klíme plnej 
nenávisti búrate predsudky voči menšinám, čím vytvárate podmienky 
pre tolerantnejšiu a otvorenejšiu spoločnosť.“ 

Ocenenie prevzali – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand 
Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v  Bratislave – prof. Rudolf Sivák 
a RNDr. Daniela Sivašová z Katedry štatistiky FHI. 

V  rámci tohto programu, ktorý sa  začal realizovať v  roku 2014 sa  podarilo 
úspešne pripraviť na prijímacie skúšky 5 uchádzačov z rómskej komunity, ktorí 
sú v súčasnosti študentmi 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/verejna-ochrankyna-prav-ocenila-
ekonomicku-univerzitu-v-bratislave

Verejná ochrankyňa práv ocenila Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
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Ako môžu inovácie zmeniť nás svet? Dokážeme tieto zmeny 

predpovedať ?

Aj takéto otázky si položili piati európski vedci, ktorí prezentovali technológie 
budúcnosti na podujatí Revolučné inovácie. Inovácie prinášajú technologický 
i spoločenský progres. Podujatie chcelo otvoriť diskusiu, ako bude vyzerať svet 
v roku 2050. 

Podľa Jacoba Shersona, odborn íka 
na  kvantové techno lóg ie z  Aarhus 
University v Dánsku, je ťažké predpovedať 
budúcnosť: „Je veľmi pravdepodobné, 
že  až  99 % inovácií v  budúcnosti bude 
neočakávaných,“ tvrdí dánsky expert. 

Na podujatí sa hovorilo nielen o výskume 
v  ob l a s t i s pom í naných k van tových 
technológií, ale i  zdravotníctva, dopravy či spoločenských a  humanitných vied. 
Vývoj predstavuje doslova zhmotnenie myšlienok: „Nič nie je nemožné 
a  je  otázkou času, kedy sa vízie stanú realitou“, uviedol v  tejto súvislosti 
Alexander Mičovčin, zástupca stáleho predstaviteľa SR pri EÚ. 

Podľa Mareka  Rosa, úspešného slovenského podnikateľa a vývojára všeobecnej 
inteligencie bude umelá inteligencia vnímať podnety rovnako ako ľudia.Dôležitú 
úlohu budú mať aj takzvané sociálne inovácie, ktoré majú taktiež dopad 
na spoločnosť. Dirk Helbich zo Swiss Federal Institute of Technology upozornil 
práve na   tento typ potenciálu. Podľa neho samotné inovácie môžu zachrániť 
našu civilizáciu.  

Viac informácií nájdete na: http://www.consilium.europa.eu/en/general-
secretariat/events/innovation-conference/.  
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Víťazný nápad vznikol pred skúškou z anatómie

"Učil som sa na obávanú skúšku z anatómie. Premýšľal som pritom, či by to nešlo 
aj inak ako pred 500 rokmi," spomína 24-ročný študent medicíny Tomáš Brngál, 
ako sa zrodil projekt Virtual Medicine. 

Vo štvrtok v  Bratislave zaň získal národnú Študentskú podnikateľskú cenu. 
Súťažia o  ňu študentky a študenti, 
ktor í sa popr i štúd iu rozhod l i 
rozbehnúť svoj biznis. Zisk hlavnej 
c e n y T omá š a B r n g á l a p o s ú v a 
do celosvetového finále vo Frankfurte. 
Na budúci rok si v  ňom zmerajú sily 
šikovní mladí ľudia z vyše 50 krajín. 

Medik priznáva, že na začiatku bola 
snaha zjednodušiť si učenie: „Chcel 
som na to ísť modernejšie, zrozumiteľnejšie, zábavnejšie, interaktívnejšie.“ 
A  tak využil virtuálnu a rozšírenú realitu. Jej používateľ sa presunie 
do  imaginárneho sveta, v  ktorom skúma zázraky ľudského tela, objavuje jeho 
tajomstvá. Putuje ňou ako v nejakej 3D hre. 

Po čase z  projektu vznikla firma Virtual Medicine a jej produkt má ambíciu 
uspieť nielen medzi študentmi a pedagógmi. „Z  inovatívneho vzdelávania chceme 
postupne cieliť aj na klinickú prax,“ vysvetľuje Brngál. 

Čo firma, to inšpirujúci príbeh 

Do finále národného kola postúpilo päť študentov podnikateľov: budúci právnik 
Michal Predajňa reprezentoval tím, s  ktorým vyvíja a prevádzkuje databázu 
TopDoktor; Matúš Krajči zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre 
bodoval ako včelár a výrobca špičkového medu z Liptova; Lukáš Fertaľ z Vysokej 
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v  Bratislave zaujal firmou 
Flukoland, ktorá spája živé rastliny s bytovým dizajnom; tím Mareka Plachého 
študujúceho na SPU v  Nitre priviedol na svet Genaces  – webové nákupné 
centrum, kde sa na jednej adrese stretávajú rôzne internetové predajne. 
Nakupujúci môže prechádzať z  jednej do druhej a na záver zaplatiť za nákup 
iba jedno poštovné. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vitazny-napad-vznikol-pred-skuskou-z-
anatomie 



Zahraniční študenti sa prezentovali na Erasmus Village 

V rámci tradične bohatého programu 
Študentských dní nitrianskych univerzít 
2016/2017 Univerzita Konštantína Filozofa 
v  N i t r e s p o l u s o S l o v e n s k o u 
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 
zorganizovali dňa 22. novembra 2016 
na  pôde SPU v Nitre v priestoroch pod 
aulou medzinárodné študentské podujatie 

Erasmus Village so zahraničnými študentmi prijatými na obe nitrianske 
univerzity v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych dohôd.Približne 
30  zahraničných študentov z  oboch univerzít 
sa  spojilo, aby zaujímavou a hravou formou 
prezentovali slovenským študentom svoju 
krajinu, univerzitu i  vlastné postrehy 
z pobytu na Slovensku a v Nitre. V stánkoch 
jednotlivých krajín ste sa mohli započúvať 
do zaujímavých prezentácií o národných 
špecifikách a  histórii ich krajín, obdivovať 
ich tradičné odevy, či ochutnať jedlo 
z ich domácej kuchyne. Cieľom bolo aspoň na chvíľu vtiahnuť diváka do časti 
sveta, ktorú možno vôbec nenavštívil, alebo ju už videl, no vnímal z iného 

pohľadu len ako turista, nie ako obyvateľ 
danej krajiny. Priestory SPU v  Nitre tak 
ožili vôňami a farbami Belgicka, Nemecka, 
Španielska, Francúzska, Litvy, Portugalska, 
Poľska, Rumunska, Turecka, Kazachstanu, 
Uzbekistanu, Tadžikistanu i Japonska. 
Súčasťou prezentácie bola aj súťaž 
o  najkrajší alebo najzaujímavejší stánok. 

Ocenené boli tri stánky študentov, a to Kazachstan (1. miesto), Uzbekistan 
(2. miesto) a  na  treťom mieste skončilo Španielsko. Všetky víťazné tímy 
dostali ceny od oboch univerzít. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zahranicni-studenti-sa-prezentovali-
na-erasmus-village-



EÚ skúma vplyv chemických látok na obyvateľov 

Európska únia spúšťa obrovský 
projekt – European Human 
B iomon itor ing In i t iat i ve. 
Do  projektu sa zapájajú 
aj  chemici z STU. Projekt 
je kľúčový pre ochranu zdravia 
obyvateľov. Krajiny EÚ budú 
skúmať prítomnosť a množstvá 
vybraných   chemických látok 

v  ľudskom tele. Cieľom je získať vedecky podložené dôkazy o  zaťažení 
ľudského organizmu chemickými látkami a  pripraviť podklady pre legislatívu 
na reguláciu chemických látok vo výrobkoch. Súčasťou projektu je aj Slovensko 
– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská technická 
univerzita,  Slovenská zdravotnícka univerzita a  Univerzita Konštantína 
Filozofa. 

Viac info a zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/eu-skuma-vplyv-
chemickych-latok-na-obyvatelov-

Na záver Vám prajeme 
Veselé Vianoce a Šťastný 
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