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IBM udelila Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 
grant na vedu a výskum

NOVEMBER 2017

Spoločnosť IBM sa zapojí ešte intenzívnejšie do vedy a výskumu na slovenských 
univerzitách. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici pridelila grant vo výške 25 tisíc amerických dolárov. Jeho 
cieľom je rozvoj výskumu s využitím najmodernejších Watson technológií. 

Cieľom výskumu, ktorý sa bude realizovať na základe grantu spoločnosti IBM, je navrhnúť 
spôsoby využitia kognitívnych systémov a pripraviť k danej téme vzdelávacie aktivity 
a materiály. Riešenie projektu bude trvať tri roky. Výskum bude prebiehať na pôde Centra 
excelentnosti pre krízové riadenie, ktoré je súčasťou Katedry bezpečnostných štúdií 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. 

Medzi výskumné témy, na ktorých riešení sa obe strany dohodli, patrí napríklad aplikácia 
kognitívnych analýz v kybernetickom priestore na predvídanie a odhaľovanie reálnych 
bezpečnostných hrozieb, ako sú občianske nepokoje, manipulácie obyvateľstva a pod. 
Vďaka grantu spoločnosti IBM získa Fakulta 
politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici 
výkonné nástroje na kognitívnu analýzu 
rozsiahlych údajových štruktúr obsiahnutých 
v sociálnych sieťach. Grant IBM tiež univerzite 
u m o ž n í p o s k y t n ú ť n e v y h n u t n é 
prostriedky  na  podporu nadaných študentov 
a  doktorandov, bez ktorých sa taký náročný 
výskum nezaobíde. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ibm-udelila-univerzite-mateja-bela-v-banskej-
bystrici-grant-na-vedu-a-vyskum 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/narodnu-cenu-za-dizajn-ziskal-student-stu 

Národnú cenu za dizajn získal študent STU

Národnú cenu za dizajn 2017 získal študent STU s biodegradovateľnou stoličkou 
SENO. 

Ekologická stolička SENO, inšpirovaná hornatou krajinou Slovenska, je určená 
pre  krátkodobé sedenie do verejných priestorov kultúrnych centier, galérií, coworkingov, 
či iných spoločenských priestorov. Sedacia časť stoličky je vyrobená z biodegradovateľného 
a  100 % recyklovateľného materiálu. Jej autor - Ján Forgáč, študent Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, získal so stoličkou Národní cenu za studentský 
design 2017 * GRAND. 

„Cieľom bolo navrhnúť minimalistický čistý tvar, ktorý bude 
funkčný, ale zároveň bude odkazovať na harmóniu človeka 
s  prírodou. Prvotný dôraz bol kladený na sedaciu časť, 
ktorá  je vyrobená zo sušenej trávy a  ekologického 
celulózového lepidla. Oblúkový tvar nesie inšpiráciu 
v  hornatej krajine s  pasienkami. Sedacia časť sa nesie 
na  oceľovom drôte, symbolizujúci kovové nástroje, ktoré 
boli potrebné na kosenie lúk. Spojenie kovového podstavca 
(predstavujúceho človeka) a  biodegradovateľného sedáku 
(prírody), má vytvárať akúsi symbiózu medzi človekom 

a prírodou,“ vysvetľuje Ján Forgáč. 

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 256 autorov s 231 prácami z 12 univerzít a vysokých škôl 
a  16 stredných odborných škôl. Práce študentov hodnotili tri nezávislé poroty zložené 
celom z 53 pedagógov, dizajnérov a architektov. Víťazný projekt zaujal porotu nielen 
po  technickej stránke, ale najmä svojim experimentálnym prístupom k nábytkovému 

Attila Tóth z FZKI, SPU si prevzal prestížne ocenenie Green Talents 

Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej 
a  krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva 
a  krajinného inžinierstva SPU v  Nitre získal 
v  Berlíne prestížnu globálnu cenu - Green 
Talent 2017, ktorú ude ľuje Federálne 
ministerstvo pre vzdelávanie a  výskum 
Spolkovej republiky Nemecko.  

Zaradil sa tak medzi 25 popredných mladých výskumníkov z 21 krajín sveta, 
ktorých vedecká komisia vybrala spomedzi vyše 600 kandidátov. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/attila-toth-z-fzki-si-prevzal-prestizne-ocenenie-green-

Porota pozostávajúca z popredných nemeckých expertov vybrala mladých výskumníkov 
zo 602 nominantov z 95 krajín sveta. Ocenenie bolo v tomto roku odovzdané 
po deviatykrát, pričom Slovensko sa medzi víťazné krajiny Green Talents zapísalo prvýkrát 
v osobe Ing. A. Tótha, PhD., krajinného architekta a vysokoškolského učiteľa na Fakulte 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Cenu odovzdal Matthias Graf von 
Kielmansegg, generálny riaditeľ ministerstva pre politiku, stratégiu a digitálnu 
transformáciu.  

Tóth sa venuje výskumu udržateľných a odolných krajinných systémov a implementácií 
zelenej infraštruktúry a jej ekosystémových služieb ako prírodou inšpirovaných riešení 
pre  udržateľný rozvoj miest a obcí. Porota vyzdvihla jeho osobný a odborný prínos 
pre  zdravšie životné prostredie v sídlach a vysoký počet kvalitných odborných 
a  vedeckých publikácií k danej téme. Osobitne ocenili jeho mimoriadnu angažovanosť 
a oddanosť pre hľadanie riešení pre viac zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine. 
Komisia tiež vysoko ocenila jeho medzinárodné skúsenosti, ocenenia a interdisciplinárny 
prístup k problematike udržateľného rozvoja.  

Talentovaní mladí vedci absolvovali od 16. do 27. októbra medzinárodné fórum 
s  tematickým zameraním na udržateľný rozvoj (Green Talents – International Forum 
for  High Potentials in Sustainable 
Development), ktoré sa uskutočnilo 
formou vedeckej poznávacej cesty 
po  významných strediskách výskumu 
v  Nemecku. Účastníci mali možnosť 
stretnúť špičkových expertov a navštíviť 
renomované výskumné inš t i túcie 
v oblasti udržateľného rozvoja a inovácií 
– Nemecké centrum vzdialeného 
snímania v Mníchove, Fraunhoferov 
inštitút pre solárne energetické systémy 
vo Freiburgu, Inštitút pre pokročilé štúdie udržateľnosti v Postupime, Technologický 
inštitút v Karlsruhe, Technickú univerzitu v Mníchove a spoločnosť VAUDE v Tettnangu. 
Súčasťou vedeckého fóra boli individuálne stretnutia s tromi vybranými nemeckými 
expertmi.  

Ocenenie okrem účasti na medzinárodnom vedeckom fóre zahŕňa trojmesačný výskumný 
pobyt v Nemecku v roku 2018 plne financovaný Federálnym ministerstvom 
pre vzdelávanie a výskum SRN. Ing. A. Tóth uskutoční spojený výskum na TU v Mníchove 
a RWTH v Aachene, kde bude skúmať implementáciu zelenej infraštruktúry v krajinnom 
a urbánnom plánovaní v Bavorsku a v Severnom Porýní-Vestfálsku.
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-ocenenie-
v-kategorii-inovatorinovatorka-ziskala-doc-tatiana-bojnanska 

Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie v kategórii 
Inovátor/Inovátorka získala doc. Tatiana Bojňanská 

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej   budúcnosťou. 
Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany podnikateľského prostredia, 
ale aj  inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. 
Cena za transfer technológi í na Slovensku 2017 aktuálne oceni la 
to najlepšie.   Už po piatykrát poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju 
praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax.   Ocenenie 
v  kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc.  Ing.  Tatiana Bojňanská, PhD., 
riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. 

Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR a ceny 
sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou 
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorá sa konala 10. a 11. októbra 
v priestoroch centra. Ceny sa odovydávali v rámci troch kategórií.  

Prvá kategória INOVÁCIA oceňuje najlepšie 
využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, 
ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany 
a komercializácie. Ocenenie preberá 
pôvodca technológie alebo kolekt ív 
pôvodcov. V tomto ročníku sa stala víťazom 
t e c h n o l ó g i a K o n t r a s t o v a c i a z m e s 
a  jej  použitie z Univerzity P.J.Šafárika 
v  Košiciach, ktorej pôvodcami sú: Patrik 
Jakabčin, Jozef Uličný a kolektív. Inovácia 

je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie. 

Ocenenie v druhej kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc. Ing. Tatiana Bojňanská, 
PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Pozitívne bol hodnotený 
jej príkladný prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivé pečivo pre špeciálne výživové 
účely a Pekárenský výrobok so špecifickým   zložením a dizajnom. Aktuálne prebiehajú 
rokovania s partnerom zo súkromnej sféry o zavedení týchto produktov do výroby. 

Cena v poslednej kategórii PRACOVISKO TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ patrila tento raz 
Anne Arvaiovej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hoci univerzita 
nemá zriadené špecializované pracovisko transferu technológií,  ocenená svojím aktívnym 
prístupom a spoluprácou s CVTI SR vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu 
technológií na univerzite. Medzi trojicou nominovaných v tejto kategórii bolo opäť 
aj Transferové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré túto cenu 
získalo v roku 2016. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ukf-vitazom-sutaze-narodna-cena-sr-za-kvalitu-2017- 

UKF víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2017 

UKF sa stala víťazom osemnásteho ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v kategórii C 
(organizácie verejného sektora). Na základe posúdenia samohodnotiacej správy UKF 
vypracovanej podľa modelu CAF a posúdenia stavu na mieste audítormi CAF (júl - 
september 2017) tím posudzovateľov a národná hodnotiteľská komisia rozhodli o udelení 
tohto prestížneho ocenenia našej univerzite na zasadnutí dňa 5. októbra 2017 v Bratislave. 
Národnú cenu SR za kvalitu vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
ako koordinátor štátnej politiky kvality. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka 
organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné 
stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií, potvrdiť svoju výnimočnosť 
a deklarovať inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality.  

Prestížnu cenu prevezme rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a garantka 
CAF UKF doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., dňa 20. novembra 2017 v hoteli Bôrik 
(Bratislava) v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže NCSRK 2017. 

Výzva Višegrádskeho fondu 

M e d z i n á r o d n ý V i s e g r á d s k y Fo n d 
podporuje spoluprácu medzi Českou 
republikou, Slovenskom, Maďarskom 
a Poľskom. Fondom je riadených niekoľko 
grantových programov, vďaka ktorým 
sú  podporované projekty najmä v oblasti 
vedy a výskumu, kultúry, demokratických 
hodnôt a médií, spoločenského vývoja, 
regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva. Tieto projekty 
sú financované z fondov Visegrádského grantu, Visegrádského grantu + alebo 
Strategického grantu. Žiadosti o grant sú pravidelne prijímané trikrát ročne. Teraz je možné 
podávať žiadosti o grant do 1. februára 2018. 
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Osobnosť vedy a techniky 

Visegrádský Fond podporuje nasledovné oblasti:  

• Culture and common identity, 

• Education and capacity building, 

• Innovation, R&D, entrepreneurship, 
• Democratic values and the media, 

• Public policy and institutional partnerships, 

• Regional development, environment and tourism, 

• Social development. 

Viac na: http://visegradfund.org/home/ 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vyzva-visegradskeho-fondu 

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a  techniky – Cena za vedu a  techniku 
je  jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným 
odkazom podujatia je uznanie a  ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý 
význam pre rozvoj spoločnosti. 
Počas slávnostného večera 9. novembra 2017 v  historickej budove Národnej rady 
Slovenskej republiky v  Bratislave na Župnom námestí si ocenenie prevzal aj zástupca 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Ocenenie získal  prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., z Ústav elektroniky a fotoniky Fakulty 
elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, a to v kategórií Celoživotné zásluhy 
v oblasti vedy a techniky za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky 
a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska.  

Foto: Ministerka školstva M. Lubyová s vedcami ocenenými v kategórií Celoživotné zásluhy 
v oblasti vedy a techniky:prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Dr. h. c. prof. 
Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT BMI, s. r. o., Košice a prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav 
elektroniky a fotoniky, STU Bratislava.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/osobnost-vedy-a-techniky 
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Jedinečné sedadlo do auta

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedinecne-sedadlo-do-auta 

Ako uľahčiť sedenie v aute zdravotne postihnutým a  zraneným ľuďom, skúmali 
študenti Strojníckej fakulty STU. Vyvinuli špeciálne sedadlo pre malé mestské 
vozidlá, aké dnes na trhu nenájdete – ľahko sa vysúva von z  auta, pomáha tlmiť 
vibrácie a môže byť súčasťou bežne ponúkanej výbavy výrobcu. 
Ak dnes zdravotne postihnutý vodič potrebuje špeciálne sedadlo, musí osloviť firmu, 
ktorá  ho do auta namontuje a  vybrať si musí väčšie auto, kde sa sedadlo 
s  výsuvným  mechanizmom zmestí. Študenti prichádzajú s  novinkou – vyvinuli sedadlo, 
ktoré netreba do auta domontovať, môže ho používať ktokoľvek z rodiny, nielen zdravotne 

postihnutý člen a ľahko sa vysúva aj z  malého 
vozidla. „Našim cieľom bolo  vytvoriť „neviditeľný“ 
mechanizmus sedadla, ktorý by bol priamo 
ponúkaný ako  možná výbava pri kúpe auta. 
Teda  sedadlo bez potreby montovania, plne 
integrované do vozidla, prepojené s elektronikou 
a  nastaviteľné pre akéhokoľvek vodiča. Navyše, 
nechceli sme zostať len pri simuláciách, 
ale  sedadlo sme aj reálne vyrobili, čo bolo 
z  edukatívneho hľadiska dôležité. Museli sme 
myslieť na  to,  aby bol každý detail naozaj 
vyrobiteľný, “ vysvetľuje autor prototypu Michael 
Paštéka zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. Najväčšou výzvou   podľa neho bolo vysporiadať sa s priestorovými 
možnosťami malého mestského auta   a  vytvoriť výsuvný mechanizmus, ktorý dokáže 
sedadlo aj cez malé dvere vysúvať von. Zároveň chceli študenti dosiahnuť nosnosť aspoň 
150 kilogramov. Autori mysleli aj na bezpečnosť a komfort vodičov. Z hľadiska bezpečnosti  
sa sedadlo po zasunutí do auta a  zatvorení dverí zamkne a  zámky sa uvoľnia 
až po  opätovnom otvorení dverí, aby sa sedadlo vysunulo von a  vodič mohol vystúpiť.  
Tomu, ako zlepšiť komfort vodičov predchádzal ďalší výskum na fakulte v réžií doktoranda 
Richarda Hasa. Ten meral vibrácie, ktorým je vystavené telo vodiča pri jazde na rôznych 
povrchoch a skúmal, ktoré materiály môžu tieto vibrácie zmierniť.  

Na základe tohto výskumu študenti Strojníckej fakulty už v spolupráci s Martinom Balážom, 
pedagógom  Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU navrhli dizajn sedadla tak, 
aby  sa  do  sedadla mohli vkladať vhodné penové materiály podľa toho, aké zdravotné 
obmedzenie či aké zranenie trápi vodiča. Študenti chcú špeciálne sedadlo   dostať   na trh 
a  priamo k  tým, ktorým môže pomôcť. Sedadlo už stihlo poybierať niekoľko ocenení. 
Vyhralo v súťaži o podporu z Nadácie VW v kategórií komfort invalidov, odnieslo si cenu 
Združenia automobilového priemyslu SR za Najlepšiu diplomovku 2016 či čestné uznanie 
za inovatívny čin na Medzinárodnom strojárskom  veľtrhu v Nitre.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/gravity_forms/25-6e74fcc7b6ddc5b1348dc7b1584d91aa/2017/02/Nadacia_VW_STUBA_UDTK_PASTEKA_HASA.pdf?TB_iframe=true
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/inovativny-cin-roka-patri-stu.html?page_id=11159
http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/gravity_forms/25-6e74fcc7b6ddc5b1348dc7b1584d91aa/2017/02/Nadacia_VW_STUBA_UDTK_PASTEKA_HASA.pdf?TB_iframe=true
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/inovativny-cin-roka-patri-stu.html?page_id=11159
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedinecne-sedadlo-do-auta
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedinecne-sedadlo-do-auta
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Daruj radosť a vyčaríš úsmev

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar 
organizujú zbierku Daruj radosť a vyčaríš úsmev, v ktorej je možné darovať  sladkosti, 
detské knihy, školské potreby, či stolové hry pre deti z detských domov a krízových 
centier.  
Hlavným motívom tejto zbierky je urobiť deťom krajšie Vianoce. Zbierka bude prebiehať 
od 30. októbra do 8. decembra 2017. Do zbierky sa môžete zapojiť jednoduchým 
spôsobom. Stačí priniesť sladkosť, detskú knihu, školskú potrebu či stolovú hru 
na 3. poschodie do miestnosti A3.06 – Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou.  

Po ukončení zbierky budú vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizáciou 
Úsmev ako dar a študentmi univerzity tieto darčeky odovzdané deťom v detských 
domovoch a krízových centrách.ň 

Pokúsme sa spoločne vyčarovať, čo najviac detského úsmevu, ktorý bude vďakou 
za každú maličkosť.
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