
Ďalšie zaujímavé 
termíny pre 
uchádzačov o štúdium 
na vysokej škole!!! 
V mesiaci apríl ponúkajú vysoké školy 
svojim uchádzačom nie len  podujatie 
“Deň otvorených dverí” ale aj 
konzultácie k nadchádzajúcim 
prijímacim pohovorom. 
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DOD a konzultácie v  mesiaci Apríl 

07 
Apr

15 
Apr

15-16 
Apr

Deň otvorených dverí Výskumný ústav vysokohorskej 
biológie v Tatranskej Javorine Žilinská univerzita v Žiline

Deň otvorených dverí Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Konzultácie k prijímacím pohovorom Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela

Konzultácie k prijímacím pohovorom Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 

20 
Apr

Deň otvorených dverí Hutnícka fakulta Technická univerzita 
v Košiciach 

22-23 
Apr

https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/hutnicka-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/miesto-studia/vyskumny-ustav-vysokohorskej-biologie-v-tatranskej-javorine
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom-fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-umb
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom-fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-umb
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/paneuropska-vysoka-skola
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom-fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-umb
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/paneuropska-vysoka-skola
https://www.portalvs.sk/sk/miesto-studia/vyskumny-ustav-vysokohorskej-biologie-v-tatranskej-javorine
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom-fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-umb
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/hutnicka-fakulta
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Spoločnosť Adecco Group, svetový líder v  poskytovaní personálnych služieb, 
ponúka pre 50 ambicióznych a aktívnych mladých ľudí možnosť vyskúšať si 
počas jedného mesiaca pozíciu CEO (chief executive officer). Študenti a 
absolventi stredných a vysokých škôl sa môžu uchádzať o pozíciu lokálneho CEO 
Adecco Slovakia v online systéme www.adeccowaytowork.com, ktorý je 
prístupný od 1. marca do 15. apríla 2016.  
Program „CEO na jeden mesiac" odštartoval prvýkrát v roku 2011 v Nórsku. V roku 
2015 sa do programu zapojilo viac ako 18 000 žiadateľov z celého sveta, pričom 
projekt preukázal schopnosť zvýšiť zamestnateľnosť vďaka praktickým 
skúsenostiam s vedením medzinárodnej spoločnosti, ktoré vybraní uchádzači získali. 
Pre mladých ľudí je to výnimočná životná príležitosť. Najlepší kandidáti z  celého 
sveta budú bojovať o  pozíciu globálneho CEO Adecco Group na jeden 
mesiac. 

Pozrite si motivačné VIDEO: CEO na jeden mesiac 2016

Staň sa CEO na jeden mesiac!!!

http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=CEO+%28chief+executive+officer%29
http://www.adeccowaytowork.com/
http://www.apple.com
http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=CEO+%28chief+executive+officer%29
http://www.adeccowaytowork.com/
http://www.apple.com
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 
V BRATISLAVE
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Ešte stále je možné podávať prihlášky na 
vybrané vysoké školy. Presné termíny 
uzatvárania podávania prihlášok nájdete 
na stránke Portál VŠ v sekcii pre 
uchádzačov a študentov Elektronická 
prihláška na VŠ pod názvom  

TERMÍNY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK. 

Jednou z vysokých škôl, na ktoré si uchádzači stále môžu podať prihlášku, je 
Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Slovenská technická univerzita v  Bratislave (STU) je modernou, výskumno-
vzdelávacou inštitúciou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do 
výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, 
chémie, potravinárstva či materiálových technológií. 
Výskumné tímy univerzity sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, 
ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z  grantov a  stovky 
projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax.  
Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných 
zamestnancov na trhu práce.  Ročne študuje na 7. fakultách STU a jednom ústave 
takmer 17-tisíc študentov. 
STU ponúka svojim študentom ubytovanie až v ôsmych študentských domovoch 
lokalizovaných priamo v Bratislave a v jednom so sídlom v Trnave. Ďalšou 
alternatívou ubytovania sú apartmánové izby v hoteli Barónka. 
Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o  spolupráci so 
zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do 
zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov. 

https://www.portalvs.sk/en/terminy
http://www.stuba.sk
http://www.stuba.sk/sk/vyskume/popredne-vyskumne-pracoviska-na-stu.html?page_id=7589
http://www.profesia.sk/cms/newsletter/jun-2015/rebricek-zaujmu-o-absolventov-vedu-informatici-a-strojari/44928
http://vs.iedu.sk/sk/prehlad/-/stupen=7:8,forma=1:2/-/kriterium=30;x=skupina_so;y=skola;graf;top
http://www.stuba.sk/sk/fakulty.html?page_id=2990
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657
http://www.apartmanyba.sk/apartmany-na-prenajom-hotel-baronka
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2973
https://www.portalvs.sk/en/terminy
http://www.stuba.sk
http://www.stuba.sk
http://www.stuba.sk
http://www.stuba.sk/sk/vyskume/popredne-vyskumne-pracoviska-na-stu.html?page_id=7589
http://www.profesia.sk/cms/newsletter/jun-2015/rebricek-zaujmu-o-absolventov-vedu-informatici-a-strojari/44928
http://vs.iedu.sk/sk/prehlad/-/stupen=7:8,forma=1:2/-/kriterium=30;x=skupina_so;y=skola;graf;top
http://www.stuba.sk/sk/fakulty.html?page_id=2990
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657
http://www.apartmanyba.sk/apartmany-na-prenajom-hotel-baronka
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2973
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Študenti STU majú možnosť zapojiť sa do 
mnohých študentských organizácií a aktivít, 
ako Študentský cech chemikov - 
Študentský parlament FCHPT (Beánia, 
športový deň, fakultné tričká, časopis 
Radikál a iné), Študentský cech strojárov 
(posilňovňa Herkules, časopis Škrt, internet 
klub MG, job fórum a iné), Študentský 
parlament Elektrikárov a  Informatikov 
(posilňovňa Junák, odborné prednášky, 

ping-pongový turnaj, futbalový turnaj a ďalšie), Študentský parlament Fakulty 
architektúry (ples, odborné prednášky o  architektúre, lyžiarsky zájazd a iné), 
Študentský parlament MTF (IRŠ Karavana - rádio, ŠIFL - študentská internátna 
futbalová liga, Non Stopka - športovo-kultúrny víkend a iné), Študentský 
parlament Ústavu manažmentu (vernisáž študentských prác, Prvákovica, 
Priestorovica, doučovanie a iné), Združenie študentov Stavebnej fakulty 
(Hugovica - karneval, beh po schodoch, volejbal, ping-pong turnaj, projekt Your 
Knowledge - prednášky z  praxe a ďalšie), Board of European Students of 
Technology (akademické kurzy v 32 
európskych kraj inách za minimálny 
poplatok - technické,  ekonomické a iné 
zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) a 
vo ľno časové kurzy - zamerané na 
windsurfing, parašutizmus, a  iné aktivity, 
kultúrne výmeny, motivačné víkendy a 
ďalšie), The International Association for 
the Exchange of Students for Technical 
Experience (odborné medzinárodné 
stáže, Dni príležitostí s cieľom prezentovať 
študentom ich možnosti uplatnenia v  praxi, CC - Central Europe ConveTION - 
medzinárodná konferencia a iné), Elam (Divadlo hudby - tvorba profily 
hudobníkov, umelcov a i., Foto krúžok, strihanie videa, príprava krátkych “shotov" a 
ďalšie), IRŠ TLIS (alternatívne rádio, organizujúce súťaž študentských rádií, 
konštrukčné a  komunikačné súťaže a iné), MMC STU (študentská televízia, 
mediálna podpora pre fakulty, študentské organizácie, pravidelná tvorba relácií, 
časopis Oko a iné) a mnoho ďalších. 

Zdroj: http://www.stuba.sk 
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http://www.chemik.sk
http://www.scs.sk
http://www.portal.speai.sk
http://www.spfastu.sk
https://www.facebook.com/klub.amos
http://ozspum.webnode.sk
http://www.zssvf.sk
http://www.best-bratislava.sk
https://iaeste.sk
http://elam.sk
http://www.tlis.sk
http://www.mc2.sk
http://www.stuba.sk
http://www.chemik.sk
http://www.scs.sk
http://www.portal.speai.sk
http://www.spfastu.sk
https://www.facebook.com/klub.amos
http://ozspum.webnode.sk
http://www.zssvf.sk
http://www.best-bratislava.sk
https://iaeste.sk
http://elam.sk
http://www.tlis.sk
http://www.mc2.sk
http://www.stuba.sk
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Robot ako pomocník 
poľnohospodára

Zariadenie podobné lunochodu slúži 
zatiaľ len na experimentálne účely, no nie 
je problém začať ho používať už aj v 
praxi. Robot je určený na identifikáciu 
h n o j í v a l e b o i n ý c h p o t r e b n ý c h 
p r e p a r á t o v p r e p ô d u . A u t o r o m 
zariadenia je doktorand Ladislav Tóth z 
Te c h n i c k e j f a k u l t y S l o v e n s k e j 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Aplikácia Eyeblink pomáha 
pri syndróme suchého oka

Mnoho ľudí pociťuje pri každodennej 
práci s počítačom suchosť či svrbenie očí. 
Pri liečbe ochorenie známeho ako 
syndróm suchého oka teraz pomáha 
aplikácia Eyeblink. Jej autorom je Andrej 
Fo g e l t o n z  Fa k u l t y i n f o r m a t i k y 
informačných technológií STU. Aplikácia 
priebežne kontroluje, či žmurkáme toľko, 
ako by zdravý človek mal. Ak nie, 
upozorňuje nás na to, aby sme žmurkli.

Viac informácií Viac informácií

Find us on: 
facebook

 Find us on:  
portalvs.sk 

Napíšte 
nám

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

Prihláste sa k 
odberu

mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/robot-ako-pomocnik-polnohospodara-pred-par-rokmi-sa-tato-myslienka-zdala-ako-science-fiction-
https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/aplikacia-eyeblink-z-fiit-stu-pomaha-pri-syndrome-sucheho-oka
https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/aplikacia-eyeblink-z-fiit-stu-pomaha-pri-syndrome-sucheho-oka
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/robot-ako-pomocnik-polnohospodara-pred-par-rokmi-sa-tato-myslienka-zdala-ako-science-fiction-
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=

