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Škola opäť volá ! :) 
Študenti sa vracajú do školských lavíc, nové 

semestre sa začínajú, niektorí pokračujú v 

štúdiu, pre iných je to úplne nový začiatok. 

Tak teda nech sa Vám všetkým darí!!! 

Hneď na úvod dávame do pozornosti prebiehajúcu 

Fotografickú súťaž "Veda pod mikroskopom” 

V roku 2016 sa uskutoční štvrtý  ročník fotografickej súťaže v 
rámci  Týždňa  vedy  a  techniky  na  Slovensku.  Fotografická 
súťaž  je  určená  študentom gymnázií,  stredných odborných škôl, 
stredných  umeleckých  škôl,  študentom  vysokých  škôl  a 
doktorandom.  Cieľom fotografickej  súťaže  je  zvýšiť  záujem mladých  ľudí  o  vedu  a  techniku, 
vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. 

Témou tohtoročnej súťaže je „Veda pod mikroskopom“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a 
doktorandi  realizovať  a  prezentovať  svoj  pohľad na  vedu cez  mikroskop.  Fotografická súťaž  v 
tomto roku bude prebiehať v termíne od 15. júna do 14. októbra. 

Autor fotografického príspevku zašle svoju fotografiu elektronicky cez formulár na webovej stránke 
Týždeň vedy v časti fotografická súťaž. Pred vyplnením formulára je potrebné prihlásenie na webe. 

Všetky  informácie  o  fotografickej  súťaži,  štatút,  pravidlá  súťaže,  formulár  a  výzvu  nájdete  na 
adrese:  http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-
sutaz.html?page_id=320

Zdroj: http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/fotograficka-sutaz-veda-pod-mikroskopom

SÚŤAŽE

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320
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Talenty novej Európy

Vidíš  svoju  budúcnosť  vo  vede  alebo  umení?  Máš  už  za  sebou  úspechy  v  domácich  alebo 
zahraničných súťažiach? Máš od 12 do 25 rokov? Tak neváhaj! Vyplň do 22. októbra 2016 
online prihlášku, staň  sa Talentom Novej  Európy a získaj  grant od Stredoeurópskej  nadácie 
(CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 

Cieľom  programu  Stredoeurópskej  nadácie  (CEF)  a  spoločnosti  SLOVNAFT s  názvom 
„Talenty Novej Európy“ je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným deťom a 
mladým ľuďom v umení, vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent. 

V rámci aktuálneho ročníka sa o grant môžu uchádzať:

• Študenti VŠ  do  25  rokov  a úspešní  finalisti  a  finalistky  predošlých ročníkov,  ak  spĺňajú 
všetky podmienky programu.

• Uchádzači  a  uchádzačky  musia  preukázať  svoje  nadanie  výsledkami  z  domácej  či 
medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo 
na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž 
s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.

• O grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent z oblasti vedy). Dieťa 
môže do projektu prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý 
človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám/sama.

Kde nájdeš prihlášku?Čo má prihláška obsahovať? 

• Prihlásiť sa je možné len na internete cez online formulár, ktorý nájdeš na www.tne.sk.

• Prihlášku je potrebné online vyplniť a odoslať do 22. októbra 2016.

Čo má prihláška obsahovať? 

• Vyplnené povinné polia online formuláru.

• Nahrané povinné prílohy do online formulára.

Zdroj: http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/talenty-novej-europy.html?page_id=6213

http://www.tne.sk
http://www.tne.sk
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Univerzita Komenského privítala v novom školskom roku 
zahraničných študentov 

Dňa  12.  septembra  2016  sa  v  Aule  Univerzity  Komenského  v  Bratislave  uskutočnili 
imatrikulácie zahraničných študentov, ktorí sem prišli študovať v novom akademickom roku.

Spolu  332  zahraničných  študentov  strávi  na  Univerzite  Komenského  zimný,  resp.  aj  letný 
semester. V rámci programu Erasmus+ prichádza na Univerzitu Komenského študovať  320 
študentov z 86 európskych univerzít. 

Najpočetnejšiu skupinu Erasmus+ študentov tvoria Španieli (103 študentov z 25 španielskych 
univerzít). Druhou najpočetnejšou národnostnou skupinou Erasmus+ študentov sú Taliani (40 
študentov  z  18  univerzít).  Trojicu  najzastúpenejších  krajín  Erasmus+  študentov,  ktorých 
Univerzita  Komenského  privítala  v  novom  akademickom  roku,  uzatvára  Francúzsko  (31 
študentov z 15 univerzít). Medzi Erasmus+ študentami na UK nájdeme aj študentov z Turecka 
(28), Portugalska (25), Poľska (21), Rumunska (13) či Rakúska (10). Na Univerzite Komenského 
bude prostredníctvom bilaterálnych dohôd študovať aj 6 študentov z Japonska, 2 z Kanady, 2 z 
Taiwanu a 1 z USA.

Zdroj: http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/univerzita-
komenskeho-privitala-zahranicnych-studentov/

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA ŠKOLSTVA
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Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na 
podporu partnerstiev - „InovEduc“ úspešne napreduje

Riešitelia  unikátneho  projektu  InovEduc,  za  ktorým  stojí  Fakulta  informatiky 
Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ),  spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými 
partnermi,  realizuje  inovatívne  aktivity  pre  vzdelávanie  študentov  na  stredných  školách 
s využitím  najmodernejších  informačno-komunikačných  technológií.  V rámci  projektu 
vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok 
z  Ukrajiny  (Zakarpatskej  oblasti),  ktoré  budú použité  v  školskej  výučbe  pomocou 
metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.

Drevené  kostoly,  technické  pamiatky,  hrady, 
kaštiele  či  prírodné  zaujímavosti  nasnímané 
medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby 
učebne j  l á tky.  Tá  bude  s lúž iť  na  vzde lávan ie 
stredoškolákov  v  predmetoch  história,  geografia, 
informatika,  náuka  o spoločnosti  alebo  regionálna 
výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu 
na  oboch stranách našej  východnej  hranice  pomocou fotografického snímania  a  letecky 
pomocou  dronov.  Interiéry  objektov  spracovávajú  do  formy  panorámy.  „Pre  jednotlivé 
spôsoby zobrazenia objektov vyvíjame softvér pre ich zobrazenie vo virtuálnej a rozšírenej 
realite.  Kultúrne artefakty budú sprístupnené aj  na mobilných zariadeniach a  webových 
stránkach," povedal RNDr. Ján Lacko, PhD., odborný riešiteľ projektu z Paneurópskej 
vysokej školy. 

Nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale 
aj  geografickú  a  prírodnú  rozmanitosť.  Súčasťou  projektu  „InovEduc"  pre  efektívne 

uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v 
rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, ktorých sa 
zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov. 

Finálne výsledky a výstupy projektu „InovEduc" 
budú v apríli  2017 voľne k dispozícii  aj  širokej 
verejnosti  .  Na  tento  termín  je  naplánované 
ukončenie celého projektu. 

Zo z n a m  vše t kýc h  d i g i t a l i z o v a nýc h  p a m i a to k  n á j d e te  T U :  h t t p s : / /
www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodny-projekt-
inovativne-metody-vzdelavania-na-podporu-partnerstiev---inoveduc-
uspesne-napreduje 

Informácie  k projektu  „InovEduc"  nájdete  na  stránke:  http://www.vlada.gov.sk/20499/
prirodne-a-kulturne-pamiatky-pomedzia-slovenska-a-ukrajiny-aj-v-3d/

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodny-projekt-inovativne-metody-vzdelavania-na-podporu-partnerstiev---inoveduc-uspesne-napreduje
http://www.vlada.gov.sk/20499/prirodne-a-kulturne-pamiatky-pomedzia-slovenska-a-ukrajiny-aj-v-3d/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodny-projekt-inovativne-metody-vzdelavania-na-podporu-partnerstiev---inoveduc-uspesne-napreduje
http://www.vlada.gov.sk/20499/prirodne-a-kulturne-pamiatky-pomedzia-slovenska-a-ukrajiny-aj-v-3d/
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NAJLEPŠIE STARTUPY

Najlepší IT startup je z FIIT 

Slovensko  na  celosvetovej  súťaži  vysokoškolských  startupov  University  World 
Startup Cup 2016 v Kodani bude zastupovať Andrej Švec, študent FIIT STU, so 
študentským startupom moderateIT. 

ModerateIT  je  úspešný  projekt  študentov  Fakulty  informatiky  a  informačných 
technológií STU, s ktorým tento rok už bodovali aj v súťaži Imagine Cup. 

Študenti  vyvinuli  softvér,  ktorý  pomáha 
moderátorom  diskusií  v  médiách  a  na 
sociálnych  sieťach  ľahš ie  s ledovať  a 
odstraňovať urážlivé komentáre. S otázkou 
ako  ustrážiť  urážlivé  komentáre  hejterov 
v diskusiách  sa  boria  svetové  médiá  aj 
sociálne  siete.  Moderátori  nemajú  šancu 
ustrážiť tisíce príspevkov denne, preto často 
siahnu  po  radikálnom  riešení  –  diskusie 
zastavia, alebo ich pri niektorých témach radšej ani neotvoria. To sa často nepáči ani 
samotným čitateľom a diskutujúcim.

Sofvér pomôže moderátom diskusií zúžiť rozsah príspevkov, ktorými sa musia zaoberať. 
Používatelia si môžu vybrať z takmer 20 parametrov tie, ktoré si má softvér všímať, 
môže ísť  napríklad o vulgárne slová,  reklamu,  osobné urážky či  neobvyklú aktivitu 
diskutéra.  Úspešnosť  študneti  stále  vylepšujú,  softvér  sa  totiž  dokáže  učiť,  ktorý 
príspevok je dobrý či zlý, na základe konkrétnych príkladov.

Študenti chcú algoritmus zlepšovať tak, aby dokázal vyhodnotiť aj emóciu príspevku či 
poradie slov, ktoré môže rovnako ovplyvniť hodnotenie príspevku. ModerateIT pracuje 
v slovenčine aj v angličtine.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/najlepsi-it-startup-je-z-fiit

http://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/informatici-z-fiit-stu-postupili-v-top-svetovej-sutazi-vyvinuli-softver-na-odhalovanie-nevhodnych-komentarov.html?page_id=10002
http://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/informatici-z-fiit-stu-postupili-v-top-svetovej-sutazi-vyvinuli-softver-na-odhalovanie-nevhodnych-komentarov.html?page_id=10002
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/najlepsi-it-startup-je-z-fiit
http://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/informatici-z-fiit-stu-postupili-v-top-svetovej-sutazi-vyvinuli-softver-na-odhalovanie-nevhodnych-komentarov.html?page_id=10002
http://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/informatici-z-fiit-stu-postupili-v-top-svetovej-sutazi-vyvinuli-softver-na-odhalovanie-nevhodnych-komentarov.html?page_id=10002
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/najlepsi-it-startup-je-z-fiit
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V ostatných troch kategóriách získali prvenstvo nasledovný študenti:

• Veda,  medicínske  technológie  -  Tomáš  Brngál  -  l íder  študentského 
startupu Virtual  Medicine,  Lekárska  fakulta  Univerzity  Komenského 
v Bratislave.

• Priemyselné  technológie,  technické  riešenia,  robotika  -  Dominika  Kánová  - 
líder študentského startupu MirrorSew, Právnická fakulta ,Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 

• Životné prostredie, zelené technológie - Ivan Šodor - líder študentského startupu 
GrowBox,  Fakulta  ekonomiky  a manažmentu  Slovenská  poľnoshospodárska 
univerzita  v Nitre.  Growbox  pestuje  zdravú  a chutnú  zeleninu  priamo 
v kuchyni.  V súčasnosti sú otestované dva funkčné prototypy v laboratórnych 
podmienkach na pestovanie cherry paradajok a bazalky.

FOTO VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH :)

Find us on: 

facebook
 Find us on:  
portalvs.sk 

Napíšte 
nám

Prihláste sa 
k odberu

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

https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/
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http://HelpDesk@portalvs.sk
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