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Docent Matej Škorvánek z Lekárskej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal 

cenu za vedu a techniku
Vo štvrtok 8. novembra 2018 
sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy 
a t e c h n i k y n a S l o v e n s k u 
v  priestoroch výstaviska Incheba 
Expo Bratislava odovzdávanie 
prestížnych ocenení pre vedecko-
výskumných pracovníkov za ich 
prínos v oblasti vedy, techniky 
a inovácií. Jednu z cien – v kategórii 
„Osobnosť vedy a techniky do 35 
rokov“ si z rúk ministerky školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Martiny 
L u b y o v e j p r e v z a l p r a c o v n í k 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 

neurológ doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. za výskum v oblasti nemotorických 
a  prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby. Galavečer spojený s odovzdávaním 
Cien za vedu a techniku bol vyvrcholením Týždňa vedy a techniky 2018, ktorého 
organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
v  spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom 
pre  popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Slávnosti sa zúčastnili viacerí významní 
reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora 
pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.



Na ocenenie doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. zareagoval slovami: „Práca, ktorú robím 
ma  veľmi baví a napĺňa. Napriek skepticizmu, ktorý často zaznieva smerom ku kvalite vedy 
na Slovensku si myslím, že sa u nás dá robiť krásna veda na svetovej úrovni, čoho dôkazom 
sú aj mnohí ocenení počas ceremoniálu. V klinickej medicíne môže človek pri úspešnej liečbe 
alebo správnej diagnostike zažiť menšie alebo väčšie úspechy prakticky každý deň, nečaká 
za to mimoriadnu chválu alebo ocenenia, pocit zo zmysluplnosti odvedenej práce pre dobrú 
vec je často úplne postačujúci. No samozrejme to veľmi poteší, ak dlhodobá práca nezostane 
nepovšimnutá a prináša výsledky.“ 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/docent-matej-skorvanek-z-lekarskej-fakulty-
univerzity-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-ziskal-cenu-za-vedu-a-techniku 

Slávnostné otvorenie Záhrady liečivých rastlín 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach
Vyše sto druhov bylín je súčasťou 
Záhrady liečivých rastlín Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v  Košiciach, ktorá bola 24. októbra 
2018 slávnostne otvorená rektorkou 
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou 
Mojžišovou, PhD.  
V záhrade sa nachádzajú liečivé byliny 
ako ostropestrec mariánsky, pamajorán 
obyčajný, skorocel kopijovitý, a iné viac 
či menej známe liečivé rastliny.
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Tretí ročník Dňa vedy vo Výskumnom centre 
AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárkej 

univerzity v Nitre
Výskumné centrum AgroBioTech SPU 
v  Nitre organizovalo tretí ročník dňa 
vedy. Zamestnancov a  študentov 
privítala 6. novembra v kongresovej sále 
centra riaditeľka doc. Tatiana Bojňanská. 
Tretí ročník Dňa vedy bol zameraný 
na prezentáciu samotného výskumného 
c e n t r a A g r o B i o Te c h . Po d u j a t i e 
za  vedenie univerzity otvoril poverený 
prorektor pre vedu a  výskum prof. 
Zdenko Tkáč . Zdôraznil, že veda 
je prioritnou súčasťou univerzity, a keďže 
sa univerzita usiluje o  štatút výskumnej 
univerzity, očakávajú, že vedecký park  výskumného centra ABT prispeje k  skvalitneniu 
vedeckovýskumnej činnosti na SPU. Následne riaditeľka výskumného centra ABT doc. Tatiana 
Bojňanská, predstavila výskumné centrum ako nástroj a perspektívu pre vedecký rozvoj SPU 
a  inovácie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Výskum v ABT je prioritne zameraný 
na výsledky prepojené do praxe. Riaditeľka priblížila úlohy a infraštruktúru tohto moderného 
pracoviska v  hodnote 11 miliónov eur, ktorá je k  dispozícii výskumníkom SPU. VC ABT 
je  rozdelené na šesť oddelení v  súvislosti so smerovaním fakúlt SPU. Vedeckovýskumným 
pracovníkom a  doktorandom je k  dispozícii 30 špecializovaných laboratórií so špičkovým 
zariadením. V súčasnosti má   výskumné centrum ABT 19 kmeňových zamestnancov a pôsobí 
v ňom 150 ďalších pracovníkov zo všetkých fakúlt univerzity, ako aj 44 doktorandov. Podľa slov 
riaditeľky, ich počet z  roka na rok stúpa.   Zároveň doc. Tatiana Bojňanská informovala 
o možnostiach zapojiť sa do činnosti výskumného centra ABT.  
V  rámci blokovej prezentácie priblížila aplikačné možnosti a využitie integrálnych laboratórií  
výskumného centra ABT  RNDr. Hana Ďúranová, Dr. Ing. Miroslava Požgajová a RNDr. Veronika 
Fialková a o inštitucionalizácii transferu technológií na SPU v Nitre informovala doc. Danka 
Moravčíková.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slavnostne-otvorenie-zahrady-liecivych-rastlin-uvlf-
v-kosiciach- 

Záhrada bola zrealizovaná vďaka snahe a zanieteniu členov vedenia univerzity, pričom 
koordinátor projektu bol prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD. a vďaka doc. Ing. Jarmile Eftimovej, CSc., ktorá intenzívne podporila víziu 
jej  vytvorenia. Najmä vďaka nim poskytne záhrada študentom možnosť vzdelávať sa 
z  profilových predmetov farmaceutická botanika, produkcia  liečivých rastlín 
a farmakognózia. Študenti sa naučia poznávať liečivé rastliny  za pomoci kľúča na určovanie 
rastlín. Okrem edukácie   poskytne záhrada   miesto   na oddych pre študentov, 
ale aj zamestnancov UVLF.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/treti-rocnik-dna-vedy-vo-vyskumnom-centre-
agrobiotech 
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Štipendijný program pre študentov v nemeckom 
parlamente

Dňa 23. októbra 2018 prijal rektor 
E k o n o m i c k e j u n i v e r z i t y 
v  Bratislave prof. Ferdinand 
DAŇO delegáciu Nemeckého 
Spolkového snemu, ktorú tvorili 
Kerstin RADOMSKI, poslankyňa 
nemeckého parlamentu, Daniela 
R O S E N T H A L , z á s t u p k y ň a 
administratívy Spolkového snemu, 
Ulrike HILLEMANN – DELANEY, 
vedúca oddelenia zahraničných 
vzťahov Technische Universität 
Berlin a Marian GORDZIELIK, 
vedúci tlačového a kultúrneho 

oddelenia nemeckého veľvyslanectva. Na prijatí u rektora EU v Bratislave boli prítomní 
tiež  Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Radoslav ŠTEFANČÍK, dekan 
Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí v minulosti absolvovali stáž v nemeckom parlamente.  
Predmetom návštevy delegácie bolo predstaviť študentom EU v Bratislave Medzinárodné 
parlamentné štipendium (IPS) Nemeckého Spolkového snemu, ktoré poskytuje najvyšší 
nemecký zákonodarný orgán pre mladých absolventov vysokých škôl vo veku do 30 rokov 
zo 42 krajín sveta. Štipendisti majú možnosť počas 5-mesačného pobytu v Berlíne bližšie 
spoznať parlamentný systém Spolkovej republiky Nemecko. Viac informácií o štipendijnom 
programe je k dispozícii na internetovej stránke Nemeckého Spolkového snemu: https://
www.bundestag.de/ips.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-pre-studentov-v-
nemeckom-parlamente 

Vzostup obnoviteľných zdrojov energie je skvelým trendom k čistejšej planéte. Ich závislosť 
od aktuálneho počasia však spôsobuje nežiaduce kolísania množstva elektriny v energetickej 
sieti. Vedci z Fakulty elektrotechniky a  informatiky STU v Bratislave majú na tento problém 
účinné riešenie. Vyvíjajú virtuálnu elektráreň.  
Princíp virtuálnej elektrárne, ktorú na FEI vyvíja tím Mgr. Michala Chudého, PhD., spočíva 
v  združovaní domácich batérii, ktoré vlastnia domácnosti a  malé firmy. Tie bude 
prostredníctvom smart riadenia spoločne spravovať nový druh operátora – agregátor siete. 
Vďaka svojej kapacite dokáže agregátor uskladniť v  domácich batériách nadprodukciu 
elektriny do doby, keď narastie spotreba. 

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky  Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave vyvíjajú virtuálnu 

elektráreň 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-pre-studentov-v-nemeckom-parlamente
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-pre-studentov-v-nemeckom-parlamente
https://www.bundestag.de/ips
https://www.bundestag.de/ips
https://www.bundestag.de/ips
https://www.bundestag.de/ips
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-pre-studentov-v-nemeckom-parlamente
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-pre-studentov-v-nemeckom-parlamente


Napriek ekologickým výhodám obnoviteľných zdrojov, ich výrazný 
podiel v elektrickej sieti spôsobuje náhle zmeny množstva elektriny 
v  prenosovej sústave, keďže množstvo vyrobenej elektriny je dané 
hlavne aktuálnym počasím. Táto nestabilita môže spôsobiť výpadky 
alebo  preťaženia elektrickej siete. Virtuálna elektráreň však dokáže 
preklenúť časové rozdiely medzi nárazovou výrobou elektriny 
a obdobiami vysokého dopytu po elektrine, a tým zabezpečí stabilitu 
siete. Vďaka tomu by mohol podiel výroby energie zo zelených 
zdrojov narásť až na polovicu. Systém vyvíjaný na  Ústave 
elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI bude pritom 
využívať už existujúce domáce batérie. 
V  momente prebytku výroby energie, ktorý môže nastať napríklad 
pri  silnom vetre, virtuálna elektráreň dobije batérie svojich členov 

nadbytočnou elektrinou. V  období, keď príde vrchol spotreby, virtuálna elektráreň začne 
do siete dodávať uskladnenú energiu. Relatívne malé domáce batérie tak dokážu spoločne 
vytvoriť obrovské virtuálne úložisko, hoci sa vôbec nemusia nachádzať vo fyzickej 
blízkosti. Vďaka optimalizácii to  dokážu oveľa efektívnejšie ako jednotlivo, a pritom 
je  pre  všetkých členov virtuálnej elektrárne energia veľmi lacná. „Naša virtuálna elektráreň 
dokáže zlacniť, či dokonca zabezpečiť úplne bezplatnú elektrinu pre jej členov, má pozitívny 
vplyv na  zníženie   ceny elektriny ako takej a  aj veľký finančný potenciál. Hlavnou výhodou 
však  je, že  je vďaka nej možné dosiahnuť až 50% podiel obnoviteľných zdrojov, pričom sieť 
zostane stabilná. Dôsledkom by bolo výrazné zníženie skleníkových plynov v atmosfére,“ vraví 
vedúci projektu Mgr. Michal Chudý, PhD (na fotke).  
Technické riešenie virtuálnej elektrárne spočíva z  dvoch častí: smart komunikačného 
a riadiaceho modulu na domácich batériách a sofistikovaného riadiaceho systému v centrále. 
Ten bude pomocou umelej inteligencie riadiť prevádzku jednotlivých domácich batérii, 
aj  neustálu optimalizáciu celého systému. „Pri riadení virtuálnej elektrárne zohrávajú rolu 
technické, ekonomické aj informatické parametre, ktoré musia byť komplexne optimalizované 
do efektívneho celku. Každá batéria v systéme bude v  reálnom čase riadená našou umelou 
inteligenciou na základe predpovede o energetických potrebách domácnosti, dopytu 
po elektrine, vlastností rôznych typov batérií a aktuálnej cene elektriny,“ hovorí Chudý.  
Umelá inteligencia riadiaceho systému si musí poradiť s neustálym riadením dodávky 
a odberu energie individuálne pre každú domácu batériu tak, aby bol maximalizovaný celkový 
efekt virtuálnej elektrárne. Pritom musí byť schopná v každej z nich zachovať dostatok rezervy 
pre prípad výpadku prúdu a použitia batérie na chod domácnosti. Na to bude zbierať dáta 
zo  smart metrov v  komunikačnom module a  robiť predpovede energetických potrieb 
domácnosti a individuálneho spotrebiteľského správania. Zároveň bude dbať o to, aby batéria 
prevádzkou netrpela. Optimalizácia virtuálnej elektrárne spočíva aj v  nastavení množstva 
zdrojov a  kapacity systému vzhľadom k  podmienkam prevádzky, ktorú virtuálnej elektrárni 
určí  distribučná spoločnosť a  v optimalizácii vzhľadom na kapacitu siete v  jednotlivých 
lokalitách. Ak je nedostatok energie v  konkrétnej lokalite, virtuálna elektráreň tam môže 
posielať z  iných lokalít iba také množstvá elektriny, ktoré nepreťaží elektrické vedenia medzi 
nimi. Do virtuálnej elektrárne môžu byť dokonca zaradené aj zdroje elektriny. 
Vďaka  inteligentnému riadeniu umožňuje na vyrovnávanie energetických vrcholov použiť 
aj záložné generátory, ktoré inak väčšinu svojej existencie zostávajú nevyužité. Smart riadenie 
pritom dokáže zaručiť, že zapojenie sa do virtuálnej elektrárne neohrozí pôvodný účel 
záložného zdroja. „Virtuálne elektrárne sú súčasťou modernej vízie elektrizačných sústav 
a  prostredníctvom nášho výskumu sa chceme podieľať na umožnení ich zmeny,“ dodáva 
Michal Chudý.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-fei-stu-vyvijaju-virtualnu-elektraren 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-fei-stu-vyvijaju-virtualnu-elektraren
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-fei-stu-vyvijaju-virtualnu-elektraren


Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn bola vyhodnotená. 12. októbra   
počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal v Novej Cvernovke v Bratislave. V priebehu 
galavečera boli vyhlásené mená víťazov v  kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský 
dizajn a Dizajn s pridanou hodnou. 
Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo už 15. ročník 
súťaže Národná cena za dizajn. Ocenenie sa striedavo udeľuje za produktový a komunikačný 
dizajn. Práve rok 2018 patril komunikačnému dizajnu a prihlasovať sa do neho mohli práce, 
ktoré vznikli v priebehu rokov 2016 a 2017.  
Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná 
porota. Do 2. kola postúpilo 160 prác, z  ktorých 87 porota posunula na finálovú výstavu 
a  zároveň vybrala víťazov v  kategóriách: Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a  Dizajn 
s  pridanou hodnotou. Porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a  navrhla Cenu 
za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR.  
1. cenu získal odborný asistent z  Fakulty umení TUKE Mgr. art. Samuel Čarnoky, ArtD. 
za dielo Spis 44 – knižný dizajn.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/narodna-cena-za-dizajn-2018 

Národná cena za dizajn 2018

Takmer nový bazén na Stavebnej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave  si získa každého!

Možností na plávanie v hlavnom meste Slovenska nie je veľa. Pre vysokoškolákov obzvlášť. 
Výhodné pre zaneprázdneného so zadaniami, či učením zaťaženého študenta je - mať bazén 
po ruke, rovno na jeho fakulte. Pre súčasných i budúcich stavbárov to od dnešného dňa 
nebude problém. Vedenie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) 
v Bratislave v  zastúpení dekana prof. Stanislava Unčíka s  finančnou podporou Rektorátu 
STU v zastúpení rektora prof. Roberta Redhammera - uviedlo v pondelok 8. októbra 2018 
do užívania zrekonštruovaný plavecký bazén.  
Pôvodný bazén a  technologická úprava vody boli v  prevádzke nepretržite od  roku 1974. 
Jeho technologický systém síce prešiel v roku 2017 rekonštrukciou, ale iba čiastočnou.  
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Pôvodný, technologicky už zastaraný, dokonca nebezpečný systém dezinfekcie vody 
plynným chlórom bez automatickej regulácie, bol nahradený elektrolyzérmi, ktoré vyrábajú 
bezpečným spôsobom chlórovú dezinfekciu z kuchynskej soli. Rekonštrukcia novej 
bazénovej technológie pozostávala z  kompletnej výmeny filtrov, čerpadiel, armatúr 
a potrubných rozvodov s napojením na existujúci výmenníkový ohrev vody. Súčasťou úpravy 
technologického systému je automatizovaný riadiaci a  monitorovací systém s  možnosťou 
vizualizácie aktuálneho stavu systému so vzdialeným prístupom. 
V rámci opravy plaveckého bazéna bola realizovaná aj sanácia havarijného stavu časti nosnej 
konštrukcie, ďalej boli odstránené vyvýšené múriky, betónové štartovacie bloky, konštrukčné 
vrstvy ochodze a zaslepené odtokové žľaby. Následne bolo upravené dno bazéna, 
do  ktorého boli osadené nové prívodové trysky a  odvodové potrubie. Zrealizovala 
sa  kompletná nová hydroizolačná vrstva nielen v  bazéne, ale i  v  celej obvodovej dĺžke 
jeho ochodze. Vybudoval sa prepadový odtokový žľab po stranách bazéna a  čistiaci žľab 
po celom obvode. Záverečná fáza opravy pozostávala z nalepenia novej bazénovej dlažby 
a obkladov, osadenia nových štartovacích blokov a rebríkov. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/takmer-novy-bazen-na-stavebnej-si-ziska-
kazdeho 

Darujte radosť a vyčarte úsmev #2
Ekonomická univerzi ta v Brat is lave v spolupráci 
s  občianskym združením Úsmev ako dar organizujú opäť 
aj  tento rok zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #2, 
v  ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské 
potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti 
z detských domov a krízových centier.  
Hlavným motívom tejto zbierky je urobiť deťom krajšie 
Vianoce. Zbierka bude prebiehať od 9. novembra 
do  11.  decembra 2018. Do zbierky sa môžete zapojiť 
j e d n o d u c hým s p ô s o b o m . S t ač í p r i n i e s ť d a rče k 
na 3. poschodie do miestnosti A3.06 – Centrum komunikácie 
a vzťahov s verejnosťou alebo do EUBA FAN SHOPU v novej 
budove. Po ukončení zbierky budú tieto darčeky odovzdané 
deťom v detských domovoch a krízových centrách.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/darujte-radost-a-vycarte-usmev-2 
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Nová oddychová zóna Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
slávnostne otvorili novú oddychovú zónu 
v  á t r i u b l o k o v b a c . V z n i k l a 
ako  realizovaná požiadavka študentov 
a  zamestnancov Fakulty prírodných vied 
U K F n a d o p l n e n i e v y b a v e n i a 
oddychových priestorov vo  vonkajšom 
átriu hlavnej budovy. Projekt je jedným 
z  dvanást ich verejnoprospešných 
projektov, ktoré cez svoj grantový 
program Mením Moje Mesto podporili 
a  financovali Mesto Nitra v spolupráci 

s Nitrianskou komunitnou nadáciou.  
Ako projekt pod názvom Zoberme školu na vzduch ho v spolupráci s týmito partnermi 
realizovala UKF  – Fakulta prírodných vied, organizačne ho pripravila a zabezpečila Katedra 
ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF.  
Projekt Zoberme školu na vzduch získal od občanov spolu 404 hlasov a finančnú podporu 
vo výške 3 293,50 eur. Autormi projektu sú odborný asistent spomínanej katedry RNDr. Peter 
Petluš, PhD. a doktorandky katedry Monika Sofková a Martina Zigová. S finalizáciou projektu 
im pomáhali Ing. Viera Petlušová, PhD., bývalý kolega Martin Zemko, ale aj ďalší kolegovia 
z katedry.  
Novú oddychovú zónu so stolíkmi, 
stoličkami a tuli vakmi symbolicky 
do  užívania odovzdal rektor UKF prof. 
RNDr. Libor Vozár, CSc. Na otvorení boli 
prítomní zástupcovia Fakulty prírodných 
v i e d U K F  – K a t e d r y e k o l ó g i e 
a  environmentalistiky, Mesta Nitra 
aj  Nitrianskej komunitnej nadácie. 
Ako  k  univerzitnej novinke rektor 
prof. Libor Vozár povedal, že pre Katedru 
ekológie a environmentalistiky UKF 
je  typická spolupráca medzi učiteľmi 
a  študentmi a ich spoločný záujem 
o životné prostredie nielen z ochranárskej, ale aj estetickej stránky. Rektor UKF vidí možnosti 
na zmeny aj v ďalších priestoroch školy. Ako povedal, z chodby hlavnej budovy časom 
zmizne možno podstatná časť počítačov, ktoré nie sú veľmi využívané a vznikla by tu ďalšia 
celoročne využiteľná oddychová zóna, keďže chodba je vykurovaná. V najbližšom období sa 
podľa jeho slov bude pripravovať aj projektová dokumentácia na vybudovanie chodníkov, 
ktoré prepoja hlavnú budovu s budovou výskumných laboratórií Fakulty prírodných vied. 
Dôvodom je to, že na priľahlom Nábreží mládeže parkuje pomerne veľa áut a vznikajú 
tu kolízne situácie s chodcami, zvlášť v období promócií.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/nova-oddychova-zona-univerzity- 
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Nový dizajn centrálnej elektronickej prihlášky
Dňa 8.10.2018 sa spustila do prevádzky nová verzia centrálnej elektronickej prihlášky, 
ktorá prešla rozsiahlym redizajnom. V porovnaní s prechádzajúcou verziou je modernejšia 
a pre uchádzača jednoznačne aj zaujímavejšia. Najväčšou zmenou je spôsob prihlasovania 
sa uchádzača do centrálnej elektronickej prihlášky, ktorý si môže zvoliť okrem klasického 
vytvorenia konta, ešte ďalšie dva spôsoby prihlasovania a to cez Facebook alebo Google. 

Ďalšou nemenej zaujímavou zmenou je, že uchádzač má možnosť vidieť, na koľko percent 
má vyplnené údaje potrebné k odoslaniu prihlášky.  

Vzhľadom k  tomu, že od mája 2018 vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie 
na ochranu osobných údajov, bolo potrebné ho zapracovať aj do Centrálnej elektronickej 
prihlášky. To znamená, že každý jeden uchádzač než sa dostane k  vypĺňaniu centrálnej 
elektronickej prihlášky musí vyjadriť svoj súhlas, že je s  touto skutočnosťou oboznámený. 
Práca s  centrálnou elektronickou prihláškou je zároveň chránená „v zabezpečenom“ 
prostredí vďaka šifrovaniu Secured Socked Layer (SSL). 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/novy-dizajn-cep 
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