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Trnavskí študenti makali na robotovi pol roka, 
oplatilo sa: Veľký úspech v USA!

Zabodovali na celej čiare! Šikovní študenti 
zo súkromnej angl icko-s lovenskej 
bilingválnej školy Besst sa vďaka svojej 
záľube v  stavaní robotov z  populárnych 
l e g o s t a v e b n í c p r e b o j o v a l i 
až  na  šampionát v  americkom Detroite. 
Spoza oceánu si v  týchto dňoch priniesli 
do Trnavy ocenenie za fantastické 
3 .  m i e s t o n a s v e t e s p o m e d z i 
104 zúčastnených tímov. 
Trnavskí študenti viac ako pol roka 
pracovali na robotovi, ktorý v  súťaži First 
Lego League dosiahol vynikajúce 
umiestnenie. „Boli sme po večeroch 
a  neskôr aj po nociach v  škole, 

len  aby  sme nášho robota vyšperkovali. Sme šťastní, pretože sa to oplatilo,“ hovorí 
nadaný kouč desaťčlenného tímu Jakub Hirner (17).  
Na stavbu robota použili 3  000 súčiastok z  lega a  mozog EV3. „Najdôležitejšie bolo, 
aby  vydržal cestu do USA. Samotná súťaž už záležala len na žiakoch, ktorí museli 
výborne zvládnuť jazdy robota za súťažnými stolmi,“ dodal Jakub. Robot sa v  súťaži 
popasoval s  opravením čerpadla, musel vedieť zachytiť dažďovú vodu a  tiež poliať kvet 
či opraviť čerpadlo.
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Doktorandka Petra vyhrala so svojím projektom: 
Hľadá recept na zdravé potraviny

Skúma toxíny, aby prišla na spôsob, ako predísť 
otrave potravinami. Mladá doktorandka Petra 
(25) sa zaoberá výskumom patogénneho 
mikroorganizmu, ktorý sa bežne nachádza 
v  našom okol í a môže sa vyskytova ť 
a j  v  p o t r a v i n á r s k y c h p r e v á d z k a c h 
alebo výrobniach.  
Pre ľudí je nebezpečný, pretože produkuje 
toxické metabolity. Petra za svoj projekt získala 
grant od rektora. Jej výskum môže napomôcť 
zvýšeniu zdravotnej bezpečnosti potravín, pričom dôležitá je aj aplikácia na naše tradičné 
slovenské výrobky. 
Nikdy predtým by si nepomyslela, že svet vedy môže byť taký fascinujúci. „Začiatky pre mňa 
boli náročné, ale po čase som sa vďaka môjmu oddeleniu dopracovala k úžasným 
témam, ktoré môj život obohatili,“ priznáva doktorandka z fakulty chémie a potravinárstva 
STU Petra (25) zo Senca. „Môj výskum sa zaoberá mikroorganizmom Staphylococcus 
aureus. Tento patogén je pre nás nebezpečný práve preto, že produkuje toxické 
metabolity,“ vysvetľuje s tým, že sa môže zachytávať na zariadeniach potravinárskych 
výrobkoch.  
Spolu s kolegami sa snaží zabrániť produkcii toxínov, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie. 
Zameriavajú sa na tradičné slovenské výrobky, medzi ktoré patria aj syry. 
Petrin projekt uspel v konkurencii 113 najlepších a vďaka nemu získal od rektora školy grant 
v  hodnote 990 €. „Peniaze mi určite veľmi pomôžu, pretože do roka by som chcela 
projekt zrealizovať,“ prezradila sympatická Petra, ktorá za peňažné prostriedky plánuje 
nakúpiť nielen ďalší materiál. Rada by tiež prezentovala svoje výsledky vo vedeckých 
časopisoch. Veľkou oporou je jej priateľ aj rodičia, ktorí sú na ňu pyšní. „Všetci z nich vidia, 
že stále študujem a zdokonaľujem sa vo svojom odbore, a tak ma morálne podporujú,“ 
vyjadrila slová vďaky Petra, ktorá si váži podporu svojej rodiny.  

Toxín nezničí ani varenie  
Baktérie Staphylococcus aureus (tiež aj zlatý stafylokok) sú najvýznamnejším patogénom rodu 
Staphylococcus, vyvolávajú mnoho infekcií ľudí aj zvierat. Vyskytuje sa všade okolo nás, 
vo  vzduchu, prachu, vode. Je súčasťou mikroflóry nosnej a ústnej dutiny zvierat i ľudí. 
Často  býva na koži, kožných rankách a odreninách. Infekcia sa môže prenášať rukami 
alebo  kvapôčkami z úst i nosa. Baktéria odoláva chladu, zohriatie nad teplotu 60 °C 
neprežíva. Jeho toxín však odoláva vyšším teplotám a ani var pri 100 °C po dobu 20 minút 
ho nezničí a môže zotrvať v tepelne opracovanej potravine bezo zmeny.  
Otrava: Stafylokoková enterotoxikóza - nastáva po požití silne kontaminovanej potravy, 
kde sa baktéria rozmnožila, pričom vyprodukovala veľké množstvo toxínov.  
Inkubačná lehota: 1 až 7 (najčastejšie 2 až 4) hodín po požití kontaminovanej potravy. 
Príznaky intoxikácie: Nevoľnosť, vracanie, brušné kŕče a hnačka. V ťažkých prípadoch bolesť 
hlavy a kolaps. Uzdravenie je rýchle, zvyčajne nastane do 2 dní. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/doktorandka-petra-vyhrala-so-svojim-projektom-
hlada-recept-na-zdrave-potraviny- 
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Stredoškoláci bádajú v laboratóriách STU
Finále tohtoročného Turnaja mladých fyzikov sa konalo v  piatok 20. 4. v  Bratislave 
v  Primaciálnom paláci. Víťazstvo si tento rok odniesol tím z  Gymnázia J. Hronca, 
druhé miesto patrí Gymnáziu na Poštovej ul. v Košiciach a  tretie tímu 1. Súkromného 
gymnázia v Bratislave. Tím Karin Demkovej rovnako z Gymnázia J. Hronca v Bratislave 
tento raz skončil štvrtý, no Karin postúpila medzi najlepších jednotlivcov. Má tak šancu 
reprezentovať Slovensko na súťaži najlepších mladých fyzikov z  celého sveta v  júli v  Číne. 
Karin sa do medzinárodného kola v Singapure dostala aj minulý rok. V  silnej konkurencií získal 
jej tím bronz.  

V  jednotlivých kolách Turnaja mladých 
fyzikov musia mladí fyzici riešiť vopred 
zadané úlohy, treba vykonať potrebné 
experimenty, popísať ich a  na súťaži 
zaujímavo odprezentovať. Počet úloh 
s  každým kolom rastie. V  regionálnom kole 
Karin zabojovala s  experimentmi na  tému 
Kónické kopy, ktorý riešila v  laboratóriách 
partikulárnych látok Ústavu procesného 
inžinierstva na Strojníckej fakulte STU.  
„Na zač iatku bol emai l , k torý nám 
stredoškoláčka Karin Demková napísala. 
Na  úvodnom stretnutí sme s  údivom 
počúvali, čo všetko už vie o  partikulárnych 
materiáloch a  ich vlastnostiach.   Keď sme 
jej  ukázali laboratórium, bolo jasné, 
že  je  to  presne to, čo hľadá. Niekoľko 
týždňov chodila k nám do laboratória každý 
deň po vyučovaní. S radosťou sme sledovali, 

ako jej výskum ide a tešili sme sa, že sa nám v šikovnej študentke hádam do budúcna rysuje 
posila do nášho špičkového laboratória,“ hovorí Ing. Peter Peciar, PhD, z Ústav procesného 
inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  
Stredoškolské laboratória nie sú vždy tak vybavené, ako tie na vysokej škole. Slovenská 
technická univerzita v Bratislave je preto otvorená spolupráci so študentmi. Často stredoškoláci 
skúmajú najmä v laboratóriách Fakulty chemickej a  potravinárskej technológie STU, 
no otvorené sú im aj dvere laboratórií iných fakúlt. Väčšinou ide práve o  výskum na súťaže, 
stredoškolskú odbornú činnosť či fyzikálne alebo chemické olympiády.  
„Vždy som mala blízko k  matematike, keď premýšľam o  budúcnosti, rada by som 
sa  venovala výskumu v  medicíne. K  fyzike som sa dostala bližšie až po nástupe 
na gymnázium, vďaka učiteľovi, ktorý  Turnaj mladých fyzikov kedysi absolvoval a dnes 
sa venuje študentom po práci vo svojom voľnom čase a  robí to pútavo. Turnaj 
je  pre  študentov zaujímavý, lebo spája reálny výskum s  teóriou a  k  tomu vyžaduje 
od  účastníkov i dobré prezentačné zručnosti. Na národnom a, samozrejme, 
na  medzinárodnom kole musíme prezentovať  v  angličtine,“ hovorí Karin Demková, 
študentka 2.  ročníka Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.   
Karin Demková sa v  týchto dňoch v  laboratóriu pripravuje na výber národného finalistu 
pre medzinárodné finále Turnaja mladých fyzikov. Kto postúpi do Číny, bude známe koncom 
mája. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stredoskolaci-badaju-v-laboratoriach-stu 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentky-akciou-more-cakes-more-help-

Študentky akciou More cakes more help pomohli 
deťom

Dňa 23. 4. 2018 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rámci Nitrianskych 
univerzitných dní 2018 konala výnimočná dobročinná akcia s názvom "More cakes - more 
help" s jasným cieľom - vyzbierať finančnú pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú 
a zmysluplne využijú. Ako názov naznačuje, išlo o predaj vlastnoručne vyrobených koláčikov, 
ktoré upiekli dobrovoľníčky – Diana Pristachová, Katalin Mezeiová, Rastislava Ranušová, 
Michaela Mikulcová, Monika Haringová a Silvia Haringová, študentky UKF v Nitre. V tomto 
roku je konečným prijímateľom pomoci Detské centrum Slovensko – najstaršia 
dobrovoľnícka organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje pomoc deťom v náhradnej 
starostlivosti a postihnutým deťom.  
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na dobročinnej akcii podieľali, 
či  už organizačne alebo dobrovoľným upečením koláčikov. Zároveň ďakujeme všetkým, 
ktorí kúpou koláčikov pomohli uľahčiť deťom ich neľahkú životnú situáciu. 

Vo Výskumnom centre AgroBioTech predstavili 
kľúčové objavy spojené s genetikou

V  Kongresovej hale Výskumného centra AgroBioTech SPU v  Nitre sa 25. apríla 
uskutočnil DNAday 2018, cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových 
objavov spojených s genetikou. Podujatie bolo súčasťou programu DNAday 
Slovakia, ktorý sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa DNA. 
Seminár otvorila riaditeľka VC AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. Ako uviedla, 
tradičný prezentačný deň, ktorý zamestnanci výskumného centra každoročne organizujú 
pre pedagógov, študentov a  širokú verejnosť, sa tentoraz rozhodli spojiť 
s  medzinárodným podujatím DNAday Slovakia, ktoré sa na Slovensku organizuje 
už od roku 2003. Práve 25. apríla si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA 
(r. 1953)  a ukončenie projektu ľudského genómu (r. 2003).
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V tento deň sa po celom svete konajú vedecké podujatia a  súťaže, prostredníctvom 
ktorých majú študenti a mladí výskumníci možnosť predstaviť svoje vedecké projekty. 
Účastníkov privítal aj rektor SPU Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Som veľmi rád, 
že  tradícia prezentačných dní vo Výskumnom centre AgroBioTech pokračuje a  naši 
odborníci môžu aj  takýmto spôsobom prezentovať svoje úspechy a  vedecké vízie 
akademickej obci i verejnosti“, povedal rektor. Zdôraznil tiež úspechy našich vedeckých 
pracovníkov, ktorí  vysoko prekračujú priemer  v  rôznych oblastiach výskumu a  v  oblasti 
pôdohospodárskych vied sú na špičke. „AgroBioTech ponúka priestor, infraštruktúru, 
treba  len nadšencov, ktorí budú univerzitu a  seba chcieť posúvať ďalej“, dodal 
prof. P. Bielik.  
V  sérii prednášok, ktoré nasledovali, priblížila RNDr. Veronika Fialková, PhD., 
(VC  AgroBioTech) moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom 
výskume, prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ) predstavil 
DNA ako molekulu života a miláčika prírody. Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., (Katedra 
botaniky a genetiky FPV UKF) sa vo svojom vystúpení zameral na aplikácie výskumu DNA 
v biológii človeka a biomedicíne, Ing. Eva Tvrdá, PhD., (Katedra fyziológie živočíchov FBP) 
vysvetlila mechanizmy, príčiny a následky poškodenia DNA v samčích reprodukčných 
bunkách a Ing. Andrea Hricová, PhD., (Centrum biológie rastlín a biodiverzity  SAV) 
predstavila molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zazi-den-v-kozi-vysokoskolaka1 
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Zaži deň v koži vysokoškoláka
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Hravá inštalácia v mestskom parku
Vrtuľky poháňané vetrom, osadené na vodnej ploche Hangócky,   obzvláštňujú letnú 
sezónu   v nitrianskom   parku, obľúbenom mieste vychádzok Nitranov. Okoloidúci 
sa pristavujú, čudujú, niektorí si pochvaľujú zmenu, iní kritizujú. Deti sa tešia, rybári 
frflú. Tak, ako to už býva, keď sa v našom okolí objaví niečo nezvyklé. Novinku uviedli 
do života v utorok 24. apríla popoludní, za prítomnosti jej autorov, študentov Fakulty 
záhradníctva a  krajinného inžinierstva, pedagógov, aj sponzorov, ktorí umožnili 
študentský nápad zrealizovať. 

Návrh, ktorého autormi 
sú  študenti 4. ročníka 
záhradnej a krajinnej 
arch i tektúry, vzn iko l 
počas semestra v rámci 
p r e d m e t u d i z a j n 
v  záhradnej a  parkovej 
tvorbe pod vedením 
p e d a g o g i č k y 
Mgr. art. Sone Bellérovej. 
Tá  vysvetľuje prítomným, 
ž e  j e t o k i n e t i c k á , 
reverzibilná inštalácia, 
navrhnutá pre tento 
priestor ako kontrastný 
prvok, ktorý reaguje 
na  okolité prostredie 

a  jeho funkcie. Jednoducho povedané, vo vetre sa vrtuľky točia. Je to jeden zo štyroch 
návrhov, ktorý na realizáciu odobrila   odborná komisia.  Výroba aj inštalácia chváli prácu  
a  um študentov. Na margo zaujímavých objektov na vodnej hladine učiteľka dodáva, 
že  je  to  jedna z  možností, ako  interaktívne doplniť priestor. A  jedným dychom 
si  pochvaľuje  svojich študentov, ktorí  sú  ochotní pracovať aj počas víkendu a  vo svojom 
voľnom čase. A  to nielen na papieri...Ing. Denisa Halajová, PhD., vedúca KZKA, pritakáva 
a  h o v o r í , že z a vý s l e d k o m j e  s ú h r a s k v e lýc h n á h o d a  d o b rýc h ľu d í , 
ktorí spolupracovali od nápadu až po financovanie a realizáciu . „Bolo úžasné vidieť  našich 
študentov, ako sa tešia z  práce a  z  reálneho výsledku.   Myslím si, že to stmelilo 
aj kolektív pedagógov a študentov na katedre,“ dodala.  
Spoluprácu s  mladými ľuďmi si pochvaľuje aj Dina Gubricová zo spoločnosti Reydel 
automotive Slovakia, s.r.o., ktorá tomuto projektu udelila grant vo výške 2500 eur z  fondu 
Reydel pre Nitru, vytvoreného v  spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. „Pre nás 
je dôležité vedieť, že projekty, ktoré sme podporili, sa realizujú. Je to radosť spoznať 
kreatívnych ľudí a pomôcť im uskutočniť ich nápady,“ povedala manažérka spoločnosti. 
Rovnako zmýšľa aj Ľubica Lachká z Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá vyzdvihla najmä 
tímovú prácu, čo je podľa nej dnes alfou i omegou úspechu každej firmy. 
„Želám  vám  ešte  veľa kreatívnych nápadov, aby ste ich  v  spolupráci s  univerzitou 
boli  schopní aj  realizovať. Aby ste v  živote pocítili takú podporu, akú teraz máte 
zo strany vašich pedagógov. Ak to tak bude, budete mať v živote vyhraté,“ dodala.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/hrava-instalacia-v-mestskom-parku 
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13. ročník súťaže Maľba

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/13-rocnik-sutaze-malba 

Mladí talentovaní výtvarníci majú 
znovu ž ivotnú šancu zabojova ť 
o  pozornosť a  uznanie odbornej 
aj širokej verejnosti a získať prostriedky 
p r e z á s a d n ý p o s u n s v o j e j 
profesionálnej dráhy. Súťaž je  určená 
pre mladých profesionálnych maliarov 
o d  2 4  r o k o v - a b s o l v e n t o m 
VŠ  výtvarného zamerania s  minimálne 
bakalárskym diplomom. 
Nadácia VÚB spúšťa prihlasovanie 
do 13.  ročníka súťaže Maľba. Aj tento rok 
medzinárodná porota vyberie do finále 
20  mladých s lovenských mal iarov 
a  3  najlepším udelí finančnú odmenu 
vo výške 20-tisíc eur.  
Uzávierka prihlášok cez webovú stránku 
www.malbaroka.sk je 17. júna 2018.  
S ú ťa ž M a ľb a j e s y s t é m p o d p o r y 
profesionálnych maliarov do 35 rokov, 
ktorý už má na slovenskej umeleckej scéne svoje stabilné miesto. Za uplynulých 12 rokov 
jej existencie Nadácia VÚB finančne odmenila 33 mladých maliarov a ich diela sprístupnila 
širokej verejnosti prostredníctvom 18 bezplatných výstav nielen na Slovensku 
ale aj v Taliansku. Kvalitu a nezávislosť hodnotenia prihlásených diel zabezpečuje každý rok 
medzinárodná porota zložená z  popredných európskych výtvarných umelcov, teoretikov, 
kurátorov, galeristov a  tiež renomovaných pedagógov. Tá vyberie aj tentokrát zo všetkých 
prihlásených umelcov a  ich diel 20 finalistov, spomedzi  ktorých vzídu na základe 
dodatočného zasadania poroty traja víťazi. 
Poslaním iniciatívy „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých 
umelcov“ je nielen finančne podporovať samotné talenty, ale taktiež posilňovať povedomie 
o súčasnom mladom umení medzi slovenskou verejnosťou. Aj tento rok na jeseň Nadácia 
VÚB opäť sprístupní 20 finálových diel z aktuálneho ročníka v bratislavskej Galérii Nedbalka. 
Súťaž Maľba 2018 je otvorená pre profesionálnych výtvarných umelcov do 35 rokov, 
ktorí  sa  venujú médiu maľba. Môžu sa jej zúčastniť umelci s  ukončeným výtvarným 
vzdelaním, teda absolventi VŠ výtvarného zamerania s minimálne bakalárskym diplomom. 
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