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IT svetom hýbu ženy a neboja sa hovoriť 
o tom nahlas!

IT SVETOM HÝBU 
ŽENY

Vo štvrtok 28. apríla 2016 sa v priestoroch kaviarne Papa 
v  Kulturparku uskutočnil brífing pre média na tému „IT 
svetom hýbu ženy a neboja sa hovoriť o tom nahlas“, na 
ktorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach 
reprezentovala Alica Kačengová. Alica Kačengová je 
študentkou 3. ročníka informatiky na Prírodovedeckej 
fakulte. Od malička ju lákala informatika a je presvedčená o 
tom, že množstvo dievčat má už od detstva systematický 
prístup k učeniu, a to je pri štúdiu informatiky veľká 
výhoda.

http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/it-svetom-hybu-zeny-a-neboja-sa-hovorit-o-tom-nahlas
http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/it-svetom-hybu-zeny-a-neboja-sa-hovorit-o-tom-nahlas
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Cieľom podujatia bolo poukázať na úspešné ženy v IT sfére. Sú múdre, kreatívne, 
ambiciózne, krásne, ovládajú multitasking, rozprávajú plynulo cudzími jazykmi, 
svoju IT kariéru majú pevne v rukách a zvládajú pritom s prehľadom svoj 
súkromný život. Celosvetový deň žien v IT ponúka možnosť odprezentovať 
„mužský svet IT“ ženám, nežnejšiemu pohlaviu. Ukazuje možnosti štúdia a 
naštartovania kariéry v technických oblastiach. Košice IT Valley reprezentuje 
vyše 50 organizácií a/alebo spoločností, ktorých zamestnankyne a študentky sú 
príkladmi toho, že ženy v IT dnes menia svet. 

Chcel by si pokračovať vo svojom 
štúdiu na zvolenej vysokej škole? 
Alebo prejsť na inú vysokú školu, či už 
na inžinierske alebo doktorandské 
štúdium?  

Nezabudni si podať prihlášku! Všetky termíny na podávanie sú zverejnené na 
jednom mieste - na stánke portálvs.sk.

Doplňujúce prijímacie konanie 
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje 
doplňujúce prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v 
dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2016 v 
nasledovnom rozsahu: 

❖   Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor 
❖ Predškolská a elemtnárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským 
❖   Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v 

kombinácii 
❖   Stredoeurópske areálové štúdiá

CHECKNI TU!!

Takže všetky dievčatá, ktoré baví IT technológia, nebojte sa, venujte sa 
tomu a študujte to, čo Vás baví!!

Viac info!

Viac info!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/doplnujuce-prijimacie-konanie
http://www.portalvs.sk/sk/terminy
http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/it-svetom-hybu-zeny-a-neboja-sa-hovorit-o-tom-nahlas
http://www.portalvs.sk/sk/terminy
http://www.portalvs.sk/sk/terminy
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/doplnujuce-prijimacie-konanie
http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/it-svetom-hybu-zeny-a-neboja-sa-hovorit-o-tom-nahlas
http://www.portalvs.sk/sk/terminy
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SUMMER 

SCHOOL

Rozmýšľate čo s blížiacimi sa letnými prázdninami?

Radi by ste rozvíjali svoje znalosti a schopnosti aj v priebehu leta?

Tak tu máme niečo pre Vás!

LETNÁ ŠKOLA ENERGETIKY

Letná škola energetiky 2016 je jedinečný projekt určený vysokoškolským študentom 
najmä z  regiónu Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko) bez ohľadu na ich študijný odbor a stupeň štúdia.  

Networkuj s  predstaviteľmi energetického sektora, navštív zariadenia nedostupné 
bežnej verejnosti, uži si profesionálny tréning a  bohatý kultúrny a  spoločenský 
program. Letná škola energetiky sa bude konať v kaštieli Mojmírovce na Slovensku od 
26. júna do 2. júla 2016 pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša 
Šefčoviča. 

Prihlás sa do 25. mája 2016 na https://www.seas.sk/application-summer-
school 

Všetky náklady (vrátane ubytovania a stravy) hradí organizátor!

https://www.seas.sk/application-summer-school
https://www.seas.sk/application-summer-school
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AKTUALITY

Stavba roka 2015 

Uprostred viníc obce Malá Tŕňa, 
vyrástla v  roku 2015 zaujímavá 12 
metrov vysoká turistická rozhľadňa, 
k t o r á z a u j m e n e v š e d n ý m 
architektonickým riešením v  tvare 
vínneho suda. 
Autormi diela sú pracovníci Katedry 
architektúry Fakulty umení TUKE, 
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. a  Ing. 
arch. Michal Mihaľák. 
Táto stavba získala nomináciu na 
hlavnú cenu titulu Stavba roka 
2015 a  dve ďalšie ocenenia tejto 
súťaže.

Viac info!

Vanilka v Botanickej 
záhrade SPU dala prvé 

plody 
Vanilka je jedinou úžitkovou orchideou, 
ktorá produkuje jedlé plody – vanilkový 
struk. Samotné opeľovanie je veľmi 
zložitý proces, pretože rastlina kvitne 
iba niekoľko hodín, počas ktorých sa 
musí uskutočniť opelenie. V  našich 
podmienkach sa môže uskutočniť len 
umelé opelenie. 
Vanilka zakvitla 18. septembra 2015, 
keď pracovníčka BZ Ing. Margita 
Záhorská tieto kvety manuálne opelila. 
V  týchto dňoch vidíme výsledok jej 
práce a  na rastline sú prvé plody – 
zelené tobolky.

Viac info!

Find us on: 

facebook
 Find us on:  
portalvs.sk 

Prihláste sa 
k odberu

 Napíšte 
nám 

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

https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stavba-roka-2015
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vanilka-v-botanickej-zahrade-spu-dala-prve-plody
https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stavba-roka-2015
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:HelpDesk@portalvs.sk?subject=
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vanilka-v-botanickej-zahrade-spu-dala-prve-plody



