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Kam na vysokú školu? 
Nastal čas stužkových slávností a študenti stredných škôl by si mali začať klásť otázku ako 
pokračovať vo svojom štúdiu a na akú vysokú školu by si mali podať prihlášku. Portál 
vysokých škôl ponúka študentom kompletný prehľad existujúcich vysokých škól na 
Slovensku, vrátane termínov podávania prihlášok. Záverečné termíny sa na jednotlivých 
vysokých školách líšia a odvíjajú sa od termínov konania prijímacích skúšok.  

Študentské 
osobnosti roka 
Mesiac december sa nesie nie len v 
duchu sviatkov radosti a pokoja, 
ale spája sa aj s oceňovaním 
študentov za ich vynikajúcu 
vedeckú, výskumnú, publikačnú 
činnosť a  prezentáciu výsledkov na 
d o m á c i c h i z a h r a n i č n ý c h 
konferenciách. 
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Prehľad vysokých škôl a ich termínov TU!
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Top študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2014/2015 sa stal Ing. Jakub 
Berčík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. V súčasnosti 
pôsobí ako odborný asistent na 
Katedre marketingu a obchodu na 
menovanej fakulte. Svoj výskum 
z a m e r i a v a n a n e u r o v e d u 
reprezentovanú neuromarketingom 
a neuroekonómiou a ich využitím 
vo sfére marketingu a obchodu.  
Jeho cieľom je pochopiť správanie 
spotrebiteľov s vuyžitím metód, 
ktoré sa bežne aplikujú v medicíne 
a v psychológii, ako je napríklad 
meranie srdcovej aktivity, kožného 
odporu, monitorovanie očných 
pohybov, vplyv hudby a osvetlenia v 

supermarketoch a pod. Okrem absolútneho výťazstva dosiahol Jakub Berčík aj prvenstvo 
v kategórii Ekonómia. 

V kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo zvíťazila Ing. Lenka Kuželová, 
PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU. V súčasnosti zastáva pozíciu 
vedeckovýskumnej pracovníčky v Laboratóriu mikroskopických analýz 
novovybudovaného Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Svoj výskum 
zameriava na živočíšne biotechnológie. 
Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/top-studentskou-osobnostou-
slovenska-je-jakub-bercik-z-fem-ocenenie-ziskala-aj-lenka-kuzelova-z-fbp 

 
Víťazkou v kategórii Právo, filozofia, politológia 
a sociológia sa stala Phdr. Magdaléna Barányiová 
z Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti sa venuje 
doktorandskému štúdiu, pričom jej záverečná práca sa 
orientuje na satirickú tvorbu Lajosa Grendela. Popri 
štúdiu sa aktívne podieľa aj na činnosti Ůstavu 
stredoeurópskych jazykov a kultúr. V roku 2014 
Magdaléna Barányiová získala Cenu rektora Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, v  auguste 2015 Cenu 
primátorky mesta Lučenec za vedecko-výskumnú 
činnosť a šírenie dobrého mena mesta Lučenec. 

Projekt Študentská osobnosť Slovenska prebieha pod 
záštitou Junior Chamber International – Slovakia. 
V akademickom roku 2014/2015 bolo v 11 kategóriách 
nominovaných fakultami a pracoviskami SAV 75 študentov a doktorandov. Slávnostné 
vyhodnotenie sa uskutočnilo 14. decembra 2015 v Pálffyho paláci v Bratislave. 
Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/magdalena-baranyiova-studentskou-osobnostou-
slovenska- 
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Zaujímavosti pre študentov 

V roku 2015 IUVENTA ukončila dva 
národné projekty a dopomohla k 27 
medailám 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ukončil v roku 2015 svoje aktivity na dvoch 
národných projektoch, zameraných na zlepšenie zručností potrebných pre trh práce. 
 

Projekt KomPrax - Kompetencie pre prax (2011 - 2015) umožnil takmer 12 000 
mladým ľuďom získať praktické zručnosti prostredníctvom bezplatného víkendového 
vzdelávania, zameraného na komunikáciu a projektové myslenie. V nasledujúcej fáze 
projektu mladí ľudia zrealizovali malé projekty v rôznych regiónoch Slovenska, napríklad 
pomohli opraviť detské ihrisko, školskú knižnicu alebo zorganizovali regionálny športový 
deň. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a na jeho 
realizáciu sa vyčerpalo takmer 6 miliónov eur. 
 

Projekt PRAKTIK (2013 - 2015) bol zameraný na pomoc profesionálnym a 
dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa vo vedení, v komunikácii, či v tímovej práci. Do 
projektu sa celkovo zapojilo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí. Deti 
a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných 
ihriskách či v táboroch. Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky 
sociálny fond, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur.  
V rook 2015 vyslala IUVENTA žiakov slovenských škôl celkovo na 16 medzinárodných 
vedomostných olympiád určených pre jednotlivcov a družstvá. Domov priniesli 
dohromady 27 medailí. 
Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/iuventa-v-roku-2015-dva-ukoncene-narodne-projekty-
a-27-medaili- 
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Žilinská univerzita má novú špičkovú 
techniku 
Novým vedeckým parkom a výskumným centrom sa môže pýšiť 
Žilinská univerzita v  Žiline. Vďaka projektu, ktorý bol 

spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, bolo vytvorených celkovo 
29 laboratrií a vedeckých pracovísk a 170 nových pracovných 

miest. Cieľom univerzity je jednak vytvorenie špičkových 
podmienok pre vedu a výskum, ale zároveň sa usiluje aj o rozvoj a 

zlepšenie konkurencieschopnosti regiónu. Na Slovensku v poslednom období vzniklo 14 
nových univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.  
Minister školstva, vedy a výskumu, Juraj Draxler, sa vyjadril: "Skutočne sa zdá, že sme 
schopní preklopiť sa do ďalšej fázy rozvoja, keď sa SR postupne bude pre mnohé 
významné medzinárodné firmy stávať nielen veľmi významnou výrobnou, ale aj 
výskumnou bázou," 
Počas návštevy Žiliny minister školstva navštívil aj spoločnosť CEIT, ktorá patrí medzi 
popredné špičkové pracovisko v oblasti materiálového inžinierstva, technických inovácií, 
biomedicínskeho inžinierstva. Minister označil spoločnosť za jedinečný úkaz, nakoľko 
vznikla z pracovníkov univerzity a dodnes má s ňou úzke vzťahy.  
Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zilinska-univerzita-ma-novu-spickovu-techniku 
 

STU oficiálne otvorila svoj 
univerzitný vedecký park 
v Bratislave 

Slovenská technická univerzita v Bratislava otvorila v priestoroch Fakulty informatiky 
a informačných technológií v Mlynskej doline dve nové auly. Spolu s aulami zároveň 
oficiálne otvorili univerzitný vedecký park STU, ktorý sa tiež nachádza v lokalite Mlynskej 
doliny. Študenti, ale aj pedagógovia, môžu v rámci parku využívať novú výpočtovú 
techniku, cloudové riešenia, dátové centrum či laboratória vybavené novou technikou pre 
výskumné a vedecká bádanie. Dobudovaním parku sa podľa rektora STU dostala 
univerzita na európsku úroveň. "Sme presvedčení, že tieto investície nám pomôžu dostať 
sa do európskej spolupráce a získavať zdroje priamo z Bruselu na medzinárodný vedecký 
výskum, na elitné projekty," dodal Redhammer. 
Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stu-oficialne-otvorila-svoj-univerzitny-vedecky-park-v-
bratislave
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VESELÉ VIANOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
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