
 

KnovelAcademicChallenge 2015  Nezobrazuje sa správne? 

Pozrite si správu online 

  

 

 

Súťaž vkocke: 

- Trvá do 31. 3. 2015. 

- Zaregistrujte sa do súťaže 

- Navrhnite súťažné otázky 

- Súťažné podmienky 

- Tipy pre pedagógov 

- Ukážky otázok 

 

Rýchle kroky: 

- Vstup do Knovelu 

- Manuály a príručky 

- Knovel na Slovensku 

 

Otázky? Školenie online 

alebo u vás? Napíšte alebo 

zavolajte: 

ladislav.svrsek@aib.sk 

02-529 324 50 

0903-253 613 
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Vážený pán prodekan,  

opäť začala súťaž KnovelAcademicChallenge 

určená pre študentov vysokých škol z celého 

sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. 

Cieľom je správne odpovedať na otázky s 

využitím vyhľadávania v Knoveli. 

 

Víťazi budú odmenení - v hre je napr. Apple 

iPad Air II, súchadláBose QC 20i 

AcousticNoiseCanceling, darčekové poukážky 

Amazon, aď. V minulých ročníkoch sa dobre 

umiestnili aj študenti zo Slovenskej a Českej 

republiky. 

 

Súťaž potrvá do 31. 3., podmienkou je 

predchádzajúca registrácia účastníka na 

knovelac.com, kde je aj vstup do súťaže. 

 

Tento rok sa prvýkrát môžu do súťaže 

registrovať aj pedagógovia - a tiež získať 

zaujímavé ceny - a navhovať súťažné otázky. 

Vľavo nájdete odkazy tipy, ako sa dá súťaž 

využiť vo výučbe. 

 

Prístup ku Knovelu máte na app.knovel.com 

alebo cez www.knovel.sk, kde nájdete okrem 

iného aj manuály a video tutoriály. 

 

Dajte mi prosím vedieť, ak máte otázky k 
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súťaži alebo využívaniu Knovelu. 

 

Neváhajte a zapojte sa aj s vašimi 

študentami. Držím palce! 

 

S prianím pekného dňa, 

Mgr. Ladislav Svršek 
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Dodávame e-knihy, e-časopisy a online zdroje zahraničných vydavateľstiev, ako sú BioOne, 

GeoScienceWorld, Institute of Physics, JoVE, Mc-GrawHill, ProQuest, Royal Society of Chemistry, 

Springer, Taylor&Francis, Wiley-Blackwell a nástroje, ktoré uľahčujú sprístupnenie odbornej 

literatúry online. Spravujeme a administratívne zabezpečujeme prístupy pre vysoké školy, 

zdravotnícke zariadenia, výskumné ústavy, verejné knižnice a konzorciá, ako je Knovel a 

ProQuest pre NISPEZ. 

 

Sme presvedčení, že tieto informácie napomáhajú rozvoju vedy, výskumu a moderných 

informačných metód. 
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