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Osobnosť vedy a techniky

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy 
a  techniky – Cena za vedu a  techniku je jedným 
z  najvýznamnejš ích podujatí Týždňa vedy 
a  techniky na Slovensku. Hlavným odkazom 
podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských 
vedcov za ich osobitý význam pre  rozvoj 
spoločnosti.  
Oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za  ich 
prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ 
slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia 

výsledkov Ceny za vedu a  techniku. Podujatie sa  konalo 9. novembra 2017 v  historickej 
budove  Národnej rady Slovenskej republiky v  Bratislave na Župnom námestí  a  bolo 
vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.  
Ocenenie získal Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., z Katedry biomedicínskeho 
inžinierstva a  merania, Strojnícka fakulta TUKE, a to v kategórií Celoživotné zásluhy 
v  oblasti vedy a techniky za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby 
a implementácie   implantátov šitých na mieru   a vyrobených aditívnymi technológiami. Dr.h.c. 
prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., je riešiteľom významných grantových projektov APVV, VEGA, 
KEGA, STIMULY. Za svoje výsledky výskumu a ich implementáciou do praxe bol ocenený 
viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho 2013 a Národnou cenou 
za kvalitu 2015. Je členom viacerých redakčných a vedeckých rád doma aj v zahraničí a dve 
funkčné obdobia bol predsedom grantovej agentúry KEGA MŠVVaŠ SR. Vroku 2015 sa stal 
lídrom špičkového tímu voblasti výskumu č. 17 – Inžinierstvo a technológie. Je riešiteľom 
niekoľkých desiatok grantových projektov, ktorých výstupmi sú konkrétne aplikácie 
a implementácie pre ďalšiu vedeckú činnosť a prax. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/osobnost-vedy-a-techniky-2017 
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Študentky UK uspeli v prestížnej súťaži Študentská 
osobnosť Slovenska

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal dňa 13. decembra 2017 
svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Medzi dvanástimi ocenenými sú aj dve 
študentky Univerzity Komenského v Bratislave (UK).  

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov prvého, druhého alebo tretieho 
stupňa vysokoškolského štúdia. 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.  
Podujatie tradične organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia 
s  podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej 
akadémie vied. Odborná porota zložená z odborníkov SAV a Slovenskej rektorskej 
konferencie tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií 
v dvanástich kategóriách. 

Študentky UK uspeli hneď v dvoch oblastiach. V kategórii lekárske vedy, farmácia získala prvé 
miesto Mgr. Lucia Stančiaková, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá 
pomáha pacientkam s rizikovou tehotnosťou. Už približne 160 z nich vďaka jej bádaniu 
v oblasti monitorovania hemostázy priviedlo na svet vytúžené dieťa. Úspešná lekárka dostala 
i medzinárodné ocenenia a svoje výsledky prezentovala v 97 publikáciách.  
V kategórii prírodné vedy, chémia ocenenie získala RNDr. Eva Viglašová z Prírodovedeckej 
fakulty UK za štúdium sorpčných procesov prírodných sorbentov.  
Absolútnym víťazom sa tento rok stal Mgr. Tomáš Fabšič zo Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. 
Na podujatí sa zúčastnil aj prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK a viceprezident 
Slovenskej rektorskej konferencie. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentky-uk-uspeli-v-prestiznej-sutazi-studentska-
osobnost-slovenska 
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Žilinská župa ocenila pani rektorku Žilinskej 
univerzity v Žiline pamätnou plaketou

V  sobotu 2.  decembra 2017 
s a  u s k u t očn i l o s l á v n o s t n é 
odovzdávanie vyznamenaní 
a  pamätných plakiet na pôde 
Slovenského komorného divadla 
v Martine. 
Pamätná plaketa je udeľovaná 
osobám, ktoré sa významným 
spôsobom zaslúžili o  rozvoj, 
reprezentáciu a propagáciu 
re g i ó n u a l e b o s p o l u p r á c u 
regiónov. 
Tento rok bola Pamätná plaketa 
odovzdaná pani rektorke Tatiane 
Čorejovej za dlhoročný prínos 

v oblasti vysokého školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu a aktívny rozvoj Žilinskej 
univerzity, vybudovanie Univerzitného vedeckého parku a  Výskumného centra, ktoré majú 
zásadný dosah na rozvoj vedy a inovácií nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Veľké zásluhy 
má aj na rozvoji medzinárodnej spolupráce v  oblasti vysokého školstva v  kraji, najmä 
s partnermi v Európskej únii, Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a Spojených štátoch 
amerických, a to aj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami. 
Ďalší ocenení Pamätnou plaketou: 
• PhDr. Katarína Tomášová – za výnimočné športové úspechy v naturálnej kulturistike a fitnes 

a reprezentáciu Žilinského kraja na slovenskej i svetovej úrovni, 
• Ján Barto – za celoživotné pôsobenie a  tvorivú činnosť v  divadelníctve a  pri príležitosti 
životného jubilea 90 rokov, 

• Jozef Nodžák – in memoriam – za celoživotný prínos v oblasti herectva a tvorby programov 
pre deti a mládež v úlohe najznámejšieho slovenského detského zabávača „Majstra N“. 

•
Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť 
Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k  rozvoju 
a  prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili 
sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma aj v zahraničí. 
Cenu ŽSK tento rok získali: 
• PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. – za mimoriadny prínos v  oblasti pedagogiky s  dôrazom 

na rozvoj a popularizáciu fyziky, 
• Slavomír Chmela – za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej 

filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov, 
• František Mucha – za dlhoročný všestranný prínos v oblasti kultúry, za propagáciu ľudového 

umenia Jánošíkovho kraja a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov. 

Gratulujeme!

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zilinska-zupa-ocenila-pani-rektorku-pamaetnou-
plaketou- 
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Medzi top diplomovkami Slovenska a Čiech opäť aj 
STU

7. decembra 2017 sa v Prahe uskutočnilo finále súťaže o najlepšiu diplomovú prácu 
v oblasti informatiky a informačných technológií. Do projektu sa zapojilo 16 českých 
a  slovenských univerzít s 1700 diplomovými prácami. Deväť finalistov prezentovalo svoju 
prácu pred odbornou porotou, ktorá na záver vyhlásila víťazov siedmeho ročníka súťaže. 
Víťazom IT SPY 2017 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project 
of  the Year) sa stal Jiří Matyáš z VUT v Brně s diplomovou prácou Využití přibližné 
ekvivalence při návrhu přibližných obvodů. J. Matyáš vyvinul spôsob, ktorý dokáže 
zefektívniť a predĺžiť výdrž batérií v  počítačoch a  mobilných zariadeniach a znížiť 
tak spotrebu elektrickej energie až o 80 %. 

Druhé miesto obsadil študent 
F a k u l t y i n f o r m a t i k y 
a  informačných technológií STU 
Jakub Mačina s diplomovou 
prácou Odporúčanie nových 
otázok v online komunitách 
študentov. Jeho projekt riešil 
zvýšenie úspešnosti študentov 
online kurzov, a to pomocou 
systému komunitných otázok 
a odpovedí. Aj tie najúspešnejšie 
e-learning platformy sa totiž 
s t r e t á v a j ú s m n o ž s t v o m 
nedokončených kurzov. Projekt 
je  využ i te ľný a j vo firmách 
pri komunikácií so zákazníkmi.  
"Túto platformu sme overili v spolupráci s Harvardskou univerzitou na vzorke 4600 
študentov celého sveta. Náš program dokázal zapojiť viac študentov, doručiť im presnejšie 
odpovede na ich otázky. Projekt rozvíjame ako opensource, takže s ním ktokoľvek môže 
ďalej pracovať," povedal Mačina. Projekt využíva aj samotná Fakulta informatiky 
a  informačných technológií STU ako systém Askalot. Noví ale aj starší študenti fakulty 
získajú vďaka systému odpovede na otázky týkajúce sa štúdia rýchlejšie. Študenti 
sa najčastejšie sa pýtajú na výber predmetov, registráciu, organizáciu semestra či skúšok 
a pod. Prečítajte si o Askalote alebo si pozrite video, kde o Askalote rozpráva Ivan Srba, 
vedúci úspešnej diplomovej práce. FIIT STU bola úspešná aj v minulom ročníku IT SPY 2016, 
keď sa  na treťom mieste umiestnil jej študent Martin Tamajka, ktorý umelú inteligenciu 
naučil vyhodnocovať snímky mozgu z  vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Pri projekte 
spolupracuje s praxou - firmou Siemens. 

Výsledky IT SPY 2017 a všetky ocenené diplomovky.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzi-top-diplomovkami-slovenska-a-ciech-opaet-
aj-stu 
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Unikátny objav v nanosvete
Slovenka Mariana Derzsi a jej kolegovia z Varšavskej univerzity, z Inštitútu Jožefa 
Stefana v Ljubljane a z Carnegie Institution vo Washingtone publikovali unikátny objav 
nanorúrok, ktoré sa štruktúrou a zložením líšia od všetkého, čo doteraz svet pod týmto 
označením poznal. Mariana Derzsi by mala v  priebehu januára nového roka začať 
pôsobiť na Materiálovotechnologickej fakulte STU a  pokračovať vo výskume 
na Slovensku.  
Vedecký svet doteraz pozná nanorúrky len na báze uhlíka a jediná doteraz známa štruktúra 
sú šesťuholníky spojené dohromady ako vo včelom pláste, stočené do tvaru rúrky. Objav 
tímu, v ktorom pracuje aj Mariana Derzi je preto v nanosvete unikátnym. “Naše nanorúrky 
sú  tvorené striebrom a fluórom a  ich základným stavebným blokom nie je šesťuholník, 
ale štvorec. Ak by sme naše rúrky rozvinuli, nedostali by sme medový plást (2-D list vyplnený 
šesťuholníkmi), ale skôr šachovnicu (2-D priestor vyplnený štvorcami). Vo svete 
neorganických zlúčenín nepoznáme doteraz štruktúry, ktoré by vytvárali takéto rúrky. Tento 
úžasný objav sa nám podaril v rámci dlhodobého výskumu vysokoteplotných supravodičov 
na báze striebra a fluóru,” vysvetľuje Mariana Derzsi (na fotografii). 
Mariana je zodpovedná za teoretický výskum v  laboratóriu profesora Wojciecha Grochali 

v  Centre nových technológií Varšavskej Univerzity. Tím sa zmeriava na tzv. “extrémnu 
chémiu“, teda chémiu na báze extrémne reaktívneho a toxického fluóru. Už viac ako 10 rokov 
skúma chémiu medzi fluórom a striebrom s cieľom získať nové vysokoteplotné supravodiče. 
Tie dokážu viesť elektrický prúd bez akejkoľvek straty tepla, teda zaručujú absolútne využitie 
energie. V súčasnosti jedinou veľkou rodinou vysokoteplotných supravodičov 
sú  tzv.  “oxokupráty” – materiály na báze kyslíka a medi. Výskum je iba na začiatku, 
no  dá  sa  predpokladať, že nové nanorúrky budú obrovským prínosom pre spintroniku 
či  elektroniku, a  môže prispieť k  jej ďalšej miniaturizácií, keď bude elektronika schopná 
pracovať a  uchovávať dáta na úrovni molekúl. Už dnes známe uhlíkové nanorúrky 
nachádzajú široké uplatnenie od elektroniky až po medicínu. V  medicíne sa ich výskum 
zameriava napr. na vyvinutie novej cielenej liečby, ktorá dopraví liečivú látku priamo 
na určené miesto v ľudskom tele.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/unikatny-objav-v-nanosvete 
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Výskum doktorandky Univerzity Komenského môže 
pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

Výskum doktorandky z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK 
BA) môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie. Doktorandka Adriana 
Samáková sa zaoberá hľadaním nových liečebných metód. 
Kritická končatinová ischémia je ochorenie, ktoré negatívnej ovplyvňuje kvalitu života 
pacienta. Je spojené s vysokým rizikom amputácie končatín, ako aj s vysokou úmrtnosťou. 
Ako sa píše na webovej stránke UK, názov podporeného výskumného projektu v rámci 
Grantov UK znie Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich 
uplatnenia v regeneratívnej medicíne. Granty UK sú každoročne udeľované na podporu 
vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých 
pedagógov a interných doktorandov UK vo veku do 30 rokov.  

Predmetom výskumu bola kritická 
končatinová ischémia, keďže 
tradičné liečebné metódy tohto 
ochorenia v pokročilom štádiu 
ča s t o z l y h á v a j ú a l e b o n i e 
sú  real izovate ľné. „Jednou 
z  nových experimentálnych 
m e t ó d u p a c i e n t o v 
s  k a r d i o v a s k u l á r n y m i 
ochoreniami je liečba pomocou 
transplantácie kmeňových 
buniek. Hoci sa takáto forma 
liečby ukazuje ako bezpečná 
a  e f e k t í v n a , s ú č a s ť o u 
transplantácie buniek kostnej 

drene je aj zníženie ich množstva a funkcie po podaní do poškodeného ischemického 
tkaniva,“ približuje svoj výskum doktorandka UK. Adriana Samáková sa vo svojom projekte 
rozhodla zamerať na potenciálny pozitívny alebo negatívny dopad užívania statínov 
pacientmi, ktorí podstupujú zákrok transplantácie buniek kostnej drene. Okrem toho projekt 
študoval vplyv statínovej terapie na množstvo buniek podporujúcich tvorbu nových cievnych 
štruktúr EPC buniek. Nedostatok týchto buniek je spolu s aterosklerózou hlavnou príčinou 
vzniku tohto ochorenia.  
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 22 pacientov starších ako 18 rokov s pokročilým štádiom 
chronickej kritickej končatinovej ischémie. Títo pacienti podstúpili od októbra 2014 do mája 
2017 liečbu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Náš výskum 
dokázal, že množstvo sledovaných regeneratívnych buniek je v transplantovanej kostnej 
dreni rovnaké u pacientov s ischemickým ochorením užívajúcich alebo neužívajúcich statíny. 
Dokonca sme po zavedení novej metodiky zaznamenali nárast množstva EPC buniek 
v skupine pacientov užívajúcich statíny oproti skupine, ktorá statínovú terapiu neužívala. Pre 
potvrdenie týchto zistení plánujeme opakovať tieto analýzy a rozšíriť pozorované skupiny 
pacientov. V najbližšom období tiež plánujeme pokračovať vo výskume transplantovaných 
kmeňových buniek a profilovať expresiu mikroRNA, ktorá sa môže stať základom nových 
diagnostických postupov,“ dodáva mladá výskumníčka.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vyskum-doktorandky-univerzity-komenskeho-
moze-pomoct-pri-liecbe-kritickej-koncatinovej-ischemie 
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Fotografia Academica 2018

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/fotografia-academica-2018 

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu prírodných a syntetických 
polymérov FCHPT STU organizuje 6. bienále fotografickej súťaže pre študentov stredných 
a vysokých škôl   Fotografia Academica. 

Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného 
času, možnosť venovať sa svojmu koníčku, rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju 

tvorbu s profesionálnymi fotografmi a prezentovať svoju tvorbu.  

Súťaž prebieha do 28. februára 2018. 
Kategórie: 

Krajina,  
Človek,  
EcoLife,  
InstaLife. 

Hlavná cena: fotoaparát FUJIFILM X-A10 s objektívom Fujinon XC 16 – 50 mm, F 3.5 – 5.6 II. 
Viac in formác i í z í skate na s t ránke Fotografia Academica 2018 (h t tp : / /
fotografiaacademica.zenfolio.com/home-page). 

Víťazná fotografia z  minulého bienále v  kategórii Človek od Pauly Kentošovej zo Školy 
úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Facebook portalvs.sk Napíšte nám
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