
27.1.2022 sa od 17:00-18:30 hod. uskutočnila online prednáška o budúcnosti vody WATER 

FUTURES, ktorej sa zúčastnili žiaci pracujúci na projekte ochrany vôd nášho regiónu A.Kanderka 

a J.Jabczun na pozvanie Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg organizátorov Expo Luxemburg. 

Vedúci výskumného tímu ENVISION (Environmentálne snímanie a modelovanie) prezentoval tému 

budúcnosti vody a vodných zdrojov. Konferencia sa zaoberala výzvami a rizikami klimatických zmien, 

ktoré sa týkajú nebezpečenstiev ako zvýšené riziko sucha alebo zníženie kvality vody. Ponúkla 

inovatívne riešenia perspektívy ochrany vôd poskytnutím nových informácií pre detekciu 

a interpretáciu hydrologického cyklu.  

 

Dávame do ponuky zaujímavé popularizačné prednášky, ktoré sa uskutočnia v najbližšom čase 

v  spolupráci s: 

Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice: 3. 2. 2022 od 10.00 hod. sa uskutoční virtuálny Deň 

otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Živý prenos bude realizovaný zo štúdia 

marketingovej spoločnosti Promiseo, s ktorou naša univerzita spolupracuje. 

https://www.facebook.com/events/261165776134623/ Pre študentov, ktorí majú záujem o kvalitné 

štúdium prírodných vied a vedu. Viac informácií nájdete na: Virtuálny Deň otvorených dverí na 

Prírodovedeckej fakulte | UPJŠ (upjs.sk) 

 

 

https://www.facebook.com/events/261165776134623/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/26297/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/26297/


Katedrou genetiky Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava: prednášková séria Genetiky na kolesách. 

Link na pripojenie na prednášku je dostupný na stránke www.genetikanakolesách.sk alebo 

tu: https://fns.uniba.sk/2022-02-07-genetika/ . Študenti, ktorí správne odpovedia na otázky položené 

na každej prednášky, môžu opäť získať niektorú z atraktívnych cien (knihu Klasické experimenty v 

genetike, tričko s logom Katedry genetiky a pod.). 

7.2.2022 – 15:00: Ako pracuje vedec? (RNDr. Filip Červenák, PhD. ) 
14. 2. 2022- 15:00:  Ako vyskúmať nevyskúmané? (RNDr. Regina Sepšiová, PhD. ) 
21. 2. 2022- 15:00:  Ako sa stať modelom...v biológii? (Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. ) 
28. 2. 2022- 15:00: Terapia génmi. (Mgr. Filip Brázdovič, PhD.)  
 

 

Nadáciou výskumu rakoviny a Ústavom experimentálnej onkológie SAV: cyklus 

popularizačných prednášok s názvom Vedecké dielne pre gymnáziá- Onkológia. Touto aktivitou 

vyjadrujú svoju podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je v roku 2022 

a nasledujúcich dvoch rokoch 2023 a 2024 zastrešené motivačným heslom #CloseTheCareGap – 

Starostlivosť patrí všetkým  (https://www.worldcancerday.org/close-care-gap) Študenti stredných 

škôl sa dozvedia o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych 

buniek na nádorové, o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým 

vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu až po potrebu a význam preventívnych 

prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Prednášatelia chcú študentom 

ukázať, že na Slovensku je možné robiť výskum, lebo veria, že aj medzi dnešnými gymnazistami sú 

budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie dlhodobej kontroly 

onkologického ochorenia. Podujatie Vedecká dielne - Onkológia VDO2022 je ohraničené dvoma 

termínmi: Svetovým dňom proti rakovine (4. februára 2022, http://www.worldcancerday.org/) 

a Dňom výskumu rakoviny (7. marca 2022). Úvodné podujatie v tomto roku – Online 

workshop Periférna neuropatia spôsobená chemoterapiou pripravuje Nadácie Výskum Rakoviny na 

4. februára o 16.00 hodine (https://www.nvr.sk/akcie/2022-world-cancer-day/). 
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