
Dobrý deň,

Deti čaká toto leto už 7. inšpiratívny a zábavný ročník DUK Online!

Detská Univerzita Komenského Online 2017 prináša zaujímavé prednášky pre šikovných 
študentov!
Viete napríklad, prečo včely bodajú? Prečo krevety a sasanky žijú spolu? Prečo ľudia zabúdajú, 
hudba niekedy ladí a niekedy nie a prečo lieky môžu byť aj škodlivé?
Aj tento rok IT spoločnosť DATALAN prináša slovenským deťom možnosť študovať online a 
získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online.
Na prázdninovej online univerzite môžu deti študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, 
stačí ak majú počítač, internet a chuť vzdelávať sa.
Do letnej univerzity sa každoročne hlásia stovky detí, pre ktoré sú pripravené skutočne zaujímavé, 
inšpiratívne, ale aj zábavné a prekvapivé prednášky. Prázdniny tak využijú naplno a v septembri 
prídu do školy nabití novými cennými informáciami.
Prihlasovanie je už spustené, aktívne bude do 31. júla. Viac o podmienkach štúdia a podrobnom 
programe na www.dukonline.sk
„Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online formou mnoho 
netušených faktov z rôznych vedných disciplín – deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, 
príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, sprostredkujeme im zaujímavosti z oblastí 
ako sú právo, financie, či psychológia, a cez počítač sa zoznámia s najlepšími profesormi – tento 
rok dokonca aj s profesorom z Oxfordu,“ prezradil Marek Paščák, riaditeľ spoločnosti DATALAN, 
ktorý je osobným garantom online univerzity. „A ani tento rok nebude chýbať špeciálny IT 
workshop, na ktorom deťom predstavíme technológie budúcnosti a ukážeme, ako byť v bezpečí v 
digitálnom svete.“

Online štúdium bude prístupné od 11. júla do 5. septembra 2017 a na jeho úspešné absolvovanie 
bude potrebné správne odpovedať na aspoň 6 z 9 online kvízov. Podľa podmienok DUK je štúdium 
určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov. So študentmi bude online komunikovať DUK online 
koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku 
k štúdiu, prednáškam či profesorom.

Aké prednášky a kvízy deti absolvovali minulý rok, a aké boli ich výsledky, či priame reakcie, 
koľko detí študovalo a odkiaľ boli, ako aj ďalšie zaujímavé čísla a fotografie si môžete pozrieť v 
Archíve aj v našej infografike. Ako bonus – Anketa Generation Z

A niečo navyše_______________

IT workshop DUK - Technológie budúcnosti
SI V DIGITÁLNOM SVETE V BEZPEČÍ?
Organizátor: DATALAN

21.- 22.8.2017 v Divadle Aréna Bratislava

Všetci sme čoraz viac online, na sociálnych sieťach a vo virtuálnej realite. Digitálny svet vám 
otvára nové atraktívne možnosti, technológie uľahčujú život a robia ho zábavnejším. Ste však 
pripravení aj na nástrahy, ktoré na nás medzi jednotkami a nulami číhajú? Na webe je dnes naozaj 
všetko – informácie, ale aj riziká. Naši bezpečnostní experti vám preto ukážu, aké zlo dokáže 
napáchať verejná wifi a pár informácií z vášho online profilu v nesprávnych rukách, aké ľahké, ale 
zároveň nebezpečné môže byť hacknutie mobilu, a ako nám vedia poškodiť vírusy aj ľudia, ak sa v 
kyberpriestore dostatočne nechránime...


