
DOD!!! 
Nie si naisto 
rozhodnutý, na 
ktoré vysoké 
školy si podať 
prihlášku?? Máš 
pocit, že nemáš 
dostatočné 
informácie o tom, 
na aké programy 

a oblasti sa jednotlivé školy orientujú o čo presne ponúkajú 
svojim študentom??  

V týchto mesiacoch máš jedinečnú možnosť navštíviť školy v 
rámci ich DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ a dostať odpovede na 
všetky svoje otázky. 

 

DOD sa v marci uskutoční na: 
Prešovká univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu 

Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 
Fakulta informatiky, Fakulta masmédií, Fakulta práva, Fakulta 

     psychológie 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 
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NEWSLETTER 
Pre uchádzačov o štúdium.
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Týždeň 
slovenských 
knižníc 
V dňoch 29.2. -
 4.3.2016 sa uskutoční 
17. ročník tohto 
celoslovenského 
podujatia. V rámci tohto 
týždňa ponúka 
Ústredná knižnica 
SAV registráciu úplne 
zadarmo plus 
pripravila niekoľko 
ďalších vvychytávok! 

Mladý obal 
Spoločnosť Model Obaly 
vyhlasuje 21. ročník 
mezinárodnej súťaže 
obalového designu Young 
Package. Témou je 
PACKAGE 
UNLIMITED: Obal 
nemusí skončit v koši, 
nájdite mu ďalšiu 
funkciu. Hľadajú sa 
nápadité, 
multifunkčné a 
premyslené obaly, 
ktoré dokážeme 
použiť pre viac 
účelov. 

11. marec

10. marec

18. marec

31. marec

Viac informácií

Viac informácií

https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/paneuropska-vysoka-skola
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tyzden-slovenskych-kniznic
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-manazmentu
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mlady-obal-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tyzden-slovenskych-kniznic
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-biotechnologie-a-potravinarstva
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-manazmentu
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/paneuropska-vysoka-skola
https://www.portalvs.sk/sk/miesto-studia/institut-fizioterapie-balneologie-a-liecebnej-rehabilitacie-piestany
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mlady-obal-2016
https://www.portalvs.sk/sk/miesto-studia/institut-fizioterapie-balneologie-a-liecebnej-rehabilitacie-piestany
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-biotechnologie-a-potravinarstva


Predstavovanie jednotlivých vysokých škôl na Slovensku pokračuje v 
atraktívnejšej forme, zameriavame sa aj na možnosti ubytovania, športové aktivity, 
univerzitné média, kluby, zahraničné pobyty a ďalšie zaujímavosti pre študentov. 
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Prešovská univerzita v Prešove je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie má 
status univerzity. Je členom conferentie rektorov podunajských štátov - Danube Rectors  
Concerence (DRC) a organizácie združujúcej európske univerzity a   národné rektorské  
konferecnie, ktorej hlavným   zámerom je   podpora jednotného   systému vysokoškolského 
vzdelávania v   Európe,   Asociácie európskych univerzít -   European Universitities Association 
(EUA). Prešovská univerzita je rovnako aj spoluzakladateľom Alliance of Central-Eastern 
European Universities (ACEU) a Euromediteránnej univerzity (EMUNI). V rámci uvedených 
konzorcií sa podieľa na príprave spoločných študijných programov i projektov medzinárodnej 
spolupráce. Členstvo v European Associoation for Erasmus Coordinators umožňuje 
implementovať aktuálne stratégie týkajúce sa mobilít študentov a učiteľov.  

Univerzita v  uplynulom období venovala zvýšenú pozornosť budovaniu stimulujúceho 
prostredia pre osobný rozvoj svojich študentov, ktoré zahŕňa aj kultúrne a spoločenské vyžitie. 
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Prešovská univerzita v Prešove
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Na univerzite pôsobí Študentské divadlo FF, Divadlo P.A.D.A.K na PF, Ženský spevácky 
zbor Iuventus Paedagogica, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester 
Camerata Academica, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, Spevácky zbor sv. Romana 
Sladkopevca, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Piano Vocal, 
a Akordeónové kvarteto. Úspešne pokračuje tradícia festivalu Akademický Prešov.   
Neodmysliteľnou súčasťou akademického života sú univerzitné média – internátne rádio Rádio 
PaF, univerzitný časopis NA PULZE a študentská internetová televízia TV Mediálka. 
Na poli duchovného rozvoja sa mimoriadne pestrými aktivitami prezentuje Univerzitné 
pastoračné centrum. 
V  rámci športových aktivít sú aktívne športové kluby Slávia PU Prešov, basketbalový klub BK 
Akademik PU Prešov, volejbalový klub VK MIRAD PU Prešov a Klub technických športov 
PU. 
Pre študentov sú počas roka pripravené rôzne podujatia: University Opening Night, 
UNIPODAY A UNIPOFEST  (športovo-kultúrne podujatie), Vianočný koncert i ďalšie. 

Študentský domov a jedáleň PU ako účelové zariadenie Prešovskej univerzity poskytuje 
ubytovanie študentom vo svojich štyroch prevádzkach. Kapacita študentského domova je 1918 
miest. Ubytovanie je riešené v dvoj - štvorlôžkových izbách s kompletným sociálnym vybavením 
v bunkovom systéme. Pre ubytovaných je k dispozícii televízna miestnosť, práčovňa, čajové 
kuchynky na každom poschodí. V prevádzkach je zavedené internetové pripojenie priamo na 
izbách. Na vrátniciach budov je možnosť zapožičania žehličiek a vysávačov. V areáli svoje služby 
ponúka kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra a zdravotné stredisko. 

unipo.sk 
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http://www.unipo.sk/informacie-o-univerzite/ouniverzite/
http://www.unipo.sk/informacie-o-univerzite/ouniverzite/
http://pafradio.sk/
http://napulze.unipo.sk/
http://medialka.tv/
http://upc.unipo.sk/
http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/kluby-a-oddiely/tj
https://www.facebook.com/pages/PU-Akademik-Pre%C5%A1ov/452091001508047
http://www.vkmiradpupresov.sk/
http://www.unipo.sk/6752/
http://pafradio.sk/
http://napulze.unipo.sk/
http://medialka.tv/
http://upc.unipo.sk/
http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/kluby-a-oddiely/tj
https://www.facebook.com/pages/PU-Akademik-Pre%C5%A1ov/452091001508047
http://www.vkmiradpupresov.sk/
http://www.unipo.sk/6752/
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na svojich šiestich fakultách poskytuje široké 
možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských 
vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku. Ako prvá univerzita na 
Slovensku získala SPU v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou 
za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú 
opäť obhájila v roku 2013.  
V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených 
univerzít na Slovensku. 
V  rovnakom roku bolo na univerzite otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech 
zamerané na aplikovaný výskum v  oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v 
poľnohospodárstve, poravinárstve a bioenergetike. Centrum je vybavené  špičkovou výskumnou 
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2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
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Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v  5 študentských domovoch 
s  celkovou kapacitou vyše 2600 lôžok. Študenti majú k  dispozícii televízne a  počítačové 
miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v  areáli 
študentských domovov, posilňovne a  stolnotenisové miestnosti. Súčasťou dvoch študentských 
domovov sú aj jedálne pre študentov a zamestnancov.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci s ZŠK Slávia SPU Nitra zastrešuje niekoľko 
extraligových športových klubov: MBK SPU Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, Florbalový klub 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra, Plavecký klub ZŠK Slávia ŠG SPU Nitra. Študenti majú nielen 
možnosť zúčastniť sa priamo rôznych extraligovývh zápasov, konajúcich sa v Športovej hale SPU, 
ale taktiež môžu využiť aj školský bazén.  

Jednou z hlavných priorít univerzity je rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce a  integrácia 
SPU do uznávaných medzinárodných asociácií, ako napr. VUA (Visegrad University Association), 
EUA (European University Association), ICA a  CASEE (Association for European Life Science 
Universities),   DRC (Danube Rector´s Conference) a mnohých ďalších. Svojim študentov ponúka 
rôzne zahraničné mobility prostredníctvom programov Erasmus, Leonardo da Vinci a 
Ceepus.  

uniag.sk 

http://www.bknitra.com/
http://www.volejbalnitra.sk/
http://www.dfanitra.sk/
http://www.plavanie-nitra.sk/
http://www.bknitra.com/
http://www.volejbalnitra.sk/
http://www.dfanitra.sk/
http://www.plavanie-nitra.sk/
http://www.uniag.sk/sk/o-univerzite/
http://www.uniag.sk/sk/o-univerzite/
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Ďalšie zaujímavosti a aktuality
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Minimum teórie, skúškou je trh. Univerzitný 
predmet, kde sa rodia startupy. 

Popri predmetoch v rámci zvolených študijných 
programov si môžu študenti Žilinskej univerzity 
(UNIZA) zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny 
predmet. Je otvorený študentom všetkých ročníkov 
bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. 
Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať 
každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať 
na svojom vlastnom podnikateľskom nápade. 

Viac informácií

Vedcom UK sa podarilo výrazne skrátiť 
prípravu lieku proti chrípke. 

Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo 
vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu 
lieku proti chrípke. Toto významné vylepšenie 
š p i č k o v é h o t í m u o r g a n i c k ý c h c h e m i k o v 
z  Prírodovedeckej fakulty UK na čele s  prof. Mgr. 
Radovanom Šebestom, DrSc., je aktuálne v patentovom 
konaní na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Viac informácií

Aplikácie upozornia na výtlky. 
Pomôcť šoférom a  zabrániť poškodeniu auta teraz 
môže nová aplikácia slovenských študentov – Vyhni sa 
výtlkom. Vyvinuli ju študenti Fakulty informatiky 
a  informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity.

Viac informácií

Art Film Fest 
Od 17. do 25. júna sa Košice stanú mestom 
najznámejšieho filmového festivalu na Slovensku – 
Art Film Fest. Cieľom tohto významného kultúrneho 
podujatia je priblížiť návštevníkom to najlepšie z 
domácej i medzinárodnej filmovej tvorby a 
podporiť záujem o kvalitnú kinematografiu.

Viac informácií

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!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/aplikacie-upozornia-na-vytlky-a-podvody-taxikarov
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/art-film-fest
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/aplikacie-upozornia-na-vytlky-a-podvody-taxikarov
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/minimum-teorie-skuskou-je-trh--univerzitny-predmet-kde-sa-rodia-startupy-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/art-film-fest
https://www.portalvs.sk/sk/
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vyskum-uk-vedcom-sa-podarilo-vyrazne-skratit-pripravu-lieku-proti-chripke
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vyskum-uk-vedcom-sa-podarilo-vyrazne-skratit-pripravu-lieku-proti-chripke
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/minimum-teorie-skuskou-je-trh--univerzitny-predmet-kde-sa-rodia-startupy-

