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MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 

APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 

Trnava, 30. apríl 2014 

 

Sekcia č. 4: Odborná   komunikácia  v anglickom jazyku 

 

 

Dňa 30. apríla 2014 sa uskutočnila Medzinárodná študentská vedecká konferencia 

“Aplikované prírodné vedy”, ktorú organizovala Fakulta prírodných  vied UCM  v Trnave. V 

sekcii č. 4 „Odborná   komunikácia  v anglickom jazyku“  sa zúčastnili desiati študenti z  FPV 

UCM.  

Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku s podporou 

powerpointových prezentácií. Ich práce sú publikované v zborníku „Medzinárodná študentská 

vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy, 30. apríl 2014“ vydanom na CD. 

Študentom, ktorí sa umiestnili  na prvých štyroch miestach, boli odovzdané diplomy a  

finančné ceny. Každý účastník konferencie dostal zborník z konferencie na CD a certifikát o 

účasti na ŠVK.   

 

 

Zoznam zúčastnených študentov v Sekcii 4 a názvy projektov: 

  

 

Priezvisko, meno 

/Fakulta/ročník/ 

Študijný program 

 

Názov projektu 

 

Školiteľ 

 

1. Balentová Zuzana 
FPV UCM, 2. roč.  

Aplikovaná informatika 

 

How to create your own SQL 

database using LibreOffice Base 
 

Mgr. Helena Zárubová 

2. Jakabová Jessica 
FPV UCM, 2. roč.  

Aplikovaná biológia 

 

LifeStraw – A portable water 

purification tool 
 

Mgr. Helena Zárubová 

3. Ranušová Petra 
FPV UCM, 2. roč.  

Chémia a aplikovaná chémia 

 

Animal Testing 

 

Mgr. Juraj Mišina, 

PhD. 

4. Drinka Tomáš 
FPV UCM, 2. roč.  

Aplikovaná informatika 

 

Creation of e-learning C 

programming language textbook 
 

Mgr. Helena Zárubová 

5. Pániková Zuzana 
FPV UCM, 2. roč.  

Aplikovaná biológia 

 

PCR- Polymerase chain reaction 

 
 

Mgr. Helena Zárubová 

6. Lipovský Lukáš 
FPV UCM, 2. roč.  

Aplikovaná informatika 

 

Process of mobile video game 

development 

 

Mgr. Helena Zárubová 
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7. Lieskovská Michala 
FPV UCM, 2. roč.  

Biotechnológie 
 

Hemp as an important industrial 

resource 

 

Mgr. Juraj Mišina, 

PhD. 

8. 

9. 
Mužík Adam, 

Sklenárová Barbora  
FPV UCM, 2. roč.  

Biotechnológie 
 

Past, present and future of the 

biotechnology and genetics 

 

Mgr. Juraj Mišina, 

PhD. 

10. Turzová Marcela 
FPV UCM, 2. roč.  

Biotechnológie 

 

Phytofiltration of heavy metals by 

root system of giant reed plants 

(Arundo donax L.) 

 

Mgr. Juraj Mišina, 

PhD. 

 

 

Poradie ocenených študentov na ŠVK APV 2014, Sekcia 4: 

 

1. miesto Lipovský Lukáš 
FPV UCM, 2

nd
 year  

Applied Informatics 

Process of mobile video game development 

 

2. miesto Lieskovská Michala 
FPV UCM, 2

nd
 year  

Biotechnologies 

 

Hemp as an important industrial resource 

 

3. miesto Ranušová Petra 
FPV UCM, 2

nd
 year  

Chemistry and Applied Chemistry 

 

Animal Testing 

 

4. miesto Jakabová Jessica 
FPV UCM, 2

nd
 year  

Applied Biology 

 

LifeStraw – A portable water purification tool 
 

 

Hodnotiaca komisia  vyzdvihla  odbornú  a jazykovú  úroveň  prezentovaných  projektov,  

ktorých obsah  odzrkadľoval  najnovšie  vedecké  poznatky  a  vývoj  v študovanom  vednom  

odbore. Pridanú  hodnotu  väčšiny  prác  tvoril  osobný  prínos  študentov,  ktorí  prezentovali  

výsledky vlastného výskumu.    

 

Hodnotiace kritériá prezentácie 

 
Téma/Obsah 

 

20 bodov 

-------------------- 

Ovládanie témy, 

aktuálnosť,  

originálnosť, 

vynaliezavosť, 

informatívnosť, 

názornosť,  

výskum, 

prieskum, 

metódy, 

výsledky, 

Jazyk 

 

15 bodov 

-------------------- 

Plynulosť, 

presnosť  – 

gramatika, 

pravopis, 

výslovnosť, 

náležitá slovná 

zásoba, odborné 

termíny, 

kolokácie, 

syntax – 

Organizácia/ 

Úprava 

15 bodov  
-------------------- 

Štruktúra,  

nadviazanie 

kontaktu s 

publikom, 

koherencia – 

logická 

následnosť 

informácií, 

kongruencia – 

harmonická 

Prednes/ 

Technika 

15 bodov 

-------------------- 

Jasný  & 

zrozumiteľný 

rečový prejav, 

hlas,  

reč tela – 

neverbálna 

komunikácia, 

výraz tváre – 

mimika, očný 

kontakt, gestá, 

Powerpointové 

snímky  

20 bodov 

-------------------- 

Konzistentné 

formátovanie, 

šablóny,  typ 

písma, farby, 

vyvážená 

grafika/zvuk/ 

animácie/text, 

presvedčivé 

nadpisy, 

zvýraznenie 

Diskusia    

 

15 bodov 

-------------------- 

Pohotovosť pri 

odpovedaní na 

ťažké otázky,  

adekvátne & 

kvalifikované 

odpovede, 

angažovanosť, 

zdvorilosť 
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podnecujúce 

myšlienky,  

zdroje, 

vlastný prínos - 

pridaná hodnota 

 

slovosled, 

slovný prízvuk, 

intonácia viet, 

vetný dôraz, 

melódia reči 

 

súdržnosť 

prvkov textu,  

inf. dôležitá pre 

účel, 

spájacie výrazy, 

slová 

signalizujúce 

prechod od  jed. 

myšlienkového 

celku k 

druhému, 

uvádzanie novej 

snímky , 

motivačné 

otázky 

postoj, pohyby na 

pódiu, osobný 

vzhľad , oblečenie  

 

hlavných 

pojmov,  

údajov & popis 

obrázkov, 

grafov, tabuliek, 

číslovanie 

snímok 

 

Správa o priebehu ŠVK APV 2014 - Sekcia 4, ocenené prezentácie a fotogaléria sú 

uverejnené na webovej stránke Katedry odbornej jazykovej prípravy FPV UCM v Trnave: 

http://kaj.fpv.ucm.sk/sk_svoc.html. 

 

 

 

 

............................................    ............................................        ................................................ 

   Mgr. Helena Zárubová    Mgr. Juraj Miština, PhD.           PaedDr. Stanislava Hrotková 

    predsedkyňa komisie  člen komisie          členka komisie              

  

 

 

 

V Trnave 30. apríla 2014 

 

Vypracovala: 

Mgr. Helena Zárubová 

vedúca Katedry odbornej jazykovej prípravy 

FPV UCM v Trnave 


