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Maximálne 10-mesačné štipendijné pobyty počas vysokoškolského štúdia môžu 
absolvovať v budúcom školskom roku slovenskí vysokoškoláci v Bielorusku, 
Kazachstane a na Ukrajine vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z bilaterálnych 
dohôd v oblasti vzdelávania. Administruje ich SAIA (Slovenská akademická 
informačná agentúra). Ako uviedla administrátorka štipendií Adela Poláčková, on-
line žiadosť si môžu podať do 16. marca cez databázu štipendií a grantov 
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené aj podrobnosti o jednotlivých typoch 
štipendií. Do Bielaruska sa môžu študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia 
a  výskumníci uchádzať o štipendiá na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt, na 1- 
až 10-mesačný výskumný pobyt a na kurz bieloruského jazyka. V prípade záujmu 
o Ukrajinu sú v ponuke pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov 
a výskumníkov štipendiá na 1- až 10-mesačný študijný pobyt, na 1- až 10-mesačný 
výskumný pobyt a na seminár ukrajinského jazyka. Študenti a doktorandi sa môžu 
uchádzať aj o štipendiá na 3- až 10-mesačné študijné alebo výskumné pobyty 
v Kazachstane. 

Bližšie informácie o štipendiách poskytne administrátorka štipendií a grantov: 

Mgr. Adela Poláčková, e-mail: adela.polackova@saia.sk

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendia-na-studium-a-vyskum-na-
ukrajine-v-bielorusku-a-v-kazachstane-
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„Image In Life“ – nový európsky projekt na STU

Projekt „Image In Life“ spája vedcov v šiestich európskych krajinách. Analýza 4D 
mikroskopického obrazu vývoja buniek živých organizmov pomáha pri 
odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a  vývoji vhodných liečiv. V  rámci 
projektu vzniká spolu 14 doktorandských pozícií v šiestich európskych krajinách. 
Tri z  nich, venované matematicko-počítačovému modelovaniu v  spracovaní 4D 
biomedicínskeho obrazu, budú vytvorené na Slovenskej technickej univerzite 
v  Bratislave a  v  spoločnosti Tatramed Software s.r.o. v  Bratislave. Ďalších 11 
doktorandov bude zamestnaných vo Francúzsku (Univerzita v Montpelier, CNRS 
Gif-sur-Yvette, Pasteurov Inštitút v  Paríži, PhaseView Paríž), Veľkej Británii 
(Univerzita v Cambridge, Manchester Metropolitan University), Holandsku 
(Univerzita v Leidene), Španielsku (ICFO Barcelona) a Nemecku (Acquifer 
Heidelberg). Doktorandi budú partnermi v  špičkovom výskume prepojenom 
s  praxou, budú mať prístup k  najnovším 4D mikroskopickým dátam, budú 
spolupracovať s  významnými biologickými pracoviskami v  rámci projektu 
a absolvujú pobyty v  súkromných spoločnostiach.  Záujemcovia sa môžu hlásiť 
do 15. marca 2017 na stránke projektu:

imageinlife-application.eu

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/image-in-life--novy-europsky-projekt-na-stu
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Možnosti uchádzať sa o štipendium čínskej vlády na 
štúdium v Číne

Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendium čínskej vlády na štúdium v Číne. 
Bližšie informácie na stránke veľvyslanectva a na stránke China Scholarship 
Council. Deadline pre podávanie žiadostí je predĺžený do 16.3.2017. Materiály 
treba poslať v elektronickej podobe na chineseembassysk@gmail.com, následne 
budú nasledovať pohovory s vybranými uchádzačmi a do 31.3. bude treba doručiť 
dokumenty v papierovej podobe. Pohovory bude možné absolvovať aj cez Skype.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/moznosti-uchadzat-sa-o-stipendium-cinskej-
vlady-na-studium-v-cine

Mexicko-slovenské partnerstvo s Universidad Autónoma 
Chapingo

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a rektor mexickej Universidad 
Autónoma Chapingo Dr. Sergio Barrales Domínguez podpísali zmluvu o spolupráci 
oboch inštitúcií. 

Projekt EULALinks SENSE: European Union – Latin America Academic Links 
(Erasmus Mundus) koordinovaný Humboldtovou univerzitou v Berlíne v Nemecku, 
ktorého lokálnou koordinátorkou za SPU v Nitre je   dekanka FEM prof. Dr. Ing. 
Elena Horská, vytvoril priestor nielen pre recipročné mobility študentov všetkých 
stupňov štúdia, postdoktorandov i  akademických zamestnancov, ale aj pre nové 
partnerstvá. Veľkým prínosom hodnotiaceho stretnutia bol záujem a návrh 
intenzívnejšej spolupráce s predstaviteľmi Universidad del Magdalena v Kolumbii 
a  Universidad Autónoma Chapingo v  Mexiku. Bilaterálna zmluva s  kolumbijskou 
univerzitou bola podpísaná na jeseň 2016 a bilaterálna zmluva s  mexickou 
poľnohospodárskou univerzitou bola podpísaná minulý týždeň. Slávnostnému 
podpisu predchádzalo oficiálne stretnutie delegácií oboch univerzít, prezentácia 
SPU v Nitre a diskusia o možných oblastiach širšej spolupráce. Návšteva krásneho 
areálu mexickej Universidad Autónoma Chapingo so 163-ročnou históriou vyústila 
slávnostným podujatím   v  budove akademického senátu, kde za prítomnosti 
vedúcich predstaviteľov univerzity a  veľvyslankyne SR v  Mexiku Aleny Gažúrovej 
rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a  rektor UACH Dr. Sergio 
Barrales Domínguez podpísali zmluvu o spolupráci oboch inštitúcií.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mexicko-slovenske-partnerstvo-s-
universidad-autonoma-chapingo
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Počítačová hra študentov FIIT STU testuje dôveru ľudí 
v umelú inteligenciu

Akým hlasom by mal rozprávať robot, aby pre nás boli jeho príkazy a  rady 
dôveryhodnejšie? Na riešení takejto úlohy spolupracujú študenti Fakulty 
informatiky a  informačných technológií STU. Vytvorili počítačovú hru, v  ktorej 
sa  hráč podvedome rozhoduje iba podľa vlastných sympatií k hlasu niektorého 
z radcov.  
Projekt spojil študentov a výskumníkov na Slovensku, ale aj v USA a v Argentíne. 
Tím pod vedením docenta Štefana Beňuša z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
a s partnermi zo zahraničia (Univerzita v Buenos Aires, Columbia University v New 
Yorku) získal grant na tento výskum z americkej vládnej agentúry Air Force Office 
for Scientific Research. Informatici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
mali za úlohu vyvinúť hru, v  ktorej by sa minimalizoval vplyv iných faktorov 
ako  hlasu radcov – avatarov na rozhodovanie hráčov. Pri tvorbe hry sa študenti 
inšpirovali Harry Potterom. Aj v  hre TraSpi je hlavnou postavou mladý študent 
čarodejníckej školy. V  ére moderných technológií žijú čarodejníci na okraji 
spoločnosti, pretože ich aura ruší elektronické zariadenia. Mladý čarodejník 
pokračuje vo výskume rodičov a vyvíja rušičku aury. Počas hry hráčovi pomáhajú 
dvaja pomocníci – avatari, ktorý mu radia pri rozhodnutiach a predstavujú umelú 
inteligenciu. 
Cieľom je zistiť, aké charakteristiky by mal mať hlas robotov, dronov 
či  komunikačných systémov, aby sa s  ním ľudia vedeli stotožniť,  dôverovať mu 
a poslúchnuť jeho rady. 

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/pocitacova-hra-studentov-fiit-stu-testuje-
doveru-ludi-v-umelu-inteligenciu
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Vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulty UPJS 
v Košiciach sa stal vedúcim historicky prvej slovenskej 

paleontologickej expedície v Iráne

Dňa 21. februára 2017 sa na pôde fakulty konala tlačová beseda s  vedúcim 
pripravovanej historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v  Iráne 
doc. RNDr. Martinom Kundrátom, PhD., ktorý počas svojho pôsobenia v zahraničí 
organizoval expedície v  Patagónii, na Sibíri, v Iráne a  Číne. Centrum 
interdisciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach v  spolupráci s Ústavom geovied Fakulty baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach organizujú dlhodobý 
expedičný projekt zameraný na systematický výskum prehistorických organizmov 
a  ekosystémov v  málo prebádaných oblastiach západnej Ázie.   Docent Martin 
Kundrát, jeho iránsky kolega Dr. Majid Mirzaie Ataabadi a  prof. Juraj Janočko 
zostavili pracovnú skupinu zloženú z  odborníkov UPJŠ v Košiciach, TUKE 
v Košiciach a  iránskej univerzity v Zanjane. Cieľom prvej expedície je preskúmať 
oblasti s  usadeninami z  obdobia druhohôr a  treťohôr, teda obdobia pred 
a po veľkom vymieraní, kedy došlo k zrážke Zeme s kométou.   Jednou z hlavných 
priorít je prieskum rozsiahlých uloženín z obdobia jury, kedy bol Irán súostrovím 
izolovaným od vtedajších superkontinentov severnej a  južnej pologule. Poznatky 
z  tejto expedície poslúžia pre prípravu ďalšej stratégie a  logistického 
zabezpečenia rozsiahlejších expedičných výprav v následujúcich rokoch.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vedecky-pracovnik-prirodovedeckej-fakulty-
upjs-v-kosiciach-sa-stal-veducim-historicky-prvej-slovenskej-paleontologickej-expedicie-v-irane

FIIT STU - Národný beh Devín - Bratislava 2017

Opäť je tu Národný beh Devín – Bratislava, jubilejný 70. ročník, najstaršieho 
atletického podujatia na Slovensku,ktorý sa uskutoční 9. apríla 2017. 
Chceš byť jeho súčasťou? 
Nezabudni sa zaregistrovať online na pretek do 3. apríla 2017 a uviesť v kolónke 
firemný tím: FIIT STU. Registrácia: 

http://www.behsity.sk/event/detail/narodny-beh-devin-bratislava-2017

Zároveň, informuj o svojej účasti na: registracia@fiit.stuba.sk.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/narodny-beh-devin---bratislava-2017
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Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tyzden-slovenskych-kniznic1

Navštívte nás: 
Facebook

Navštívte nás: 
portalvs.sk Napíšte nám Prihláste sa 

k odberu

V prípade, že si už neželáte odoberať náš newsletter, odhláste sa TU!
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