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Študijný odbor kognitívna veda práve vstúpil do 14. roku svojej existencie. Od roku 
2017 beží celý v angličtine, čo nám umožnilo otvoriť program zahraničným 
záujemcom. V r. 2017 nastúpilo do 1. ročníka 11 študentov (7 SK, 1 Grécko, 1 Malta, 
1 Rakúsko, 1 Peru), v r. 2018 12 študentov (6 SK, 1 Južná Kórea, 1 Rakúsko, 1 
Moldava, 1 USA, 1 Chorvátsko, 1 Srbsko). V r. 2019 8 študentov (5 SK, 2 Rakúsko, 1 
Ukrajina). Tento rok úspešne ukončili štúdium prvé dve zahraničné absolventky. 
Každoročne tiež hostíme študentov z partnerských univerzít v rámci Erasmovského 
semestra, minulý rok to bolo 15 študentov (8 z Viedne, 7 z Ljubljany), teraz to bude 13 
(7 Viedeň, 6 Ljubljana).  Spoločná študentská konferencia MEICogsci sa v tomto roku 
uskutočnila v Ljubljane, ďalšia bude 18.-20. júna 2020 vo Viedni. 
 
V rámci Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK a pod záštitou Slovenskej spoločnosti 
pre kognitívnu vedu (SSKV) sme tiež zorganizovali už 19. ročník konferencie Kognícia 
a umelý život, ktorý sa uskutočnil koncom mája v Bratislave:  
http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/.  
Konferencia je každoročným stretnutím českej a slovenskej komunity kognitívnych 
vedcov a vedkýň, ale radi uvítame participáciu našich absolventov, v role aktívneho či 
pasívneho účastníka, prípadne sponzora. :)   
 
SSKV sa zaoberá najmä propagáciou a rozvíjaním kognitívnej vedy na Slovensku 
(http://cogsci.fmph.uniba.sk/sskv/?action=cinnost). Spolu s fakultou sa bude podielať 
na organizácii medzinárodnej konferencie ICANN 2020 
(http://www.wikicfp.com/cfp/program?id=1281) s viac ako 250 účastníkmi. 
 
Na fakulte ďalej organizujeme pravidelný seminár z kognitívnej vedy a umelej 
inteligencie: http://cogsci.fmph.uniba.sk/seminar/ a seminár výskumnej skupiny 
Cognition and neural computation  
http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc/?action=seminar  
Ak by ste chceli dostávať oznámenia o týchto seminároch, príp. na nich vystúpiť s 
kognitívne relevantnou témou vašej súčasnej práce alebo výskumu, dajte nám vedieť. 
Semináre sú otvorené, ste vítaní prísť sa pozrieť. 
 
Novinky z Centra kognitívnych vied, ktoré zabezpečuje študijný program: Váš 
obľúbený učiteľ filozofie jazyka Dezider Kamhal odišiel do dôchodku. Jeden zo 
zakladateľov programu Ján Rybár oslávil 70. narodeniny. Kolektív sme rozšírili o 
nových učiteľov Mgr. Martina Marka, PhD. (psychologické predmety) a Mgr. Juraja 
Bánovského, PhD.(humanitné predmety). Naďalej spolupracujeme s externistami z 
príbuzných disciplín (http://cogsci.fmph.uniba.sk/?action=people). 
 
V tomto roku tiež plánujeme spustiť verejne prístupný archív diplomových prác našich 
absolventov. Vianočné stretnutie MEi:Cogsci s tradičnou návštevou Vianočných trhov 
bude podvečer 6. 12. http://cogsci.fmph.uniba.sk/sskv/?action=cinnost. 
 
Ak máte ďalšie nápady na možnú spoluprácu s vami, naši milí kogsíci, alebo nám 
chcete dať o sebe vedieť, budeme radi. 
 
Ďalšie info: http://cogsci.fmph.uniba.sk/ 
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