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7. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
„Aplikované prírodné vedy 2015“ 

 
 

Správa o priebehu, organizácii a výsledkoch rokovania  
v sekcii č 4: Odborná komunikácia v anglickom jazyku 

 
 

Dňa 23. apríla 2015 sa  uskutočnila 7. celoslovenská študentská vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2015“, ktorú organizovala Fakulta 
prírodných  vied UCM  v Trnave. V sekcii č. 4 „Odborná   komunikácia v anglickom jazyku“ 
sa zúčastnili deviati študenti z  FPV UCM. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v 
anglickom jazyku s vizualizáciou v programe PowerPoint. Ich práce sú publikované v 
zborníku študentských vedeckých prác „Aplikované prírodné vedy 2015 - zborník prác zo 
študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou“ vydanom na CD nosiči. 
Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach, boli odovzdané diplomy a budú 
ocenení finančnými cenami podľa štatútu súťaže. Každý účastník konferencie dostal zborník z 
konferencie na CD nosiči a certifikát o účasti na ŠVK. 
 
Hodnotiaca komisia vyzdvihla  odbornú  a jazykovú  úroveň  prezentovaných projektov,  
ktorých obsah  odzrkadľoval  vedecké  poznatky  a vývoj a trendy  v študovanom  vednom  
odbore. Komisia ocenila stúpajúci trend kvality jazykového prejavu, prezentačných zručností 
a pridanú  hodnotu, ktorú tvoril  vlastný  prínos študentov vo forme výskumnej správy alebo 
praktického výstupu. 
 
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: 
 
Predseda: Mgr. Juraj Miština, PhD.  (FPV UCM) 
 
Členovia: Mgr. Helena Zárubová (FPV UCM) 

     PaedDr. Stanislava Hrotková (FF UCM) 
 
Porota hodnotila nasledujúce aspekty: 
 

1. Téma – originalita, výber a aktuálnosť riešenej problematiky; 
2. Vedecký príspevok – odborná kvalita vedeckého príspevku, najmä vhodnosť použitia 

vybraných metód na získanie experimentálnych výsledkov, vyhodnotenie získaných 
výsledkov a ich diskusia, resp. porovnanie s doteraz publikovanými prácami na danú 
problematiku; 

3. PowerPoint – kvalita spracovania prezentovaných snímok, prehľadnosť, grafické 
spracovanie; 

4. Prezentácia – prejav, kontakt s publikom pri prezentovaní, zrozumiteľnosť;  
5. Diskusia – úroveň odpovedí na otázky v rámci diskusie. 

 
Každý z uvedených atribútov sa hodnotil max. 20 bodmi. Maximálny počet získaných bodov 
bol 100.   
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Zoznam zúčastnených študentov v Sekcii č. 4 a názvy projektov (v poradí ako vystupovali): 
 

Meno študenta 
 

Názov projektu 
 

Školiteľ 
 

Radka Reháková 
(FPV UCM, Trnava)  

Vitamins, pills and 
supplements – what really 
works? 

Mgr. Helena Zárubová 

Eva Saxová 
(FPV UCM, Trnava) 

Oneirology: the importance 
of studying dreams and their 
content. 

Mgr. Helena Zárubová 

Jana Tomašechová 
(FPV UCM, TRNAVA)  

Penicillin production. Mgr. Juraj Miština, PhD. 

Katarína Tomšíková 
(FPV UCM, Trnava) 

Allergy to chemical 
compounds in cleaners and 
cosmetics. 

Mgr. Helena Zárubová 

Martin Horváth 
(FPV UCM, Trnava)  

Designing and editing the 
hand illustrated video CV. 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

Michal Ondruš 
(FPV UCM, Trnava)  

Occurrence of palindromes 
in the spheres of reality. 

Mgr. Helena Zárubová 

Ján Šupauer 
(FPV UCM, Trnava)  

Fusion power as a 
sustainable power for future. 

Mgr. Helena Zárubová 

Martin Novák 
(FPV UCM, Trnava)  

Innovations in virtual reality. Mgr. Helena Zárubová 

Tomáš Staník 
(FPV UCM, Trnava) 

Improving personal 
computer performance. 

Mgr. Helena Zárubová 

 
Súťažiaci sa umiestnili v nasledujúcom poradí: 
 

1. Katarína Tomšíková: Allergy to chemical compounds in cleaners and cosmetics. 
2. Martin Horváth: Designing and editing the hand illustrated video CV. 
3. Radka Reháková: Vitamins, pills and supplements – what really works? 
4. Michal Ondruš:  Occurrence of palindromes in the spheres of reality. 

 
Ďalšie miesta neboli určené. 
 
 
 
V Trnave 24. apríla 2015           Vypracoval: Mgr. Juraj Miština, PhD. 


