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Košice 25. máj 2018 

 

 

Po deviatich rokoch privítala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika  v Košiciach šikovných mladých slovenských a českých matematikov a 

informatikov 

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila záverečné 

kolo 19. ročníka súťaže študentov vysokých škôl vo vedeckej odbornej činnosti. 

Československé kolo ŠVOČ 2018 sa uskutočnilo v piatok 25. mája 2018, teda v symbolickom 

roku, kedy oslavujeme 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

 

„Po deviatich rokoch máme opät’ čest’ privítat’ výber mladých slovenských a 

českých matematikov a informatikov. Symbolicky je to v roku, kedy si naša fakulta 

pripomína 55. výročie svojho vzniku. ŠVOČ 2018 tak zapadá do koloritu viacerých akcií, 

ktorými chceme oslovit’ našich študentov, absolventov, ale aj širokú verejnosť a 

propagovat’ tak prírodné vedy, matematiku a informatiku. Je príznačné, že matematická 

a informatická komunita neprerušila svoje kontakty ani po rozdelení spoločného štátu a 

na všetkých úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách nad’alej podporuje intenzívnu 

spoluprácu. Aj mladá generácia má tak možnost’ každoročne navzájom konfrontovat’ 

svoje výsledky, nadväzovat’ nové kontakty a spoznávat’ nové časti Česka a Slovenska,“ 

uviedol vo svojom príhovore dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. 

Gabriel Semanišin, PhD. 

 

Na súťaži vystúpilo približne 50 študentov, ktorí predstavili svoje výskumné práce v 

siedmych sekciách - štyroch matematických a troch informatických. Záber ich prác bol 

pomerne široký. Študenti riešili rôzne problémy ako odhaľovanie nekalých praktík pri 
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verejných zákazkách, úsmevné nezrovnalosti pri cenách opcií, prideľovanie počtu kresiel v 

parlamente, cestnej premávke. Zaoberali sa aj prvkami umelej inteligencie, opravou diakritiky 

v texte, počítačovým generovaním odevov, identifikáciou stalaktitov v 3D modeli jaskyne, 

autonómnymi technológiami alebo bezpečnosťou na internete.     

 

          

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.  

tel.: +421 55 234 2566 

e - mail: jaroslav.supina@upjs.sk 

 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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