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11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku - Európska Noc 
výskumníkov 2017 

SEPTEMBER  2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku - Európska Noc výskumníkov 
2017   sa uskutoční 29.9.2017. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima 
na  vás čakajú vedecké stánky a prezentácie univerzít - Technickej univerzity 
v  Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a  farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove, a výskumných ústavov 
Slovenskej akadémie vied.  

V poobedných hodinách sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok 
o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX.   Pripravené budú 
aj drobné vedomostné súťaže a kvízy. Sprievodným podujatím festivalu v Košiciach je tiež 
program v Hvezdárni Medzev. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej 
republiky pán Andrej Kiska, Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja 
a Richard Raši, primátor mesta Košice. 



Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/11-rocnik-prestizneho-festivalu-vedy-na-slovensku---
europska-noc-vyskumnikov-2017 

Engineering Academic Challenge: súťaž pre študentov vysokých škôl 

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, 
ktoré majú prístup ku Knovel Library začne 18. septembra a potrvá päť týždňov 
do 22. októbra 2017. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho 
pondelka možno odpovedať.  

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia (https://eac.elsevier.com/sign-up/), 
či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. 

Pre záujemcov je určený online seminár Everything you need to know about 
the  Engineering Academic Challenge vo štvrtok 14. 9. o 15:00. Registrácia na https://
register.gotowebinar.com/register/5192293413969056259. 

Súčasťou noci výskumníkov je už tradične viacero súťaží, v ktorých záujemcovia budú 
môcť naplno prejaviť fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie! 

• Kreatívna súťaž: A pointa? (pre všetkých, ktorí milujú vedu a humor)  

• Publicistická súťaž: Krotitelia bludov (pre študentov VŠ) 
• Výtvarná súťaž: Kto toto spáchal? (pre deti, žiakov ZŠ a SŠ, ZUŠ) 

• Videosúťaž: Výskumník - pouličník (pre žiakov ZŠ a SŠ)  

• Video-súťaž: NV.TV (pre všetkých budúcich bádateľov, výskumníkov, redaktorov, 
novinárov a zvedavcov)  

Mottom festivalu je “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky 
výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, 
bez  toho aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 vám odhalí vedu vašej 
každodennej rutiny. 

Nenechajte si to ujsť. 

Viac informácií o programe. Prípadne viac o projekte. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/engineering-academic-challenge-sutaz-pre-

Otázky sú z piatich interdisciplinárnych 
tematických okruhov: 

• Engineer the Tools of Scientific Discovery 

• Restore and Improve Urban Infrastructure 
• Provide Access to Clean Water 

• Engineer Virtual Reality 

• Engineer Better Robots 

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom zo slovenských vysokých škôl! Viac o súťaži 
a Knovel Library na http://www.knovel.sk/novinky-a-informacie. 

UNIZA súčasťou významného projektu STENGL IT AKADEMIE 2 - 
nemčina pre IT

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku prichádza do Žiliny! Úspešní 
uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT 
firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. 
Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová. 

Spoločnosť stengl už minulý rok v pilotnom ročníku projektu v Bratislave poukázala 
na  nevyužitý potenciál na trhu a otvorila diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby 
nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania. Angličtina IKT 
špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité uplatnenie. V  poslednom období 
na  Slovensko prichádzajú nemecké firmy a  hľadajú šikovných absolventov. Znalosť 
nemeckého jazyka tak prináša veľkú výhodu. 

Tento rok sa projekt presunul na pôdu UNIZA a  prináša tak možnosť 
pre  15  najúspešnejších uchádzačov získať kurz zadarmo. Uchádzači musia prejsť 3-
kolovým výberom: 

1. krok - vyplnenie IT dotazníka na stránke www.stenglakademie.sk. 

2. krok – vyplnenie dotazníka k znalostiam nemčiny, ktorý príde mailom od ÚCV UNIZA, 

3. krok – ústne pohovory.  

Prihlasovať sa je možné v  termíne od 20.08.2017 do 20.09.2017 na www.sten-
glakademie.sk. Všetkých úspešných absolventov čaká nielen kurz zadarmo, ale aj tablet. 
Výučba na úrovni B1 začína 09.10.2017 v priestoroch UNIZA. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uniza-sucastou-vyznamneho-projektu-stengl-it-
akademie-2---nemcina-pre-it 
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Informačný úľ na SPU monitoruje život včiel v mestskom prostredí

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/informacny-ul-na-spu-monitoruje-zivot-vciel-v-
mestskom-prostredi 

Zamestnanci Centra informačných a komunikačných technológií (CIKT) SPU v Nitre 
– Ing. Ľuboš Határ a Ing. Marek Urban vytvorili malé elektronické zariadenie - 
„informačný úľ“ a internetovú stránku na monitorovanie života včiel uprostred 
mesta. Monitorovanie spustili 21. júla, relevantné dáta získali od začiatku augusta. 

Hlavnou myšlienkou je sledovať život včiel 
v  meste. Na skúšobný úľ Ľ. Határ a  M. Urban 
umiestnili kvôli testovaniu päť senzorov. Merajú 
celkovú hmotnosť úľa, vďaka čomu sa dá zistiť 
aj váha medných zásob, ďalej vlhkosť a  teplotu 
vo vnútri úľa, ako aj vonkajšieho prostredia. 
Pri  zvyšovaní hmotnosti sa tak môžu tešiť 
zo  znášky a  naopak, pri poklese zase 
s k o n t r o l o v a ť č i j e z á s o b d o s t a t o k 
a  či  nie  je  treba začať s  prikrmovaním. Sledovanie vlhkosti v úli a jej porovnanie 
s vonkajšou vlhkosťou dokáže určiť, či sú včely v úli v poriadku. 

Zariadenie je lokalizované v centre mesta na pôde univerzity. Včelie obydlie je cez wifi 
napojené na univerzitnú sieť. V budúcnosti plánujú umiestniť zariadenie aj mimo mesta 
a  získané údaje z  rôznych prostredí porovnávať. Podľa M. Urbana môžu byť údaje 
z oboch takýchto úľov zásadne odlišné. „Na vidieku je väčšinou monokultúra - kvitne tam 
repka alebo agáty a kvitnutie trvá krátko. V mestskom prostredí kvitne niečo neustále.“ 

Zamestnanci CIKT tiež uvažujú s online monitoringom úľa prostredníctvom mikrokamery 
či webovej kamery. 

Autori myšlienky dúfajú, že informačný úľ 
a  internetová stránka pomôže informovať 
včelárov v akom stave sa nachádza včelstvo 
v  mestských podmienkach. Podľa nich 
elektronický monitoring môže uľahčiť prácu 
včelárom, keďže informácie zo senzorov 
sú  okamžité a umožňujú odhaliť včas 
skutočnosti, ktoré by si včelár pri manuálnej 
kontrole s  dlhším časovým odstupom 
nemusel všimnúť. „Elektronický monitoring 

by mohol byť zaujímavý pre veľkovčelárov, ktorí majú úle na viacerých stanoviskách 
v rôznej geografickej polohe, alebo mladých začínajúcich včelárov, pretože by nemuseli 
chodiť úle osobne kontrolovať. Možné je vytvoriť aj energeticky nezávislé zariadenie. 
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V Kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom kraji sa 2. – 3. septembra konal 
27. ročník celoslovenských poľovníckych slávností  Dni svätého Huberta. Podujatie 
už tradične organizuje Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská poľovnícka komora 
a  Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Počas s lávnostného ceremoniálu 
o t v o r e n i a o d o v z d a l i r e z o r t n é 
vyznamenania MPaRV SR zaslúžilým 
pracovníkom lesného hospodárstva 
na  úseku   poľovníctva a  tiež ocenenia 
Slovenského po ľovníckeho zväzu. 
Na  návrh predsedníctva Slovenského 
poľovníckeho zväzu udelili Medailu 
svätého Huberta za významné zásluhy 
o  rozvoj poľovníctva na Slovensku 
rektorovi SPU v  Nitre Dr.h.c. prof. Ing. 
Petrovi Bielikovi, PhD. 

Dni svätého Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov 
z celého Slovenska i zahraničia. Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam 
v prírode. To je odkaz legendy o Sv. Hubertovi, ktorý si účastníci osláv každoročne 
pripomínajú. 

Súčasťou osláv je veľké množstvo atraktívnych 
spr ievodných podujat í – po ľovnícke 
pasovanie, celoslovenské súťaže vo vábení 
jeleňov, vo vábení ostatnej zveri, o poľovnícky 
nôž roka, o poľovnícky šperk roka, výstava 
poľovníckych fotografií, súťaž v streľbe 
z  historických zbraní, streľba z kuší a  lukov, 
Hubertova kvapka krvi, ukážky sokoliarskeho 
výcviku, poľovníckej kynológie, divadelné 
predstavenia a hudobné vystúpenia a pod. 

Už tradíciou je aj Svätohubertovská omša 
so  slávnostným sprievodom s uloveným 
jeleňom a  obetnými darmi, ktorá je veľkou velebou prírody, dôstojným obradom, 
ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. 

Rektorovi SPU udelili Medailu svätého Huberta 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/rektorovi-spu-udelili-medailu-svaeteho-huberta 
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STU a VW SK spúšťajú prvé duálne vysokoškolské štúdium 

Desať poslucháčov nastúpi v  akademickom roku 2017/2018 do prvého ročníka 
duálneho bakalárskeho štúdia v  automobilovom priemysle, čo je pilotný projekt 
spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a  Strojníckej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity (STU). Ide o  profesijne orientovaný 4-ročný program 
s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode. 

V stredu 6.9. 2017 podpísali predstavitelia SjF STU a VW SK na pôde Strojníckej fakulty 
STU zmluvu o spustení pilotného projektu Bakalár v automobilovom priemysle. 

Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania 
stretol s  pozitívnym ohlasom.   Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe 
a po  úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia,“ uviedol Eric Reuting, 
člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť. 
Takmer polovicu štúdia bakalára v automobilovom priemysle tvorí prax vo Volkswagen 
Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové 
štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. 

Podľa Ľubomíra Šooša, dekana Strojníckej fakulty STU v  Bratislave, sa stále zväčšuje 
rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou 
praxe. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali 
na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel 
na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O  tom je náš spoločný pilotný 
projekt.“ 

Štúdium bakalára v  automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako 
ako  u  bežných denných poslucháčov, ale s  letnou praxou v  bratislavskom závode. 
Na  rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať 
vo  VW  SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, 
za  čo  im  bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu 
a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stu-a-vw-sk-spustaju-prve-dualne-vysokoskolske-
studium 
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Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska

Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska. Ide o Univerzitu 
Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave 
a  Technickú univerzitu v Košiciach, vyplýva z prestížneho celosvetového rebríčka 
Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018. 

UK sa tak ako vlani umiestnila na 601. až 800. mieste. STU a Technická univerzita 
v Košiciach skončili na 801. až 1000. mieste. Prvú pozíciu obsadila University of Oxford, 
ktorú nasledujú University of Cambridge a California Institute of Technology. TASR 
o tom informovala Andrea Földváryová z oddelenia komunikácie na UK. 

"Teší nás, že UK si opakovane udržuje stabilné umiestnenie medzi najlepšími 
univerzitami z  celého sveta, a to aj napriek výške štátnej dotácie a  rozpočtu, 
ktorá  je  prakticky neporovnateľná s  možnosťami univerzít, s  ktorými sme hodnotení 
v medzinárodnom priestore," povedal rektor UK Karol Mičieta. 

Rankingový systém THE WUR hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych 
indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta. 
Medzi hodnotené parametre patria napríklad citačný ohlas, výučba, výskum 
či  medzinárodný pohľad. "Ako výskumná univerzita sa chceme zamerať na ďalšie 
zvyšovanie vedeckého a citačného výkonu," dodal Mičieta.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzi-najlepsie-univerzity-sveta-sa-dostali-aj-tri-zo-
slovenska 

Technické univerzity v Bratislave a Košiciach získali certifikát

Štyri fakulty dvoch slovenských technických univerzít získali prvé certifikáty EUR-
ACE, ktoré potvrdzujú, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené 
na obdobné študijné programy v rámci Európy.  

Certifikáty im udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), ktorý 
v  júni získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných 
programov podľa kritérií ENAEE - Združenia európskych akreditačných agentúr. 
Informovali o tom predstavitelia ZSVTS na dnešnom slávnostnom odovzdávaní EUR-ACE 
v Bratislave. 
Certifikáty EUR-ACE získali dve pracoviská Slovenskej technickej univerzity Bratislava, 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Stavebná fakulta. Z Technickej univerzity 
Košice (TUKE) uspeli Stavebná fakulta a Strojnícka fakulta. Certifikáty EUR-ACE sú platné 
päť rokov.  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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/technicke-univerzity-v-bratislave-a-kosiciach-ziskali-

Facebook portalvs.sk Napíšte nám

" M e d z i n á r o d n á a k r e d i t á c i a 
n e z á v i s l o u i n š t i t ú c i o u m a l a 
v  prípade štyroch pilotných fakúlt 
m e d z i n á r o d n ý c h a r a k t e r , 
posudzovatelia zo Švajč iarska, 
Po ľska č i Portugalska nebol i 
prepojení s  naším prostredím. 
Jej  najväčší význam je v  tom, 
že  zvolené štyri študijné programy 
na štyroch fakultách sú podľa 
a k r e d i t á c i e p o r o v n a t e ľ n é 
s  o b d o b n ý m i š t u d i j n ý m i 
programami v  Európskej únii (EÚ)," 
zhodnotil prezident ZSVTS Dušan Petráš. Pripomenul, že na rozdiel od akreditácie 
komisiou pri vláde SR je zmyslom EUR-ACE ukázať, či sú školy kompatibilné s podobnými 
univerzitami a  programami v  zahraničí, a zamerať sa na procesy v  rámci fakulty. 
“Ako  prebieha výučba v  nadväznosti na laboratórnu a  výpočtovú techniku, 
ako  je prepojená s praxou, akým spôsobom je možné získať uplatnenie na trhu práce," 
dodal a  vyjadril nádej, že aj získané certifikáty ako známka kvality pomôžu technickým 
vysokým školám zastaviť pokles záujmu o štúdium na nich. 

Značka EUR-ACE je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”. 
Garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu, zaisťuje vedeckú a akademickú 
kvalitu študijného procesu a potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov 
pre budúce zamestnanie. 

Akreditačné centrum ZSVTS sa stalo 14. akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže 
vydávať EUR-ACE certifikáty technickým študijným programom na Slovensku aj v Európe.
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