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Preto neváhajte navštíviť novú stránku Portálu vysokých škôl, 
na ktorej v súčasnosti prebieha hlasovanie, v rámci ktorého 
môžete vyjadriť svoju spokojnosť/nespokojnosť s jej novým 
vzhľadom.

NEWSLETTER 
PORTÁL VŠ 24 APRIL 2016

NOVÝ OUTFIT!!!

Stránka Portál VŠ dostala nový vzhľad!

novy.portal.sk

35 vysokých škôl, 118 fakúlt, 3301 študijných programov 

na jednom mieste!

Atraktívny vzhľad, jednoduché vyhľadávanie!

http://novy.portalvs.sk/sk/
http://novy.portalvs.sk/sk/
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Stále je možné podať si prihlášku na 
vybrané vysoké školy. Nie všetky majú už 
uzavreté termíny!!! Nevieš na ktoré je to 
ešte možné?? Pômože ti stránka PortálVŠ, 
kde si ich môžeš jednoducho vyfiltrovať! 

Pozri TU

Medzi vysoké školy, na ktoré je stále možné podávať prihlášky je napríklad Akadémia 
Policajného zboru v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Stredoeurópska vysoká 
škola v Skalici, Technická univerzita vo Zvolene, Hudobná a umelecká akadémia Jána 
Albrechta v Banskej Śtiavnici a ďalšie.

AKADÉMIA POLICAJNÉHO 
ZBORU V BRATISLAVE

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola 
univerzitného typu. Poslaním Akadémie je pripravovať vysokoškolsky 
kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary 
Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; 
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo 
vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu 
formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné 
konanie.  

Akadémia PZ ponúka svojim študentom ubytovanie v študentskom domove A PZ alebo v 
ubytovacom zariadení Blok B. Oba varianty ubytovania sa nachádzajú priamo v areáli školy. 

http://www.akademiapz.sk
http://www.akademiapz.sk
http://www.akademiapz.sk
http://www.akademiapz.sk/sluzby/socialne-zalezitosti/ubytovanie
http://www.akademiapz.sk
http://www.akademiapz.sk/sluzby/socialne-zalezitosti/ubytovanie
https://www.portalvs.sk/sk/terminy?owner=0&level=0&form=0&since=26.04.2016&till=
https://www.portalvs.sk/sk/terminy?owner=0&level=0&form=0&since=26.04.2016&till=
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Akadémia ponúka svojim študentom širokú škálu mobilít prostredníctvom programu 
Erasmus  a Erasmus+. K  dispozícii sú tiež jazykové kurzy, ktoré pomáhajú európskym 
študentom pripraviť sa na ich zahraničný pobyt v krajinách   s menej rozšírenými a menej 
vyučovanými jazykmi (netýka sa teda najrozšírenejších jazykov ako angličtina, nemčina 
a pod.). 

Akadémia vydáva svoj vlastný časopis s názvom Časopis Policajná teória a prax a poskytuje 
svojim študentom možnosť konzultácií s Duchovným a sv. omše v policajnej Farnosti 
sv. Michala archanjela pri Akadémii.

PORTÁL VŠ 24 APRIL 2016

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

Technická univerzita v Košiciach - TUKE bola založená v roku 1952. V súčasnosti na jej 
deviatich fakultách študuje spolu 9 714 študentov. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, 
docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. 
Univerzita pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného 
Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania ako na 
Slovensku, tak i v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s  inými univerzitami 
a s priemyselným zázemím regiónu. Cieľom univerzity je poskytovať svojmu okoliu vedeckú 
a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k  tvarovaniu prospešnej a trvalo 
udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov.  
Fakulty TUKE:  
• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 
• Hutnícka fakulta 
• Strojnícka fakulta 
• Fakulta elektrotechniky a informatiky 
• Stavebná fakulta 
• Ekonomická fakulta 
• Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 
• Fakulta umení 
• Letecká fakulta 

http://akademiapz.sk/studium/mobilita-studentov/vymenny-pobyt-erasmus
http://akademiapz.sk/erasmus
http://www.akademiapz.sk/veda-vyskum/casopis-policajna-teoria-prax
http://www.akademiapz.sk/akademia/duchovna-sluzba
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fberg/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/hf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/sjf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fei/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/svf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/ekf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fvt/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fu/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/lf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fberg/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/hf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/sjf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fei/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/svf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/ekf/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fvt/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/fu/
http://www.tuke.sk/tuke/fakulty/lf/
http://akademiapz.sk/studium/mobilita-studentov/vymenny-pobyt-erasmus
http://akademiapz.sk/erasmus
http://www.akademiapz.sk/veda-vyskum/casopis-policajna-teoria-prax
http://www.akademiapz.sk/akademia/duchovna-sluzba
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TUKE ponúka svojim študentom ubytovanie až v 8 študentských domovoch, ktoré sú 
druhým domovom pre takmer 5000 študentov. V 3 z nich sa nachádzajú aj študentské 
jedálne, pričom študenti majú možnosť stravovať sa na svoje študentské karty aj v 6 bistrách 
a v ďalších 3 prevádzkach.  

Univerzita má vlastné bezbariérové centrum, ktorého hlavnou náplňou práce je 
poskytovanie informačných a poradenských služieb, koordinácia a administrácia podporných 
služieb, metodická činnosť a podpora, poriadanie vzdelávacích kurzov a riešenie 
individuálnych študijných záležitosti študentov so špecifickými potrebami. 
Ďalším účelovým pracoviskom TUKE je Centrum protidrogových a poradenských služieb, 
ktoré realizuje primárnu prevenciu drogových a iných závislostí (DZ). Svoje služby a aktivity 
adresuje nasledovným cieľovým skupinám: poslucháči TUKE, absolventi a učitelia TUKE, 
ostatní pracovníci TUKE.  

Technická univerzita v Košiciach vytvára študentom podmienky aj na športovú činnosť. 
V blízkosti internátov a fakúlt sú k dispozícii telocvične i vonkajšie ihriská pre individuálne 
športy. Študenti sa môžu realizovať v týchto druhoch športov: atletika, bedminton, florbal, 
futbal, jachting karate, kanoistika, lyžovanie, lukostreľba, orientačný beh, potápanie, 
pretláčanie rukou, softbal, stolný tenis, šachy, šport pre všetkých, športová streľba, turistika, 
volejbal, vodná turistika, vodné pólo, motorizmus, potápanie, pretláčanie rukou, raketlón. 
Taktiež sa môžu stať členmi športovej organizácie SLÁVIA TUKE, ale aj speváckeho zboru 
Collegium Technicum alebo folklórneho súboru Jahodná.

http://www.sdaj.tuke.sk//
http://accesscentre.tuke.sk
http://web.tuke.sk/cpps/sk/?page_id=20
http://www.tuke.sk/tuke/sport-na-tuke
http://www.collegiumtechnicum.tuke.sk
http://www.jahodna.tuke.sk/new2/index.php/en/
http://www.sdaj.tuke.sk//
http://accesscentre.tuke.sk
http://web.tuke.sk/cpps/sk/?page_id=20
http://www.tuke.sk/tuke/sport-na-tuke
http://www.collegiumtechnicum.tuke.sk
http://www.jahodna.tuke.sk/new2/index.php/en/


 

  

 

 5

Astronómovia Univerzity Komenského 
v Bratislave pokračujú v inštalácii svojich 
originálnych astronomických zariadení vo 
svete. Ďalším takýmto miestom sa stala 
púšť Atacama v Čile.

   Viac info!
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 Astronomický systém AMOS 
Univerzity Komenského už aj v Čile

Prezident SR Andrej Kiska navštívil 
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu

Prezident SR Andrej Kiska 27. apríla 
navštívil Slovenskú poľnohospodársku 
univerzitu v Nitre, stretol sa s  vedením 
a členmi akademickej obce, diskutoval so 
študentmi a  navštívil novovzniknuté 
Výskumné centrum AgroBioTech. 

   Viac info!

Súťaž o vytvorenie najlepšieho loga 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje Súťaž 
o vytvorenie najlepšieho loga pri príležitosti osláv 20. výročia 
vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zámerom 
súťaže je vytvoriť návrh loga, ktoré bude využívané počas 
celého ak. roka 2016/2017.

Find us on: 
facebook

 Find us on:  
portalvs.sk 

Napíšte 
nám

Prihláste sa k 
odberu

   V prípade, že si už neželáte odoberať náš newsletter, odhláste sa TU!

   Viac info!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-o-vytvorenie-najlepsieho-loga
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-o-vytvorenie-najlepsieho-loga
https://www.portalvs.sk/sk/
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezident-sr-andrej-kiska-navstivil-slovensku-polnohospodarsku-univerzitu-vyzdvihol-ucitelske-povolanie-i-potencial-spu
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezident-sr-andrej-kiska-navstivil-slovensku-polnohospodarsku-univerzitu-vyzdvihol-ucitelske-povolanie-i-potencial-spu
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/astronomicky-system-amos-univerzity-komenskeho-uz-aj-v-cile
https://www.portalvs.sk/sk/
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=

