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Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa  podujatie FALLING WALLS 
LAB SLOVAKIA 2020 uskutoční vo virtuálnej podobe. 

Univerzita Komenského v Bratislave patrí už tretíkrát 
k  organizátorom národného kola vedeckých inovácií  Falling 
Walls Lab Slovakia 2020, ktoré je významným celosvetovým 
podujatím. Študenti, mladí výskumníci, vedci, inovátori, 
učitelia, podnikatelia a  profesionáli budú mať aj napriek 
nepriaznivej situácii priestor na prezentáciu nových výsledkov, 
myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov. 


Ak máte najmenej 18 rokov, ste študentom alebo absolventom 
vysokej školy a chcete prezentovať svoj výnimočný projekt, 
prihláste sa tradičným spôsobom cez online stránku.

V prihláške je potrebné zamerať sa na výstižnú prezentáciu inovatívneho nápadu 
alebo projektu, a predovšetkým vysvetliť problém a ponúkané riešenia. 

Finále FWLS 2020 sa uskutoční virtuálne 1. októbra 2020. Víťaz národného kola získa 
okrem ocenenia aj  postup do  medzinárodného finále v kategórii  „Emerging Talents“ 
v novom digitálnom formáte „The Falling Walls Breakthroughs of the Year“, ktorý bude 
počas niekoľkých týždňov prezentovať špičkové a inovatívne nápady a projekty z celého 
sveta.


FALLING WALLS LAB SLOVAKIA 2020 online 

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/
article/falling-walls-lab-slovakia-2020-online/
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Cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov 
získal aj Jaromír Vašíček a Peter Šedík 

zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre 

22 detí v  predškolskom veku 2-6 rokov nastúpi v  utorok 8. septembra 2020 
do  prvej univerzitnej materskej školy, ktorá je oficiálne zaradená do siete 
materských škôl na Slovensku.  
Rektor STU Miroslav Fikar pri otvorení škôlky poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 
o  jej  vznik a  uviedol, že „otvorením vlastnej univerzitnej materskej školy chce STU 
pomôcť mladým rodinám zamestnancov a  študentov, aby kvôli nedostatku miest 
vo  verejných materských školách nemuseli zvažovať kariéru mimo výskumu 
a  akademickej sféry.“ Popri prebiehajúcich investíciách do rekonštrukcií internátov 
a  obnove budov fakúlt ide podľa rektora Fikara o ďalší príklad trendu zvyšovania 
sociálneho štandardu pre zamestnancov a študentov STU.  


Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/cenu-sapv-pre-mladych-vedeckych-pracovnikov-
ziskal-aj-jaromir-vasicek-a-peter-sedik/


V 16. ročníku súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied o najlepšiu 
vedeckú prácu za rok 2019 si ocenenie prevzali aj dvaja mladí vedeckí pracovníci 
zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  
Cenu SAPV za najlepšiu prácu s výrazným aplikačným prínosom si odniesol 
Ing.  Jaromír Vašíček, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva za prácu 
zameranú na výskum kmeňových buniek získaných z králičej kostnej drene. 

Cenu Odboru ekonomiky a manažmentu SAPV za najlepšiu vedeckú prácu  2019 získal 
Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu  za prácu Med: potravina 
či  liek? Porovnávacia štúdia medzi Slovenskom a Rumunskom. Víťazi si prevzali 
ocenenie z rúk štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ing. Martina Fecka a predsedu SAPV prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD.


Slovenská technická univerzita v Bratislave 
otvorila vlastnú materskú školu
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Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-otvorila-vlastnu-matersku-skolu.html?
page_id=13684


Na slávnostnom podujatí sa spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a prorektorkou 
Monikou Bakošovou zúčastnil tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav 
Gröhling, starostka MČ Staré Mesto Bratislava Zuzana Aufrichtová, starosta MČ 
Petržalka Ján Hrčka a koordinátor projektu Ladislav Štibrányi. „Nové materské školy 
na  Slovensku potrebujeme, obzvlášť v  situácii, keď vstúpi do platnosti novela 
o povinnej škôlke pre deti od 5 rokov, a preto podobné aktivity na akademickej pôde 
podporujeme a budeme podporovať aj naďalej,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav 
Gröhling. 

Slovenská technická univerzita je vôbec prvá vysoká škola na Slovensku, 
ktorá  je  zriaďovateľom vlastnej univerzitnej materskej školy zaradenej do siete škôl. 
Výhodou je cenová dostupnosť škôlky pre rodičov, keďže významnú časť nákladov 
na  prevádzku pokryjú verejné zdroje podobne, ako je to v  prípade verejných 
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobností miest a obcí. 

Vznik materskej školy  
Projekt materskej školy vznikol v  roku 2017 v  reakcii na výsledky ankety medzi 
zamestnancami a študentmi STU. „V minulosti prišli za nami študenti, že majú problém 
so škôlkami. Z vlastnej skúsenosti poviem, že ma bolelo srdce, keď šikovná kolegyňa 
učila a  jej malé deti boli na  chodbe, lebo ich nemala kde dať,“ uviedol koordinátor 
projektu Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. 

Univerzita pre tento účel poskytla vlastné priestory v  budove internátu Jura Hronca 
a projekt zafinancovala z vlastných zdrojov sumou 129-tisíc eur. Na realizáciu projektu 
prispel tiež Úrad vlády SR sumou 15-tisíc eur a pridalo sa aj niekoľko sponzorov. 

V roku 2017 sa do prípravy zapojili tiež študenti Fakulty architektúry STU, ktorí v rámci 
školského zadania pripravili ideové návrhy pre rekonštrukciu priestorov. Materská škola 
vznikla rekonštrukciou troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu. 
Materská škola je jednotriedna, s kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom 
slovenským.  Trieda je vekovo zmiešaná, navštevujú  ju deti vo veku 2−6 rokov. 
Výuka  v  materskej škole sa riadi školským vzdelávacím programom „Malí vedci“, 
ktorý  je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. 
Okrem celodennej starostlivosti bude škôlka ponúkať služby tzv. denného stacionára 
s  kapacitou 5−7 detí. Ten bude určený pre študentov – rodičov, ktorým zabezpečí 
krátkodobú starostlivosť o ich dieťa v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.
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Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=1373&menu


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
valcovala na Akademických majstrovstvách SR 

v atletike
V utorok 1. septembra 2020 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali 
Akademické majstrovstvá Slovenska  v atletike, na ktorých nás reprezentovali študenti 
študijného programu fyzioterapia v tomto zložení: Zuzana Bibzová, Jozef Buvala, Valér 
Kamenec, Barbora Tomková (I. ročník Mgr.) Lukáš Glodžák, Boris Obergries, Linda 
Valová (I. ročník Bc.), Petra Močáryová (II. ročník Bc.) a naša absolventka Adriána 
Plevková. Medailová bilancia je veľmi bohatá, získali sme   3   zlaté a   2 strieborné 
medaily. 


Konkrétne umiestnenia jednotlivcov: 
• Zuzana Bibzová – beh na 3 000 m (7.)

• Jozef Buvala – beh na 100 m (6.) a 200 m (10.), štafeta 4 x 100 m (2.) 

• Lukáš Glodžák – beh na 400 m (1.) a 200 m (5.), štafeta 4 x 100 m (2.)

• Valér Kamenec – beh na 200 m (16.) a 400 m (4.), štafeta 4 x 100 m (2.)

• Petra Močáryová – beh na 100 m (6.), 100 m prek. (5.), štafeta 4 x 100 m (1.)

• Boris Obergries – beh na 5 000 m (15.) a štafeta 4 x 100 m (2.)

• Adriána Plevková – beh na 3 000 m (9.)

• Barbora Tomková – beh na 100 m (2.), 400 m (1.) a štafeta 4 x 100 m (1.)

• Linda Valová – beh na 200 m (9.) a štafeta 4 x 100 m (1.)


Veľkým pozitívom našej reprezentácie 
na AMS v atletike bolo, že nás 
nereprezentovali len naši študenti, 
ktorí  sa atletike venujú profesionálne, 
ale aj študenti, ktorí ju majú ako hobby. 
Po prvýkrát sme obsadili vytrvalostné 
bežecké disciplíny a taktiež sa nám 
podarilo zložiť mužskú štafetu na 4 x 
100, ktorá v zložení   Valér Kamenec, 
Jozef Buvala, Boris Obergries a Lukáš 
Glodžák obsadila pekné druhé miesto. 
Tretíkrát za sebou naše dievčatá vyhrali 
štafetu na 4 x 100 m v zložení   Lucia 

Matejíčková, Petra Močáryová, Linda Valová a   Barbora Tomková, kedy po prvýkrát 
bola súčasťou našej štafety študentka inej fakulty SZU Lucia Matejíčková, študentka 
študijného programu pôrodná asistencia na FOaZOŠ, ktorá výborne zapadla 
do „našej“ víťaznej štafety, za čo jej patrí vďaka a získala aj striebornú medailu v behu 
na 400 m prekážok. 


Našim študentkám a študentom   patrí veľké poďakovanie za úspešnú reprezentáciu 
našej fakulty o to viac, že sa atletické súťaže odohrávali vo veľmi nepriaznivom počasí  
a želáme im veľa ďalších športových a samozrejme aj študijných výsledkov.
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Vedci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne výskumom pomáhajú pacientom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) 
je  unikátnou metódou s  významnými 
kl inickými výsledkami v  l iečbe 
mnohých ochorení. Trenč ianska 
univerzita sa ako jedna z mála 
vedeckých inštitúcií môže pochváliť 
výskumom v tejto oblasti.  
Centrum pre HBO prepája akademické 
a  vedecko-výskumné pros t red ie 
s  pož i adavkami k l in icke j p raxe . 
Je  to  jediné pracovisko tohto typu 
na  Slovensku, ktoré nie je založené 

na  komerčnej báze a venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním 
na  personalizovanú medicínu, t.j. liečbu ušitú pacientovi priamo na mieru. 
Jeho  vznikom sa zvýšila dostupnosť tejto unikátnej terapeutickej metódy pacientom 
s diagnózami, pri ktorých zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Vybudovaním, zriadením 
a  prevádzkou Centra doplnila Trenčianska univerzita svoj technologický park 
o  nadštandardné vedecko-výskumné laboratórium, nové diagnostické prístroje 
a  veľkokapacitnú hyperbarickú komoru s  monitorovacím systémom. Celkovo tvorí 
Centrum až 12 prístrojov, pričom sedem z nich sa nachádza v  laboratóriách Fakulty 
zdravotníctva a päť na rôznych pracoviskách vo Fakultnej nemocnici. Za 5 rokov sme 
vykonal i  v  komore takmer  12 t is íc 
sedení  pre  pacientov nemocnice, ktoré sme 
v plnej výške uhradili, na čo sme právom hrdí, 
lebo sme pomohli a  naďalej pomáhame 
stovkám pacientov. Výsledok výskumu 
priniesol viac ako  125 publikačných 
výstupov, za ktoré bol vedecký tím fakulty 
viackrát ocenený.  Rektor univerzity Jozef 
Habánik  ďakuje všetkým č lenom tímu 
z  fakulty aj nemocnice, rovnako t iež 
študentom za viac ako 4400 odpraxovaných 
hodín. Centrum pre HBO bolo témou  20tich 
záverečných prác  š tudentov Fakulty 
zdravotníctva, z ktorých viacerí sa venujú tejto problematike aj naďalej vo svojom 
profesionálnom živote. Výskumná činnosť je aktuálne zameraná na skúmanie účinkov 
predovšetkým na nehojace sa rany najmä dolných končatín, mozgovo-cievne príhody, 
náhlu stratu sluchu i viaceré prípadové štúdie. Získaná databáza výsledkov slúži 
ako  jedinečný a cenný zdroj informácií pre štatistické spracovanie sledovaných 
parametrov a umožní lekárom, čo najúčinnejšie stanoviť terapiu. Je našim poslaním 
ako  vedcov zabezpečiť transfer našich poznatkov, nových liečebných metód 
a postupov z laboratórií priamo k pacientovi. 

Na vybudovanie samotného Centra získala univerzita príspevok zo štrukturálnych 
fondov EÚ v hodnote približne 3 mil. EUR a univerzita sa zaviazala uhradiť 5 percentnú 
spoluúčasť. Trenčianska univerzita investovala do prevádzky komory takmer 300 tisíc 
EUR z vlastných zdrojov.




Tieto prostriedky boli vynaložené najmä na prenájom priestorov, energie, servis, revízie, 
poistenie, platy lekárov, sestier, technikov a výskumných pracovníkov. V podmienkach 
univerzity je komora zariadením slúžiacim na vedecké účely. „V  súčasnosti 
spracovávame databázu získaných meraní a výskumná činnosť pokračuje. Ak by však 
komoru naďalej prevádzkovala univerzita, pacienti by si už museli terapiu v komore hradiť 
sami bez príspevku poisťovne a  to je približne 75 EUR za jedno sedenie. Preto sme 
zahájili proces transformácie komory na zdravotnícke zariadenie,  aby liečba bola 
pre pacientov dostupná.  Ale robíme všetko preto, aby hyperbarická komora zostala 
„doma“ v Trenčíne,“ uviedol rektor univerzity Jozef Habánik.  
Fakultná nemocnica prejavila záujem o komoru, avšak bezplatne. Jej aktuálna hodnota 
je  615 tisíc EUR. Univerzita je povinná nakladať so zvereným  majetkom v  súlade 
so  zákonom a  ten nám záväzne určuje postup. Obdobne postupovala nemocnica 
vo  vzťahu k  univerzite, pri ponuke prenájmu priestoru, kde je komora umiestnená. 
Vnímame, že ide o  citlivú tému, pri ktorej sa ľahko podľahne emóciám, pretože 
ide o pacientov a ich zdravie. Univerzita zverejnila svoj zámer vyhlásiť verejnú obchodnú 
súťaž už začiatkom roka a  Fakultnú nemocnicu sme o  ňom informovali ako prvú. 
To, čo sme urobili naviac bolo, že sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva o pridelenie 
finančných prostriedkov pre Fakultnú nemocnicu na odkúpenie tejto hyperbarickej 
komory. Takto by boli  všetky strany spokojné. Aj nemocnica, ktorá by mohla 
poskytovať liečbu, aj pacienti, ktorí by mali liečbu dostupnú a hradenú zo zdravotného 
poistenia a aj univerzita, ktorá by získané financie mohla investovať do výskumu 
a prístrojového vybavenia.


Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/vedci-univerzity-vyskumom-pomahaju-pacientom/
c8d6e607c97c2ceae0306826b76c157d/


Univerzita Mateja Bela piata najlepšia univerzita 
na Slovensku na základe "Nature Index" 

Kvalita univerzít sa hodnotí podľa rôznych kritérií. V súčasnosti sa 
prikladá veľký význam publikáciám v najprestížnejších časopisoch, 
k t o r é s ú s l e d o v a n é p r o s t r e d n í c t v o m t z v. " N a t u r e 
index".  Umiestnenie v  rebríčku určuje počet publikácií 
a spoluautorských podielov autorov z danej inštitúcie.

Na základe tohto kritéria sa naša Univerzita umiestnila v roku 2019 
na 5. mieste medzi Slovenskými univerzitami:  https://

www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/academic/
all/countries-Slovakia.

V tomto hodnotení boli za našu Univerzitu zahrnuté 3 publikácie, ktorých spoluautormi 
sú naši zamestnanci (všetci z Fakulty prírodných vied). Publikácie sa týkajú oblasti 
chémie a životného prostredia: 


• MARK W. H. HOORENS, MIROSLAV MEDVED', ADÈLE D. LAURENT, MARIANGELA 
DI DONATO, SAMUELE FANETTI, LAURA SLAPPENDEL, MICHIEL HILBERS, BEN L 
FERINGA, WYBREN JAN BUMA & WIKTOR SZYMANSKI, 2019: Iminothioindoxyl as a 
molecular photoswitch with 100  nm band separation in the visible range. Nature 
Communications, volume 10, Article number: 2390


• VALERIA PERSHINA &  MIROSLAV ILIAŠ, 2019: Properties and Reactivity of 
Hydroxides of Group 13 Elements In, Tl, and Nh from Molecular and Periodic DFT 
Calculations. Inorg. Chem. 58, 15, 9866–9873
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Zdroj: https://www.umb.sk/novinky/umb-piata-najlepsia-univerzita-na-slovensku-na-zaklade-nature-
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Bench-top EPR-5000 spektrometer súčasťou 
Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Čo v sebe skrýva nenápadná krabička vážiaca 40 kg? 
Je to  moderný stolový spektrometer elektrónovej 
paramagnetickej rezonancie (EPR)  naplnený 
modernými technológiami. 

E P R ( E l e c t r o n P a r a m a g n e t i c R e s o n a n c e ) 
je  spektroskopická metóda a technika, ktorá deteguje 
voľné (nespárené) elektróny nachádzajúce sa 
v  organických radikáloch a komplexoch prechodných 
kovov resp. lantanoidov. Deteguje tiež defekty 
v  materiáloch. Veľké použitie má práve pri detekcii 
a analýze nebezpečných voľných radikálov. 

Túto magnetickú rezonančnú techniku objavil 
a  vybudoval v Kazani v  r. 1944 Jevgenij Zavojski (22-
krát bol nominovaný na Nobelovu cenu). 


Bench-top EPR-5000 spektrometer (fy Bruker/
Magnettech) je výkonný aparát s vysokou citlivosťou 
a vierohodnosťou. Využije sa na detekciu elektrónových 
hladín v paramagnetických komplexných zlúčeninách. 
Nahrádza staršie modely spektrometrov sálového typu 
s masívnym magnetom vinutým z medeného materiálu. 
Jeho obsluha je veľmi jednoduchá, pohodlná 
(„user  friedly“) a  finančne nenáročná. Pripojený 
je  na  tradičnú elektrickú zásuvku. EPR spektrometer 
prirodzene dopĺňa inú rezonančnú techniku – jadrovú 
magnetickú rezonanciu (NMR, Nuclear Magnetic 
Resonance). Obidva spektrometre sú inštalované 
v  Analyticko-diagnostickom centre Fakulty prírodných 
vied v  Špač inciach ako súčasti Univerzitného 
vedeckého a kreatívneho parku. 


Spektrometer sa využije pri riešení vedeckých projektov 
a  pri záverečných magisterských a  doktorandských 
prácach. Využije ho hlavne špičkový vedecký tím, 
ktorý  tvoria prof. Ing. R. Boča, DrSc. (vedec roka SR 
2012), prof. RNDr. J. Titiš, PhD., doc. Ing. D. Valigura, 
PhD. a RNDr. C. Rajnák, PhD., PhD (mladý vedec roka 
2019).


Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2594/


• HELEN R. P.PHILIPS,  KANIANSKA R.  et al., 2019: Global distribution of 
earthworm diversity. Science, Vol. 366, Issue 6464, pp. 480-485
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Veľvyslanec Nórskeho kráľovstva navštívil 
Katolícku univerzitu v Ružomberku 

V stredu 2. septembra navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) 
veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik spolu 
s  Františkom Kašickým, veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty 
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

S  vedením univerzity diskutovali o  možnostiach využívania grantov a  potenciálnej 
spolupráci medzi  vysokoškolskými inštitúciami v  Nórsku a  fakultami KU. Delegácia 
si zároveň prezrela priestory Univerzitnej knižnice, v ktorej je momentálne prezentovaná 
výstava fotografií s nórskou tematikou.  


Lesnícke dni 2020  
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil sa 4. septembra 2020 
za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského 
a ďalších významných hostí lesníckej praxe, zúčastnil slávnostného otvorenia 
14.  ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2020. Súčasťou otvorenia 
podujatia bolo  aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, 
vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi 
Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a Národným lesníckym 
centrom. Vernisáž výstavy „Lesy a biodiverzita“ sa konala v Lesníckom 
a drevárskom múzeu vo Zvolene.  
Výstava predstavuje les ako rozmanitý ekosystém a poukazuje na aktuálne otázky 
lesníctva. Téma výstavy „Lesy a biodiverzita“ nebola vybraná náhodne. 
Je  pokračovaním myšlienky, ktorá bola nosnou počas Medzinárodného dňa lesov 
a  približuje lesy a biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili...“. 
Výstava poukazuje na význam, ako aj dôležitosť biodiverzity, približuje prácu lesníkov 
snažiacich sa o prírode blízke hospodárenie v lesoch a mapuje vybrané tematické 
okruhy ako sú lesný ekosystém, ekosystémové služby, zmena klímy, či prírode blízke 
hospodárenie v lesoch. Tieto témy sú spracované prostredníctvom odborného slova, 
fotografického a prírodného materiálu  s využitím interaktívnych objektov, 
ktoré  umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentovanú 
problematiku.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71294-velvyslanec-norskeho-kralovstva-
navstivil-katolicku-univerzitu
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Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/lesnicke-dni-2020


Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
zažiarili na majstrovstvách Slovenska v atletike


Hodnotu expozície znásobuje významný exponát Lesníckeho a drevárskeho múzea – 
originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z roku 1770, vydaného 
za panovania Márie Terézie. 

Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo podpísanie memoranda o spolupráci 
vo  vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva 
a  rozvoja vidieka medzi Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene 
a Národným lesníckym centrom. Memorandum podpísali rektor TUZVO Rudolf Kropil 
spolu s dekanom Lesníckej fakulty Marekom Fabrikom a generálny riaditeľ Národného 
lesníckeho centra Peter Balogh. Memorandum vychádza zo záujmu obidvoch strán 
angažovať sa pri vzájomnej propagácii partnerov, tvorbe vedecko-technických riešení 
v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka a zvlášť pri príprave študentov v odbore lesníctvo, 
pričom zdôrazňuje nezastupiteľný význam lesníckej vedy, výskumu, vzdelávania 
a ich prepojenia s aktuálnou lesníckou praxou. 

Výstavu pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym podnikom LESY 
SR a ostatnými partnermi. Verejnosti bola sprístupnená 5. septembra a potrvá 
do 18. októbra 2020 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.


Mnoho vrcholných podujatí bolo tento rok zrušených kvôli 
pandémii koronavírusu. Aj pre tých najlepších slovenských 
atlétov sa preto jedným z vrcholov sezóny stali 
Majstrovstvá SR mužov a žien, ktoré sa konali 29. – 30. 
augusta 2020 v Trnave. Medzi atlétmi mala početné 
zastúpenie aj UKF v Nitre. Takmer všetci aktéri, pretekajúci 
za ŠK ŠOG Nitra, si domov odniesli minimálne jednu 
medailu. 

Medailová žatva našich študentov 
V behu na 100 m si časom 10.77 s vybojoval bronzovú 
medailu študent aplikovanej informatiky Lukáš Púchovský. 
Predbehli ho len slovenské esá Ján Volko a Matej Baluch. 

Vo finále behu na 200 m skončil Lukáš na 8. mieste. Zlato získal v štafete 4 x 100 m, 
a to aj so študentom učiteľstva geografie a telesnej výchovy Lukášom Halbavým.

https://www.tuzvo.sk/sk/lesnicke-dni-2020
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Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4121-zaziarili-na-majstrovstvach-slovenska-v-

Lenka Kovačovicová, ktorá nastupuje do prvého 
ročníka v odbore učiteľstvo telesnej výchovy 
a  psychológie, sa v behu na 100 a 200 m žien 
postavila na stupeň víťazov. V behu na 100 m jej čas 
12.12 s stačil na tretie miesto, z behu na 200 m 
si  s  časom 25.15 s odniesla striebornú medailu. 
Študentka žurnalistiky Simona Takácsová sa v behu 
na 100 m prekážok umiestnila na 4. mieste, 
a  to  s  časom 14.25 s. Z behu na  400 m prekážok 
si vďaka času 1:01.88 odniesla striebro. Rovnaký kov 
získala v  rámci štafety 4 x 400 m, najcennejší kov 
si  vybojovala v štafete 4 x 100 m, a  to  s  dvomi ďalšími študentkami UKF Emmou 
Zapletalovou a Lenkou Kovačovicovou. 

V disciplíne 3000 m prekážok si s časom 09:47.89 vybojoval študent učiteľstva telesnej 
výchovy a etickej výchovy Dávid Mazúch druhé miesto. Stanislav Mrva, študent 
odboru šport a rekreácia, skončil v behu na 400 m prekážok na 8. mieste, 
v rámci štafety 4 x 400 m na 5. priečke. 

Druhé miesto vo svetových tabulkách aj limit na olympiádu  

Najväčšou hviezdou šampionátu sa stala študentka 
učiteľstva telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry 
Emma Zapletalová. V behu na 400 m prekážok vyhrala 
suverénne s časom 55.19 s, ktorý sa stal novým 
slovenským rekordom. Svoj predchádzajúci rekord 
vylepšila o sekundu. Emme sa tak v tejto sezóne 
podarilo vytvoriť už piaty slovenský rekord a vďaka 
poslednému výkonu sa zaradila na 2. miesto svetových 
tabuliek, hneď za rekordérku z Holandska Femke 
Bolovú. Ak by kvalifikácia atlétov na Olympijské hry 2021 

v Tokiu nebola pozastavená, čas 55.19, ktorým mnohým v Trnave doslova vyrazila 
dych, by  jej  zaistil miestenku. Neoficiálne je tak prvou slovenskou atlétkou, 
ktorej  sa  podarilo pokoriť prísny limit na olympiádu. „Keď som dobehla do cieľa 
a uvidela čas, bola som veľmi prekvapená a nesmierne šťastná. Boli to neopísateľné 
pocity. Pravdupovediac, chvíľu som bola z toho mimo, nechápala som a nemala som 
slov,“ opísala Emma, čo jej prebiehalo mysľou tesne po finiši.

Ako sa vyjadril Emmin tréner a absolvent UKF Peter Žňava, dobrý čas čakal, no netušil, 
že by mohlo ísť až o takéto zlepšenie. „Čakal som výkon pod hranicu 56 sekúnd, 
ale  že  to bude tak hlboko, to ma prekvapilo. Musím sa priznať, že ma v priebehu 
ôsmich dní prekvapila už dvakrát.“ 

Majstrovstvá SR žien a mužov boli jedným z vrcholov tejto sezóny, nie však 
posledným. „Túto sezónu ma čaká ešte míting Zlatá tretra, kde pobežím 300 m 
cez  prekážky, domáci slovenský míting P-T-S a finále atletickej ligy. Mojím cieľom 
je udržať si výkonnosť a podať čo najlepší výkon,“ prezradila mladá rekordérka. 

Ako dodal tréner Žňava, doterajšie plány vyšli na výbornú. „Forma bola naplánovaná 
presne na majstrovstvá Slovenska a mítingy Zlatá tretra a P-T-S, ktoré sa budú konať 
8., resp. 11. septembra. Som rád, že sa mi to podarilo takto načasovať, čo je veľmi 
dobrá skúsenosť do plánovania vrcholov na nasledujúce roky.“
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