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Profesori UK Lukáš Plank a Juraj Šteňo získali 
ocenenie Krištáľové krídlo

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, 
umenia a športu si v nedeľu večer na javisku Slovenského 
národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 
2017. Medzi ocenenými boli aj prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., 
z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a prof. 
MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., z Lekárskej fakulty UK. 
V dvadsiatom prvom ročníku tohto prestížneho oceňovania  bolo 
nominovaných celkom 29 osobností. O nových laureátoch rozhodli 
odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom 
je Gabriel Csollár. 
Prof. Lukáš Plank, ktorý bol ocenený za oblasť medicíny, vedie 

Expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení 
a ďalších zriedkavých ochorení v SR. Toto centrum je súčasťou Ústavu patologickej anatómie 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Ním vedené laboratórium 
ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi pacientov 
s  pľúcnou rakovinou pomocou najcitlivejšej diagnostickej metódy BEAMing. Ako jediný 
slovenský patológ sa taktiež podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.  
Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzali 
hudobník Pavol Hammel a prof. Juraj Šteňo, popredný odborník v oblasti neurochirurgie, 
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a donedávna dlhoročný prednosta 
Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. 
Rozpracoval metódu mapovania nervových dráh elektrickou stimuláciou počas 
mikrochirurgických operácií v mozgovom kmeni. Vypracoval klasifikáciu nádorov mozgu 
v oblasti tretej mozgovej komory, ktorá je celosvetovo prijatá. Je autorom vyše 400 odborných 
publikácií a viac ako 600 prednášok po celom svete. 



Bol ocenený Čestným uznaním Svetovej federácie neurochirurgických spoločností za rozvoj 
neurochirurgie v prospech ľudstva. V roku 2015 bol zaradený medzi 16 najvýznamnejších 
neurochirurgov na svete. 
Cena Krištáľové krídlo je každoročne udeľovaná osobnostiam na Slovensku, ktoré vo svojom 
odvetví dosiahli mimoriadne úspechy. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach 
spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou 
Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych 
výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten 
čas sa stalo rešpektovaným ocenením, ktoré odráža najvyššiu odbornosť laureáta. 
Ďalšie informácie: kristalovekridlo.sk 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/profesori-uk-lukas-plank-a-juraj-steno-ziskali-
ocenenie-kristalove-kridlo 

Študent UKF v Nitre členom olympijského 
hokejového tímu

Študentovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
sa  podarilo nominovať na Zimné olympijské hry 
v juhokórejskom Pjongčangu. 
Michal Krištofov je š tudentom prvého ročníka 
Pedagogickej fakulty, konkrétne odboru šport a rekreácia. 
S hokejom začínal v rodnej Nitre, no neskôr hrával vo Fínsku. 
Po približne piatich rokoch ho však opäť zlákalo rodné 
mesto a vrátil sa pod Zobor. Miestenka v olympijskom tíme 

pre Michala nie je úplnou novinkou. Seniorské „áčko“ však reprezentuje po prvýkrát. 
Ako sám hovorí, snom každého športovca je dostať sa na olympiádu. Teší sa o to viac, že sa mu 
to podarilo už vo veku 24 rokov. Táto sezóna je zatiaľ Michalovou najlepšou, a preto dúfa, 
že  sa mu podarí podať výborné výkony aj na najväčšom športovom podujatí. My Michalovi, 
a samozrejme celému tímu, držíme palce.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/student-ukf-v-nitre-clenom-olympijskeho-
hokejoveho-timu- 
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V súťaži mladých vedeckých pracovníkov uspeli 
aj vedci z SPU v Nitre

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske   a veterinárske 
vedy pri SAV (SSPLPV) vyhlásila víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov 
do 35 rokov. Medzi ocenenými boli aj mladí vedci z SPU v Nitre.  

V sekcii poľnohospodárstvo zvíťazila   Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov, 
FBP (Tvrdá, E., Tušimová, E., Kováčik, A., Paál, D., Greifová, H., Abdramanov, A., Lukáč, N. 2016. 
Curcumin has protective and antioxidant properties on bull spermatozoa subjected 
to induced oxidative stress. In Animal Reproduction Science, vol. 172, p. 10-20.), Ing. Katarína 
Zbyňovská, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov, FBP (Zbynovska, K., Petruska, P., 
Kalafova, A., Ondruska, L., Jurcik, R., Chrastinova, L., Tusimova, E., Kovacik, A., Capcarova, M. 
2016. Antioxidant status of rabbits after treatment with epicatechin and patulin. In Biologia: 
Section Zoology, vol. 71, p. 835-842.) a Ing. Ondrej Hanušovský, PhD., z Katedry výživy 
zvierat, FAPZ (Hanušovský, O., Bíro, D., Šimko, M., Gálik, B., Juráček, M., Rolinec, M., Herkeľ, R. 
2016. Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet 
on ruminal pH with courses and changes during the feed day. In Journal of Central European 
Agriculture, vo. 17, p. 1204-1220). 
V sekcii potravinárstvo si ocenenie prevzal aj Ing. Marek Šnirc, PhD., z Katedry chémie, FBP 
(Šnirc, M,   Král, M., Ošťádalová, M., Golian, J. Tremlová, B. Application of principal component 
analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters 
of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. ISSN 1094-2912, 
2016, vol. 20, no. 4, s. 754-761 Dostupné na internete: http://dx.doi.org/
10.1080/10942912.2016.1180532) a Ing. Stanislava Matejová, z Katedry hygieny 
a  bezpečnosti potravín, FBP (Matejová, S.,   Fikselová, M. Čurlej, J., Czakó, P.   
Application of by-products in the   development of foodstuffs for particular nutritional uses: 
Využitie  vedľajších výrobných   zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely.  
In  Journal of Central European   Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 17, 4 2016, 
s. 1306--1319. ISSN 1332-9049).

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-sutazi-mladych-vedeckych-pracovnikov-uspeli-
aj-vedci-z-spu-v-nitre 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/viac-ako-3-miliony-eur-rozdeli-stu-studentom-
prostrednictvom-stipendii 

Viac ako 3 milióny eur rozdelí STU študentom 
prostredníctvom štipendií

Štipendium možu dostať študenti vybraných študijných odborov, jedná sa o motivačné 
odborové štipendiá, ktoré možno získať pri štúdium väčšiny študijných odborov ponúkaných 
Slovenskou technickou univerzitou. Od aplikovanej informatiky, cez elektroniku, kybernetiku 
i energetiku až po chémiu, biotechnológie, stavebníctvo, vodné stavby a vodné hospodárstvo 
či   energetické a dopravné stroje a  zariadenia, automatizáciu a  výrobné technológie. 
V tomto akademickom roku pribudla medzi podporovanými študijnými odbormi aj atraktívna 
umelá inteligencia. Na tieto motivačné štipendia odborové má STU vyčlenených viac ako 
1,3 milióna eur. Študent môže v akademickom roku 2017/2018 získať jednorazovo až 960 eur. 
V  prípade študentov v  prvom roku bakalárskeho štúdia sú dôležité výsledky štúdia 
v  poslednom ročníku na strednej škole. Pri starších študentoch rozhodujú výsledky 
predchádzajúceho štúdia na univerzite.  

Ďalšie motivačné štipendiá môžu dostať študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky 
v  štúdiu, vo výskume a vývoji, reprezentujú univerzitu v športových či umeleckých súťažiach. 
Medzi takýchto študentov môže univerzita rozdeliť viac ako 600-tisíc eur. Študenti môžu 
získať jednorazové motivačné štipendium až 1590 eur. 

Na ďalšie mimoriadne štipendiá z  vlastných zdrojov STU pôjde asi 200-tisíc eur. Tieto 
štipendia patria najmä študentom, ktorí absolvujú časť štúdia v  zahraničí. Šancu ísť 
na  zahraničný študijný pobyt či pracovnú stáž má každý študent a  študentka Slovenskej 
technickej univerzity. Mimoriadne štipendium môžu získať aj študenti, ktorí si vynikajúco plnia 
študijné povinnosti počas celého štúdia, zahraniční študenti i vrcholoví športovci. Mimoriadne 
štipendium v akad. roku 2017/2018 môže byť jednorazové aj pravidelné až do 1060 eur.  

Študenti z  nízkopríjmových rodín môžu získať sociálne štipendium na úhradu nákladov 
spojených so štúdium. Na tie má STU okolo 1,2 milióna eur. Okrem štipendií podporuje STU 
talentovaných študentov aj prostredníctvom ďalších univerzitných programov. Mladí vedci 
sa môžu uchádzať o univerzitné granty na výskum, alebo získať odmenu za najlepšie vedecké 
publikácie či umelecké diela. 
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V  Bratislave sa 25. januára 2018 stretli 
predstavitelia Klubu 500 s  vedením   ôsmich 
vybraných univerzít, s ktorými Klub 500 
v  októbri 2017 uzatvoril Memorandum 
o  spolupráci. Slovenskú poľnohospodársku 
univerzitu na stretnutí zastupoval rektor Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
Predmetom rokovania bolo napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov memoranda, ako 
aj  diskusia o ďalšom smerovaní vysokého školstva na Slovensku. Členovia   Klubu 500 
odovzdali  zástupcom univerzít  zoznamy tém diplomových a dizertačných prác, na ktorých 
sú pripravení spolupracovať v rámci svojich spoločností. Cieľom je poskytnúť študentom 
zmysluplné témy, riešenie ktorých   prispeje k ich osobnému a profesionálnemu rastu. 
Zároveň jasne prezentovali stanovisko, že súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie 
je nijakým spôsobom previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore 
a  normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných 
odborov. 
V súčasnosti Klub 500 pripravuje tézy na pravidelné stretnutia s politickými stranami, pričom 
chce   predložiť na diskusiu aj témy vysokého školstva. O  uvedených problémoch chce 
zároveň diskutovať aj na stretnutiach na úrovni ministerstiev.   Rektori univerzít a  členovia 
Klubu 500 sa dohodli na príprave a predstavení spoločných téz na reformu školstva 
na Slovensku. 
Členovia Klubu 500 majú záujem o zlepšenie komunikácie s vybranými univerzitami 
a sú pripravení pomáhať im pri zlepšení vybavenosti a zabezpečení financií pre skvalitnenie 
odbornej prípravy absolventov. To bolo aj cieľom Memoranda o spolupráci, ktoré uzatvorili 
v októbri 2017 v Podbrezovej s predstaviteľmi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej 
univerzity, Ekonomickej univerzity, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity 
v  Košiciach, Univerzity Mateja Bela, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
a Žilinskej univerzity.  
Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi 
a  spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol 
s  cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov  doma  aj na pôde 
európskych inštitúcií. Už viac ako desať rokov navrhuje riešenia, prispievajúce k zlepšovaniu 
podnikateľského prostredia, zvyšovaniu zamestnanosti a rastu priemyselnej produkcie. Klub 
500 má šestnásť členov, ktorí zamestnávajú doma a v zahraničí okolo 80 tisíc zamestnancov 
v  rôznych odvetviach hospodárstva hlavne v priemysle. Jedná sa o hutnícky a banský 
priemysel, chemický, sklársky, strojársky, stavebný, nábytkársky, telekomunikačný, celulózo-
papierenský a energetický. Ďalej je to oblasť obchodu, zavádzanie elektrických systémov, 
výskum a vývoj elektrotechnických výrobkov a oblasť cestovného ruchu. Klub 500 nevznikol 
na základe ambícii členov o osobnú prezentáciu a medializáciu, ale z dôvodu nefunkčnosti 
zamestnávateľských združení v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, eliminácie 
prijímanej legislatívy s negatívnymi dopadmi na spoločnosť. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cielom-spoluprace-klubu-500-s-vysokymi-skolami-
je-skvalitnenie-odbornej-pripravy-studentov 

Cieľom spolupráce Klubu 500 s vysokými školami 
je skvalitnenie odbornej prípravy študentov
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V centrálnom areáli univerzity, neďaleko Jazdeckého strediska a skleníkov Botanickej 
záhrady SPU,   vládne stavebný ruch. Už o  rok tu má stáť nová trojpodlažná  budova 
archívu a  knižnice.   Na postup stavebných prác sa 29. januára v  rámci interného 
kontrolného dňa prišiel pozrieť aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
a kvestorka SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. 
V  novostavbe sa budú nachádzať dve samostatné pracoviská. Na prvom nadzemnom 
podlaží bude umiestnený archív a  registratúrne stredisko, vybavené regálovým systémom 
pre uskladnenie takmer  1700 metrov spisov archívnych materiálov a materiálov registratúry.  
Na druhom a  treťom nadzemnom podlaží budú študovne Slovenskej poľnohospodárskej 

knižnice. Komfortné a  variabilné 
priestory s bezbariérovým prístupom 
budú určené širokej verejnosti, 
najmä však študentom. Tri zóny 
poskytnú výborné podmienky pre 
všetkých návštevníkov. V  tichej zóne 
bude vytvorený priestor na štúdium, 
v  hlučnej zóne sa budú nachádzať 
informačné pulty, prednášková 
miestnosť a  služby, ako napr. tlač 
a kopírovanie. Treťou bude relaxačná 
zóna, ktorú bude tvoriť zimná 
záhrada a terasa.  
N o v é š t u d o v n e S l o v e n s k e j 

poľnohospodárskej knižnice poskytnú   priestor pre uskladnenie 30 - 40-tisíc knižničných 
jednotiek. K  dispozícii bude 50-70 študijných miest, predpokladaná denná návštevnosť 
bude maximálne 250 používateľov.  
Podľa slov rektora SPU v  Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., v zmysle smerníc, 
ktoré  vstúpili do platnosti, je nevyhnutné vybudovať nový a moderný archív, súčasné 
priestory sú nevyhovujúce. Cieľom novej študovne v  centrálnom areáli Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity je zasa priblížiť sa viac k študentom. Zámer vedenia univerzity 
schválil Akademický senát SPU na svojom zasadnutí 11. mája 2017.  
„Dôvod výstavby novej budovy pre knižnicu, hoci má veľké a komfortné priestory na Štúrovej 
ulici, je prostý – snaha o  zvyšovanie kvality štúdia,“ vysvetlila   riaditeľka 
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  „Dnešní študenti patria 
do tzv. Google generácie. Jej informačné správanie treba do istej miery akceptovať, 
na  druhej strane však aj pozitívne ovplyvňovať.   Preto chceme študentom poskytnúť 
komfortné priestory na štúdium - formálne, neformálne aj skupinové, umožniť im čo najlepší  
prístup ku kvalitnému informačnému obsahu, tlačenému aj online a  tiež ponúkať služby 
knižnice tam, kde študenti žijú,“ povedala B. Bellérová.  
Projektovú dokumentáciu budovy knižnice, archívu a registratúrneho strediska SPU 
vypracovala projektovo-inžinierska kancelária Jegon, s.r.o., Michalovce. V  novembri 2017 
bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác, spoločnosťou Euro-Building, a.s., 
Bratislava. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-areali-univerzity-sa-zacala-vystavba-archivu-a-
kniznice 

V areáli univerzity sa začala výstavba archívu 
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Vedci z STU a UK odhaľujú mayskú civilizáciu

Slovenskí vedci odhaľujú mayskú civilizáciu. Na výskume sa podieľa tím STU a UK. 
Tibor Lieskovský zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity zodpovedá 
za laserové skenovanie územia a analýzu výsledkov. Milan Kováč z Filozofickej fakulty 
UK a  jeho tím vďaka výsledkom laserového skenovania vedia lepšie cieliť 
archeologický výskum v teréne. Svetu prinášajú pamiatky obrovskej hodnoty a nové 
poznatky o živote Mayov.  
Nové digitálne zábery, publikované len pred pár dňami v  časopise National Geographic 
a  vo svetových aj slovenských médiách, naznačujú, že pod guatemalskou džungľou 
sa  skrývajú mayské veľkomestá s viac ako 60-tisíc kamennými pyramídami, chrámami 
a  inými stavbami. Zábery sú výsledkom masívneho leteckého laserového skenovania 
guatemalského pralesa. To, čo archeológom trvalo pred pár rokmi viacero sezón, 
teraz dokážu vďaka laseru preskúmať v sekundách.  
V  jadre výskumného tímu, ktorý pomocou najmodernejších technológií hľadal stopy 
mayských civilizácií, boli aj Slováci - vedci z STU a UK.  Slovenský výskumný tím zmapoval 
160 km² územia v provincii Petén na severe Guatemaly a objavil 73 mayských sídel 
s  kamennou architektúrou, 4775 horských terasových polí a  5080 architektonických 
objektov, často v tvare pyramíd.  
„ V  roku 2016 sme sa stali súčasťou medzinárodného konzorcia PACUNAM LiDAR 
Initiative. V  spolupráci s Tulane University a Boston University z USA sme získali podporu 
na  laserový prieskum guatemalskej džungle, kde sme vo vlastnom úseku vyhľadávali 
pozostatky starej mayskej civilizácie. Vo vybranej oblasti pôsobí slovenský archeologický 
projekt už desať rokov a  realizuje tam rozsiahle archeologické vykopávky. Náš výskum 
je príkladom skvelej multidisciplinárnej spolupráce. Vďaka technikom z STU a technológií 
laserového skenovania územia vieme ľahko v teréne odhaliť miesto na cenný archeologický 
výskum a spolupracujeme aj s pedológmi z UK, ktorý nám analyzujú vzorky pôdy,“   hovorí 
vedúci slovenského výskumného tímu prof. Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK. 
A  hneď pridáva niekoľko príkladov – ak archeológia vidia veci z  mierky zeme, dlhšie 
nevedeli, načo slúžila  kamenné valy v pralese. Až laserové technológia odhalila, že takýchto 
kamenných múrov je v okolí viac ako päťtisíc a sú to 
vlastne terasovité polia.  
Nová technológia leteckého laserového 
s c a n o v a n i a L i DA R   t o t iž p re n i k á p o d 
nepriepustný pralesný povrch a odkrýva nové 
m e s t á , p a l á c e , p y r a m í d y , d á v n e 
poľnohospodárske polia a  ďalšie archeologicky 
významné objekty.  
„LiDAR pracuje na princípe podobnom radaru. 
Miesto radarových vĺn však využíva laserové svetlo. 
LiDAR sa umiestňuje na lietadlo, kde pod seba naraz 
vysiela 160 000 laserových impulzov za sekundu 
a zachytáva ich odraz z povrchu. Dnešné technológie 
už umožňujú rozlíšiť, či sa časť laserového lúča 
odrazila napríklad od koruny stromu, od porastu, 
alebo sa dostala až na povrch zeme, pričom dokáže 
presne vykresliť charakter tohto povrchu,“ hovorí 
geodet Dr. Tibor Lieskovský. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vedci-z-stu-a-uk-odhaluju-maysku-civilizaciu 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mame-zastupenie-v-safe-konzorciu-v-bruseli-

Máme zastúpenie v SAFE konzorciu v Bruseli. 
Novým členom sa stala Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva SPU v Nitre

Na decembrovom stretnutí členov SAFE konzorcia - Európskeho združenia 
pre bezpečnosť potravín so sídlom Bruseli bola Fakulta biotechnológií a potravinárstva 
SPU v Nitre prijatá za nového člena asociácie.  

SAFE konzorcium je nezisková mimovládna medzinárodná asociácia vedeckého charakteru 
založená v roku 2002 v Bruseli.   Združuje organizácie, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu 
s  bezpečnosťou potravín. Sú v  ňom zastúpené verejné a súkromné výskumné ústavy, 
univerzity, národné a  medzinárodné združenia a  spoločnosti potravinárskeho priemyslu 
a výskumné skupiny v rámci týchto organizácií. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre požiadala o vstup do konzorcia a deklarovala tematické zameranie fakulty 
a publikačné výstupy.  
Súčasnými členmi konzorcia sú výskumné a vzdelávacie organizácie a pracoviská v Nórsku, 
Švajčiarsku, Poľsku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Rumunsku, Litve a v iných krajinách 
a  od januára 2018 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre 
aj v Slovenskej republike. Bližšie informácie nájdete na www.safeconsortium.org.
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