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Prestížne svetové ocenenie pre vedcov 
zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre

Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a doc. Ing. Marek Živčák, PhD., z Fakulty 
agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v  Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2020, čo ich 
zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku (top 0,1 % výskumníkov) vo vednej oblasti 
Plant and Animal Sciences. Odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie 
plodín sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov 
na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného 
stavu rastlín. Ocenení vedci sú súčasťou Špičkového tímu identifikovaného Akreditačnou 
komisiou pri MŠ SR. Prof. M. Brestič je aj minuloročným finalistom súťaže ESET Science 
Award a víťazom hlasovania o cenu verejnosti 2019.




Celosvetovo bolo do prestížneho zoznamu Highly Cited Researcher 2020 zaradených 
viac ako 6-tisíc vedcov v 21 vedných oblastiach na základe počtu vysoko citovaných 
vedeckých článkov, ktoré vyprodukovali za posledných desať rokov (2009 až 2019). 
Metodológia, ktorá identifikuje skupinu vedcov s reálnym celosvetovým vedeckým 
a  technologickým impaktom je založená na analýze dát realizovaných expertmi 
v  bibliometrii na Institute for Scientific Information v rámci Clarivate Analytics, 
pričom  sú  využívané publikačné a citačné dáta Web of Science™ (WOS). Rebríček 
vyberá ocenených spomedzi všetkých výskumníkov zo všetkých vedných oblastí, 
ktorí  za  posledných desať rokov publikovali svoje práce v časopisoch registrovaných 
v databáze WOS. 

Zoznam je považovaný za najprestížnejší a celosvetovo najsledovanejší vedecký rebríček 
založený na sledovaní citačného impaktu. Jeho význam je podčiarknutý aj tým, že počet 
výskumníkov zaradených do Highly Cited Researchers (HCR) je jedným z kritérií 
bodovaných v rebríčkoch svetových univerzít. Napríklad najprestížnejší, tzv. Shanghajský 
rebríček, dáva počtu HCR rovnakú váhu ako počtu nositeľov Nobelových cien 
ich  zamestnancov (20% z celkového hodnotenia). Prítomnosť výskumníka zaradeného 
ako HCR tak môže posunúť univerzity s nižším rankingom v rebríčkoch aj o stovky miest 
vyššie. Vedci, ktorí sa môžu pochváliť týmto titulom sú preto vysoko cenení a oceňovaní 
aj tými najprestížnejšími univerzitami a ich mená a biografie sú prezentované na titulných 
stranách univerzitných webov po celom svete. 

Na Slovensku boli pred rokom 2020 titulom „Highly Cited Researcher“ označení dvaja 
výskumníci, jeden zo Slovenskej technickej univerzity (2017) a jeden z Univerzity 
Komenského (2019), ku ktorým sa v roku 2020 pridali dvaja výskumníci zo Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podobne ako Slovensko, má z okolitých krajín 
dvoch zástupcov aj Maďarsko a Rumunsko, o niečo lepšie je na tom Poľsko, 
ktoré má štyroch zástupcov a napríklad, aj gigant ako je Rusko má v rebríčku len šesť 
vedcov. Viaceré európske krajiny z bývalého východného bloku (napr. Slovinsko, 
Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Lotyšsko) v rebríčku zástupcov nemajú. 
Z postkomunistických krajín Európy sa najlepšie umiestnila Česká republika s desiatimi 
HCR, z ktorých až šesť je z Českej akadémie vied, kým štyri univerzity vrátane Univerzity 
Karlovej, majú po  jednom zástupcovi. Najviac HCR je v USA, Čine, Austrálii, Kanade, 
Veľkej Británii, Nemecku, ako aj v ďalších krajinách západnej Európy.


Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/prestizne-svetove-ocenenie-pre-vedcov-zo-
slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre/


Svetová Žena z Marsu pôsobí aj na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave 

Slovensko možno bude mať prvú astronautku. Medzi vážnych uchádzačov 
o  výskum vo vesmíre sa zaradila mladá vedkyňa svetového formátu Michaela 
Musilová, ktorá absolvovala zrejme najviac simulovaných misií na Mars 
a  na  Mesiac na svete. Pracovala v  NASA, spolupracuje s  ESA a pôsobí 
aj  ako  hosťujúca profesorka na Fakulte elektrotechniky a  informatiky STU 
v  Bratislave. Jej pozoruhodnú životnú cestu opisuje kniha „Žena z  Marsu“, 
ktorá  práve vychádza. Michaela Musilová vyštudovala UCL v  Londýne, absolvovala 
najprestížnejší Caltech, získala doktorát z univerzity v Bristole, má za sebou expedície 
v Grónsku a na  Špicbergoch, pracovala v NASA a  stále s  ňou spolupracuje, rovnako 
s Európskou vesmírnou agentúrou ESA, pre ktorú robí simulované misie ako riaditeľka 
stanice HI-SEAS na Havaji. 
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„Pri osobnom stretnutí dokáže svoje okolie okamžite zaliať nadšením pre vesmírne 
misie a je inšpiráciou pre veľa mladých ľudí. Sme hrdí na to, že pôsobí aj na našej 
fakulte,“ povedala o Michaele Musilovej prodekanka pre vedu a výskum na FEI STU 
v  Bratislave Viera Stopjaková. Cesta 32-ročnej astrobiologičky k  dosahovaniu 
vytýčených cieľov nebola a nie je jednoduchá. V knihe Žena z Marsu, ktorá aktuálne 
vychádza vo vydavateľstve Artis Omnis, sa čitatelia môžu oboznámiť s  jej životom, 
výskumom i s  osobnosťami svetovej vedy, ktoré počas štúdia, výskumu, expedícií 
a  konferencií spoznala. Vo veľmi otvorenej 
a úprimnej spovedi Michaela opisuje svoju 
cestu od dieťaťa bez výraznejš ieho 
finančného zázemia, ktoré si vysnívalo sen 
o  letoch do vesmíru a  húževnato ho 
nasleduje, až po ženu, ktorá si tento sen 
plní.

 

Kniha je čiastočne aj cestopis, čitateľ 
prostredníctvom Michaelinho pohľadu 
môže nahliadnuť do Japonska, Číny, prejsť 
niekoľko trás naprieč Amerikou, či prežiť 
spolu s ňou výlet po Mexiku, Ghane, Izraeli 
a Jordánsku. 

Aká je prednáška Elona Muska naživo? 
Aký  je pri osobnom stretnutí James 
Cameron? Čo sú to endolity a  kde sa 
vyskytujú? Môžu extrémofily zo Zeme teraformovať Mars? A  kto je vlastne Michaela 
Musilová ako človek? Aj na tieto otázky ponúka kniha Žena z Marsu odpovede. 


„Dodáva potrebný entuziazmus ženám, ktoré majú záujem o  vedeckú dráhu. 
Zoznamuje ich s  nástrahami v  tomto svete, aj s  formami ich prekonávania 
a  povzbudzuje ich životným príbehom úspešnej vedkyne, v  ktorom rezonuje, 
že  pri  veľkom odhodlaní sa aj na prvý pohľad nemožné stáva možným,“  hovorí 
publicistka Lucia Lackovičová, ktorá prostredníctvom rozhovorov s  úspešnou 
slovenskou vedkyňou knihu zostavila. 


Samotná Michaela Musilová považuje Ženu 
z Marsu za knihu vďačnosti. „Podpora, ktorú som 
počas života zažívala a zažívam od rodiny, 
priateľov, kolegov a  spolupracovníkov, je  tým 
najdôležitejším predpokladom na to, aby som 
mohla úspešne dosahovať profesijné ciele 
a  nenechať sa pohltiť nekončiacou sa prácou. 
Priala by som si, aby bola nielen formou 
popularizácie vedy, ale aj podporou pre ženy, 
ktoré  sa chcú presadiť   vo vedeckom prostredí. 
Želám si množstvo ďalších vecí, napríklad 
jednoduchšie prístupné a najmä existujúce granty 
na Slovensku, v budúcnosti dosiahnuť na cieľ 

výskumu priamo vo vesmíre, ale prajem si aj, 
aby mladí vedci, či ľudia, ktorí sa usilujú uspieť, neboli takí, ako som ja. Chcela by som, 
aby boli lepší! A budem rada, ak im v tom pomôže práve táto kniha,“ dodala úspešná 
Slovenka.


Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/svetova-zena-zmarsu-posobi-aj-na-stu.html?
page_id=13877
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Ekonomická univerzita v Bratislave pokrstila 
pamätnicu a suvenírovú bankovku venovanú 

80. výročiu vzniku Ekonomickej univerzity 
v Bratislave 

Rok 2020 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave významným obdobím, nakoľko 
oslavuje 80 rokov od vzniku jej predchodkyne – Vysokej obchodnej školy, ktorá vznikla 
v októbri 1940 ako tretia slovenská vysoká škola.

Pri príležitosti 80. výročia Ekonomickej univerzity v Bratislave bola vydaná pamätnica 
univerzity s názvom Ekonomická univerzita v Bratislave v období poslednej dekády.

„Pri tejto príležitosti sme dostali myšlienku vydať aj špeciálnu suvenírovú bankovku, 
na ktorej sme sa rozhodli zvečniť nebojácnosť, predvídavosť a odhodlanosť, symboly 
ukryté v podobizni pána profesora Imricha Karvaša“, povedal Ferdinand Daňo, rektor 
EU v  Bratislave. Pamätnicu univerzity s nulovou bankovkou oficiálne pokrstili rektor 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, spoločne s predsedníčkou 
Akademického senátu EU v Bratislave, Helenou Majdúchovou a prezidentom 
Študentského parlamentu EU v Bratislave Tomášom Mazánom.


Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2061-eu-v-bratislave-pokrstila-pamatnicu-a-suvenirovu-
bankovku-venovanu-80-vyrociu-vzniku-ekonomickej-univerzity-v-bratislave


Slovenská zdravotnícka univerzita má zastúpenie 
v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej 

inteligencie
Otázkami umelej inteligencie a jej fungovaním v prospech 
ľudstva sa má zaoberať vytvorená Stála komisia pre etiku 
a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala 
zač iatkom novembra   podpredsedníčka vlády 
a  ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. 
Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán 
M in i s te rs tva i nves t í c i í , reg ioná lneho rozvo ja 
a informatizácie SR.  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Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude mať 25 členov, z ktorých viacerí 
sa nominovali na základe oslovenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie 
- slovak.AI alebo členov medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu 
Slovenska. V tej sú zastúpené všetky ministerstvá ako aj odborná verejnosť.

Založenie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 
na  roky 2019 – 2022. Slovenskú zdravotnícku univerzitu bude v nej zastupovať 
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. 

Do komisie bol vymenovaný ako jediný zástupca lekárskeho resp. zdravotníckeho 
povolania, aj vzhľadom na medzinárodnú odbornú angažovanosť v tejto závažnej 
problematike a ako predseda Etickej komisie MZ SR, ako aj s ohľadom na nutnosť 
praktickej reflexie a riešenia etických a legislatívnych problémov, spojených s aplikáciou 
UI, osobitne na poli medicíny a zdravotníctva.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
jednou z iniciátorov vzniku Národného 

Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=1399&menu


Stratégia legislatívy Európskej únie v  oblasti 
dekarbonizácie,  znižovania emisií v  doprave 
a  dosiahnutia klimatickej neutrality v  roku 
2 0 5 0  s ú  h l a v ným i m e n o v a t e ľm i v z n i k u 
Národného batériového centra.  
Projekt formou spoločného memoranda iniciovali 
zástupcovia Slovenskej akadémie vied, Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika  v  Košiciach, Technickej 
univerzity v  Košiciach,  Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, 
Zväzu automobilového  priemyslu a Slovenskej 
asociácie pre elektromobilitu.  
„Spúšťame prípravu projektu Národného batériového 

centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca 
batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho 
priestoru,” uviedol 7.12.2020 predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

Kompetencie slovenských subjektov by mali pokrývať tri hlavné oblasti. V rámci prvého 
pracovného balíka sú prioritnými aktivity v  oblasti surovín, materiálov a  batériových 
článkov. Tie by mali prispieť k  vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov, 
s  cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Druhý pracovný balík, batériový systém 
a  ich  manažment, je zameraný na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií 
či  batériových senzorov, ako aj na pokročilé techniky pre monitorovanie stavu batérií 
a superkapacitorov počas ich záťaže, s cieľom optimalizovať ich pracovný režim. Témou 
posledného z  pracovných balíkov je recyklácia a  ďalšia využiteľnosť batérií. Národné 
batériové centrum má teda za cieľ nie len spoločný výskum a vývoj, ale aj uplatnenie 
poznatkov do reálnej praxe. 

„Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových 
batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov, ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, 
batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti 
batérií,” objasnil rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.


Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/narodne-bateriove-centrum/
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v  Košiciach dosiahla zaujímavý úspech v oblasti, 
ktorá nie je jej prioritou, no zohráva významnú 
úlohu pri propagácii medzinárodných aktivít. 
Získala prvenstvo v  súťaži o  dizajn plagátov 
ERASMUS 2020. Na príprave a  realizácii plagátu sa 
spolupodieľali  Bc. Ivana Báštiová, MVDr. Monika 
Garčárová a  MVDr. Libuša Bodnárová  Univerzitnej 
knižnice a edičného strediska (UKES). 

Počas medzinárodnej konferencie ERACON2020 bola 
vyhlásená súťaž o najlepší návrh plagátu ERASMUS 
ONLINE. Každá inštitúcia mohla predložiť do súťaže 
dva plagáty. Cieľom bolo odmeniť vynikajúce návrhy 
plagátov, ktoré vyhotovia vysoké školy na propagačné 
účely programu ERASMUS. 

Porota rozhodla o poradí na prvých troch miestach:

1. miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach - Slovensko

2. miesto: Politehnica University of Timisoara – Rumunsko

3. miesto: Politehnica University of Timisoara - Rumunsko


Zdroj :http://www.uvlf.sk/oznamy?item=1382


Medzinárodný úspech Univerzite veterinárneho 
lekárstva  a farmácie v Košiciach priniesol 

ich plagát

Prešovská univerzita v  Prešove (PU) a  mesto 
Prešov rozšírili svoju doterajšiu spoluprácu 
podpísaním memoranda, ktoré je vyjadrením   
podpory iniciatíve mesta Prešov pri kandidatúre 
o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 
(EHMK) 2026. Memorandum o spolupráci podpísali 
1 . decembra na  pôde Mestského úradu 
v  Prešove    primátorka mesta Prešov Andrea 
Turčanová a  rektor Prešovskej univerzity Peter 
Kónya. Obe zmluvné strany vyjadrujú odhodlanie 

a  spoločnú vôľu spolupracovať pri    dosahovaní    cieľa a účelu iniciatívy mesta 
pri aktivitách súvisiacich s kandidatúrou mesta Prešov o titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026.


Prešovská univerzita sa stala partnerom mesta 
Prešov v projekte EHMK 

http://www.uvlf.sk/oznamy?item=1382


Pôsobí   „Kandidatúra Prešova na Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 musí byť výsledkom spoločného 
úsilia všetkých šikovných ľudí a významných 
inštitúcií v regióne. V našom meste má svoje 
neodmysliteľné miesto aj Prešovská univerzita, 
ktorá je centrom kultúry a vzdelanosti, a preto by 
mala byť súčasťou príprav na zviditeľnenie Prešova 
na mape Európy,“  uviedla pri podpise memoranda 
primátorka Andrea Turčanová. Jej slová následne 
doplnil rektor Peter Kónya:  „Prešovská univerzita 
víta a plne podporuje iniciatívu mesta v súvislosti 
so  získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry 
v  roku 2026, pričom sa bude snažiť maximálne 
prispieť k tomu, aby mesto Prešov bolo v danej 

súťaži úspešné.“ 

Partnerská spolupráca mesta a univerzity je založená na princípe vzájomnosti, prioritne 
v  oblasti tvorby a implementácii strategických rozvojových dokumentov mesta, 
ako  aj  tvorby a realizácii projektov rozvoja mesta a  univerzity. Obe strany sa taktiež 
dohodli na  spolupráci pri marketingovej stratégii mesta a marketingových aktivitách 
univerzity, ako  aj na odbornej príprave profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov 
v  oblasti kultúry, školstva, č i cestovného ruchu. Súčasťou memoranda 
je  aj  rozvoj    spolupráce so  zahraničnými partnermi a partnerskými mestami mesta 
Prešov, vzájomné poskytovanie odbornej a lektorskej pomoci a spolupráca 
pri spracovaní obsahovej stránky publikácií a propagačných materiálov. V súčasnosti 
sa Prešovská univerzita zapája do prípravy bidbooku, projektovej dokumentácie EHMK, 
prostredníctvom účasti jej pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
ktorí  pochádzajú z  oblasti literatúry, prekladateľstva, estetiky a umeleckej kultúry, 
hudobného a výtvarného umenia, PR a marketingu. 


Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/37480/


Zdroj: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/najlepsia-diplomova-praca-na-slovensku-
je-z-fakulty-umeni-tuke


Minierasmus na Vysokej škole manažmentu 

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok,   30.11. 2020, sa Vysoká 
škola manažmentu opätovne zúčastnila podujatia MiniErasmus, 
realizovaného organizáciou Future Generation Europe. 

Te n t o ro k s a p o d u j a t i e M i n i E r a s m u s u s k u t očn i l o 
v netradičnom online formáte a zúčastnili sa ho ako vždy študenti 
stredných škôl z  celého Slovenska. Cieľom podujatia je, 
aby  študenti mali lepšiu predstavu o  tom, čo by mohli na ktorej 
škole študovať a čo môžu počas štúdia očakávať. 

VŠM pripravila pre prípadných záujemcov o štúdium na našej škole 
informačnú prednášku o  podmienkach a  spôsobe štúdia na  VŠM, interaktívnu 
prednášku v anglickom jazyku na tému Psychohygiene for Mangers ako aj blok otázok 
a  odpovedí (Q&A Session), v  ktorej naše už skúsené študentky slovenského 
aj anglického programu odpovedali na početné otázky záujemcov. 

Veríme, že aj toto podujatie splnilo očakávania stredoškolských študentov a pomohlo 
im lepšie sa zorientovať v ponuke vysokých škôl, vrátane toho, čo ponúka Vysoká škola 
manažmentu. 
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Bookovník: Daj knihe druhú šancu 
Keď študentky marketingovej komunikácie 
a  reklamy dostali na predmete psychológia 
reklamy úlohu vytvoriť projekt, ktorý bude riešiť 
problémy literatúry, spočiatku nevedeli, kde začať. 
Postupne však doladili nápad i dizajn a realizácia 
bola len otázkou času. Ich Bookovník zaujal 
aj  nitriansky Antikvariát Zrkadlo a projekt 
tak získal ďalší rozmer. 

„Ako študentky vieme, aké môže byť niekedy ťažké 
vybrať si knihu z toľkých možností. Pritom nám 
chýbajú kvalitné recenzie a hlavne osobná skúsenosť 
s príbehom knihy, napríklad čo prežíval čitateľ 
po prečítaní,“ priblížila nám projekt tretiačka Michaela Nosianová. „Práve preto sme sa 
rozhodli, že aspoň takto pomôžeme nielen našim rovesníkom.“ Autorkami projektu 
Bookovník – Daj knihe druhú šancu sú študentky Paulína Karabová, Andrea Mináriková, 
Michaela Nosianová, Kristína Šabová, Luena Michaela Quintas. Ako potvrdili, pomáhajú 
si všetky navzájom, ani jedna nie je tá, ktorá nič nerobí či naopak tá, ktorá robí všetko. 

Do Bookovníka sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má záujem. Stačí si pozrieť profil 
na  instagrame s názvom @bookovnik a poslať recenziu. Študentky vám dokonca, 
ak si neviete rady, obratom pošlú otázky. Takisto sa potešia, ak im pošlete obľúbenú časť 
knižky – môžete ju aj nahrať do zvukového záznamu, prípadne ju nahrajú ony. 
Tí, ktorí sa zapoja, sú automaticky zapojení do súťaže o knižku podľa vlastného výberu. 

Knihu môžete aj darovať  

„Samozrejme, sme ale mysleli aj na to, že sa blíži 
obdobie Vianoc a nie všetci majú šťastie len tak ísť 
do  kníhkupectva a kúpiť si novú knihu,“  pokračuje 
Michaela.  „Spojili sme sa s Antikvariátom Zrkadlo, 
v ktorom dávajú dievčatá šancu starším knižkám a náš 
projekt sa im veľmi zapáčil. Preto sme dali projektu ďalší 
rozmer a ak má niekto záujem, môže knižku darovať. 
A komu? Pri projekte sme mysleli na deti, ktoré nie sú 
z  bežných rodín a svoje detstvo trávia v domove. 
Oslovili sme teda Centrum pre deti a rodiny v Nitre, 
ktorým knižky pred Vianocami odovzdáme. Zahráme sa 
tak na Secret Santu a veríme, že im tak ich Vianoce 
spestríme.“ 

Profil @bookovnik získal v priebehu pár dní hranicu 

vysnívaných 100 followerov, ktorú si študentky stanovili ako minimum. Každý deň 
pridávajú jeden príspevok, ktorý pozostáva z recenzie a zvukovej nahrávky obľúbenej 
časti knižky. 

Projekt je príťažlivý aj tým, že je spojený so súťažou. Ukončený bude symbolicky 24. 12. 
– budúce marketérky vtedy vyžrebujú výhercu knižky, ktorú následne doručia. „Jediné, 
čo musíme ešte doladiť, je vyzbieranie čo najväčšieho počtu kníh pre deti z domova 
a vytvorenie záložiek, ktoré by sme chceli dať aspoň do knižiek, ktoré boli uverejnené 
na  našom Instagramovom profile,“  uzatvorila Michaela Nosianová aj v mene ďalších 
autoriek projektu.


Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4415-bookovnik-daj-knihe-druhu-s-ancu


https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4415-bookovnik-daj-knihe-druhu-s-ancu


Vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stal 
členom Rady pre vysielanie a retransmisiu


Vedecký tím na Strojníckej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave vyvíja 

inovatívnu sušiareň zrnín 

V  stredu 2. 12. 2020 poslanci NR SR zvolili štyroch 
nových členov Rady pre vysielanie a  retransmisiu 
(RVR). Jedným z  nich je aj vedúci našej katedry 
žurnalistiky  Pavel Izrael, ktorý nastúpi na svoje 
šesťročné funkčné obdobie od 17. decembra. Poslanci 
vyberal i z  20 kandidátov a  samotnej voľbe 
predchádzalo ich verejné vypočutie pred parlamentným 
výborom pre kultúru a  médiá. Blahoželáme a  želáme 
veľa úspechov pri pôsobení v rade! 
Rada pre vysielanie a retransmisiu je orgán, ktorý má deväť 
členov a jeho poslaním je „presadzovať záujmy verejnosti 
pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym 
hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie 
a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“ (Zákon č. 308/2002 
Z.z.) RVR napríklad rozhoduje o  licenciách na vysielanie, ukladá sankcie vysielateľom 
či spracúva štatistiky o odvysielanom programe.


Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71465-veduci-katedry-zurnalistiky-ff-ku-sa-
stal-clenom-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu


Vedecký tím pod vedením  Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša vyvíja  na Strojníckej 
fakulte STU v Bratislave inovatívnu sušiareň zrnín vo vákuu. Inovatívny prístup 
spočíva vo vákuovom princípe sušenia s rekuperáciou energie, ktorá vzniká 
pri samotnom procese sušenia. Projekt predstavila 28. novembra aj RTVS v  relácii 
Veda a technika. 

Projekt je vo fáze ukončeného konštrukčného návrhu celého zariadenia, 
na ktorom vedecký tím overuje fyzikálne princípy. Základom funkčného prototypu sú 
sušiace kolóny. V súčasnosti už jedna stojí, dochádza v nej k samotnému sušeniu 
materiálu (napr. zrná kukurice) a následnému vákuovaniu. Keď je materiál zohriaty 
na  požadovanú teplotu, nastáva vákuovanie. Paru, ktorú oddelia pri procese 
vákuovania, uskladnia. Rovnako vzduch, ktorý uskladnia v podtlakových nádobách. 
Takto získané teplo pokračuje do ďalšej kolóny na zohrievanie ďalšieho materiálu. 
Po ukončení a vyhodnotení laboratórnych meraní je v pláne vybudovanie prototypu 
reálnej sušiarne s viacerými kolónami.
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Zariadenie využíva nízkopotenciálne sušenie (spotreba čo najmenšej energie 
na jednotku odparenej vody). Ide o pomalý, kontrolovaný proces pri nízkych teplotách, 
využíva princíp podtlaku a  má aj ekologický aspekt, keďže opätovne využíva teplo 
a šetrí tak energiu. 


Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vedecky-tim-na-strojnickej-fakulte-slovenskej-
technickej-univerzity-v-bratislave-vyvija-inovativnu-susiaren-zrnin


Študentské Rádio Aetter začalo po deviatich 
rokoch vysielať na frekvencii 107,2 FM – 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

I d e o p r v é š t u d e n t s k é r á d i o 
na Slovensku, ktoré získalo pridelené 
frekvencie a  stalo sa tak reálnou 
súčasťou slovenského rozhlasového 
prostredia. Rádio Aetter doteraz 
vysielalo online zo štúdia na Fakulte 
masmediálnej komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a  Metoda v   Trnave, 
kde  vzniklo v roku 2011. Pridelením 
frekvencie získalo nový rozmer. Rádio 
sa chce profilovať ako hudobné rádio 
pre mladú mestskú populáciu. 
Vo  vysielaní  prinesie aktuálne hity, 

brit pop, tanečnú a slovenskú hudbu.  Dáva priestor aj novým skladbám 
zo Slovenska a zahraničia. „Chceme osloviť najmä mladšiu generáciu poslucháčov 
a ponúknuť im okrem kvalitnej hudby aj aktuálne témy, rozhovory a podporiť najmä 
začínajúcu slovenskú hudobnú produkciu,“  upresnil programový manažér rádia 
Miroslav Kapec. Programová štruktúra bude pozostávať zo živého vysielania, 
spravodajských blokov a viacerých relácií. Vysielať budú aj naďalej študenti, 
ktorí tak dostanú príležitosť a motiváciu pôsobiť v reálnom vysielaní. 

„Teší nás, že  z pôvodne malého študentského rádia, ktoré vysielalo online, 
sa stáva plnohodnotné médium s profesionálnym vybavením, ktoré bude vysielať na 
FM vlnách, podobne ako ostatné rádiá,“  uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj 
a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave, ktorý je súčasne jedným zo zakladateľov 
pôvodne študentského rádia.
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentske-radio-aetter-zacalo-po-deviatich-
rokoch-vysielat-na-frekvencii-107-2-fm


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave 
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zagratuloval 
š t uden tom a  zames tnancom Faku l t y 
masmediálnej komunikácie k úspechu:  „Verím, 
že sa novému rádiu v  éteri bude dariť. 
Blahoželám všetkým, ktorí sa pričinili o  tento 
úspech a prajem Vám i nám všetkým úspešný 
š t a r t , v y t r v a l o s ť , d o b r é n á p a d y 
a predovšetkým…verných poslucháčov. 

Každý úspech študentov je i  úspechom 
univerzity, ktorá sa snaž í podporovať, 
či už  finančne, alebo iným spôsobom (poskytnutím priestorov, zakúpením vybavenia), 
všetky aktivity, ktoré   študenti vykonávajú i  mimo štúdia.   A čo pre mňa znamená, 
že  ako  jediná univerzita na Slovensku máme vlastné rádio s  vlastnou 
frekvenciou?  Predovšetkým to, že máme mimoriadnych študentov, 
ktorí pod vedením mimoriadnych pedagógov dokážu všetko, čo budú chcieť.“   
Prvý deň vysielania sa vydaril. Študentské  rádio Aetter  odštartovalo svoje vysielanie  
vlastnou piesňou, ktorú naspievali moderátorky rádia pri príležitosti získania frekvencie. 
Pieseň je prerábkou skladby Close To Me od Ellie Goulding, Dipla a Swea Lee. Potom 
už nasledovalo klasické vysielanie doplnené o hostí - dekanku  Fakulty masmediálnej 
komunikácie, doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú, PhD., mim. prof., ktorá spomínala 
aj  na  začiatky rádia a popriala študentom mnoho úspechov do budúcna. Následne 
svojim vystúpením do slávnostnej atmosféry prispeli speváci a hudobníci  Adam Ďurica 
a  Bystrík Červený. Prvé  vysielanie rádia Aetter sa nieslo v znamení splnených snov. 
Na otázku, aký sen má do budúcna s rádiom, Miroslav Kapec prezradil, že by bol rád, 
keby si rádio našlo miesto v slovenskom éteri. Rovnako dodáva, že  by si prial, 
aby bol Aetter kvalitným rádiom a presvedčilo svojím vysielaním aj ľudí, ktorí si myslia, 
že študenti by sa mali „učiť“ vysielať len v online priestore. 


Veselé Vianoce 
a šťastný nový 

rok 2021 praje tím 
PortalVS
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