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Prihlás sa a bav sa
celé leto!

Študovať môžu deti odkiaľ koľvek, zo Slovenska 
aj zahraničia - stačí na to len počítač, internet 

a chuť vzdelávať sa.

Štúdium je pre deti bezplatné a jedinou 
podmienkou je vek od 9 do 14 rokov.

Live Online

Pre viac info klikni 
na www.dukonline.sk



Ako študovať na 
DUK 2020 Live Online?

registrácia

10. jún – 19. júl     
Prihlás sa na 
www.duk.sk/registrácia

Po vyplnení a odoslaní registračného 
formulára bude na emailovú adresu, 
uvedenú v registračnom formulári, 
zaslaný registračný prístupový kód 
k sledovaniu prednášok a k vyplneniu 
testu.

každú stredu

1. júl – 26. august     
Sleduj live vysielanie na 
www.stream.duk.sk a študuj

Live prednášky budeme vysielať každú 
stredu od 1. júla do 26. augusta na 
www.stream.duk.sk. Na sledovanie 
prednášky je potrebné zadať kód, ktorý 
každý zaregistrovaný študent dostal po 
registrácii na svoj e-mail.

každý štvrtok

2. júl – 27. august   
Vyplň test k absolvovanej 
prednáške na www.dukonline.sk

Okrem sledovania prednášky je na 
získanie diplomu potrebné, aby študent 
absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške.
Test bude zverejnený nasledujúci deň po 
prednáške - štvrtok od 12:00 - na 
www.dukonline.sk.

Test je potrebné absolvovať najneskôr do 
nedele toho týždňa, v ktorom bola 
prednáška zverejnená. Výsledok testu sa 
študent dozvie prostredníctvom e-mailu 
v nasledujúci pondelok.

Čo na deti čaká?
9 zaujímavých live prednášok a skúšobných testov, 9 špičkových odborníkov, stovky 
online spolužiakov, 1 absolvenský diplom a hlavne – 2 mesiace plné zábavy.

9 prednášok & 9 špičkových odborníkov
1. 7. 2020 Uvítacia prednáška / Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, MŠVVaŠ SR
8. 7. 2020 Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy? / prof. Silvia Pastoreková, Biomedicínske centrum SAV
15. 7. 2020 Prečo by sme nemali koronavírus podceňovať? / DrSc. Tatiana Betáková, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
22. 7. 2020 Prečo musia ostať ľudské práva nedotknuteľné? / doc. Vlasta Kunová, 
  Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
29. 7. 2020 Prečo potrebujeme učiteľov, keď máme YouTube a Google? / doc. Lenka Sokolová, 
  Pedagogická fakulta UK v Bratislave
5. 8. 2020 Prečo ľudia veria hoaxom o vírusoch a čo sa s tým dá urobiť? / doc. Vladimíra Kurincová Čavojová, 
  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
12. 8. 2020 Prečo potrebujeme medzinárodné organizácie? / doc. Lucia Mokrá, 
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
19. 8. 2020 Prečo vznikol čierny mor? / doc. Martin Hurbanič, Filozofická fakulta UK v Bratislave
26. 8. 2020 Prečo potrebujeme imunitu? / doc. Miroslava Šupolíková, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

BONUS

 Pre prvých 340 prihlásených detí je 
 pripravené tričko študenta DUK, ktoré  
 deťom bude doručené poštou.

 A ak zaregistrovaní študenti počas štúdia 
 zašlú svoju fotografiu ako sledujú live  
 prednášku DUK 2020, môžu získať
 darček - naj fotky odmeníme po skončení 
 štúdia USB kľúčom. Fotky zasielajte cez
 www.stream.duk.sk

 DATALAN pre študentov pripravuje aj  
 online IT workshop, na ktorom sa dozvedia 
 ešte viac zaujímavostí z IT prostredia 
 a dokonca budú mať šancu vyhrať parádny 
 notebook. Viac info už čoskoro na    

 dukonline.sk

Získaj diplom absolventa 
DUK 2020 Live Online

Diplomy DUK 2020 Live Online získajú 
tí študenti, ktorí si pozrú aspoň 6 z 9 
videoprednášok, ku ktorým zároveň 
vyplnia skúšobný test (úspešne absolvu-
jú aspoň 6 z 9 testov).
Absolventské diplomy budú od 1.sep-
tembra zasielané na adresu, ktorú 
online študent uviedol v prihlasovacom 
formulári

od 1. septembra

Zapoj sa do online 
IT workshopu a vyhraj!



S DUK 2020 Live Online
využijete nielen prázdniny,

ale aj čas za počítačom 
naplno a užitočne!

:)

www.dukonline.sk


