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PORTÁL VŠ 26 NOVEMBER 2016

Opäť tu máme ďalšiu zaujímavú súťaž!!

Protherm Production vyhlásil pre študentov súťaž o 
exotické dovolenky

Závod na výrobu kotlov Protherm Production v Skalici vyhlásil 2. ročník 
súťaže pre študentov. Ponúka im jedinečnú možnosť natočiť video, poslať 

analýzu a vyhrať exotickú dovolenku. Pre víťaza je to pobyt vo vybranej 
destinácii v sume 1 500 eur. 

Súťaž je určená pre všetkých študentov, bez ohľadu na odbor. Prebieha cez študentskú 
webovú stránku www.challengest.com a skladá sa z dvoch častí. Úlohou študenta 
je natočiť video (napr. na mobil), v ktorom po anglicky predstaví spoločnosť Protherm 
Production a samého seba medzinárodným obchodným partnerom. A to tak, ako keby 
pracoval na pozícii skupinového nákupcu. Porota bude hodnotiť vystupovanie 
aj plynulosť jeho angličtiny.
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Ďalšou úlohou je vypracovanie analýzy vývoja cien plynu alebo medi na svetových 
trhoch za posledné tri roky (v slovenskej aj anglickej verzii). Meď je totiž jedným 
z materiálov, ktorý obsahujú vykurovacie zariadenia vyrábané v Protherm Production. 
Zemný plyn je zase využívaný ako palivo na vykurovanie prostredníctvom plynových 
kotlov. Videá bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov vedenia spoločnosti Protherm 
Production a oddelenia nákupu. Uzávierka súťaže je koncom decembra 2016. Súťaž 
veľmi úzko súvisí s prijímaním zamestnancov na oddelenie nákupu. „Do budúcna 
sa  totiž obzeráme po šikovných nákupcoch,“ vysvetlila Zuzana Šimonovičová, 
manažérka pre ľudské zdroje z Protherm Production.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/protherm-production-vyhlasil-pre-
studentov-sutaz-o-exoticke-dovolenky 

Jedenásty ročník súťaže 
M. R. Štefánika Študentská 

esej 2016 na tému Ako 
ďalej po Brexite?

Aký je podľa Vás žiaduci 
vývoj v priestore dnešnej EÚ 
a  na  Slovensku po Brexite 
z pohľadu slobody, prosperity 
a  bezpečnosti? A čo môže 
tento žiaduci vývoj podľa Vás 
o h r o z i ť ? Z am y s l i t e s a 
a napíšte esej!

Deadline pre zaslanie súťažných esejí: 17. novembra 2016 (vrátane).  
Podmienky súťaže nájdete TU! 

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedenasty-rocnik-sutaze-m-r-stefanika-
studentska-esej-2016

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6082
http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedenasty-rocnik-sutaze-m-r-stefanika-studentska-esej-2016
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6082
http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/jedenasty-rocnik-sutaze-m-r-stefanika-studentska-esej-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/protherm-production-vyhlasil-pre-studentov-sutaz-o-exoticke-dovolenky
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/protherm-production-vyhlasil-pre-studentov-sutaz-o-exoticke-dovolenky
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Na Univerzite v Gente v Belgicku sa 25. októbra konalo valné zhromaždenie asociácie univerzít 
so zameraním na poľnohospodárstvo a  vedy o  živej prírode ICA (Association for European 
Life Sciences Universities).  
Jedným z  bodov programu zhromaždenia 
bola aj voľba členov rady za jednotlivé 
regióny zastúpené v  asociácii. Za región 
s t redne j a  východne j Európy bo l 
nominovaný prof. Teodor-Ioan Trasca,  
prodekan   Fakulty   spracovania potravín 
Banátskej univerzity poľnohospodárskych 
vied a veterinárneho lekárska v Rumunsku 
a  prof. Peter Bielik, rektor Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v  Nitre. 
V  tajnom hlasovaní bol prítomnými 
zástupcami členských univerzít za člena 
rady pre strednú a  východnú Európu 
zvolený Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

Členovia rady ICA zohrávajú kľúčovú úlohu pri   určovaní smerovania domácich univerzít 
či fakúlt  a dokážu účinne prepojiť aktivity a záujmy týchto inštitúcií s činnosťou asociácie.  

Členstvo v  ICA poskytuje SPU možnosť prezentovať sa na konferenciách, zapájať 
sa do projektových aktivít v rámci siete viac ako 60 univerzít z Európy a ostatných krajín, 
tiež umožňuje prístup k  cenným informáciám a  inováciám z  oblasti vedy a  výskumu 
v  agrosektore. ICA navyše spolupracuje s  inými významnými európskymi a  svetovými 
inštitúciami a napomáha tak zviditeľneniu SPU v univerzitnom vzdelávacom priestore. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/rektor-spu-prof-peter-bielik-sa-stal-clenom-rady-
ica-za-strednu-a-vychodnu-europu

Rektor SPU prof. Peter Bielik sa stal členom rady ICA za 
strednú a východnú Európu

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/rektor-spu-prof-peter-bielik-sa-stal-clenom-rady-ica-za-strednu-a-vychodnu-europu
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/rektor-spu-prof-peter-bielik-sa-stal-clenom-rady-ica-za-strednu-a-vychodnu-europu
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Rektor STU píše o potrebe zmeniť vysokoškolský systém

Rektor STU Robert Redhammer píše o potrebe zmien v slovenskom vysokoškolskom systéme. Aby 
Slovensko bolo bohatou krajinou ako Švajčiarsko, musí tiež 
diverzifikovať svoje vysokoškolské vzdelávanie podľa poslania 
v  spoločnosti. Švajčiarsko nemrhá  talentom vlastných ľudí, 
naopak, láka ďalších z celého sveta k sebe. Na Slovensku nestačí 
rozvíjať len jeden typ univerzít, aj keď má dôležité poslanie 
pri  zabezpečovaní širokej vzdelanostnej úrovne. Musí osobitne 
hodnotiť a  financovať malú skupinu výskumne intenzívnych 
univerzít, aby zastavilo odliv mladých ľudí za špičkovým štúdiom 
do zahraničia a pritiahlo zopár talentov zo zahraničia k nám. A tiež 
musí rozvíjať profesijné pomaturitné vzdelávanie, po ktorom zúfalo 
volajú slovenskí zamestnávatelia. 
Kompletný článok nájdete tu: http://redhammer.blog.sme.sk/
c/438302/prezident-kiska-na-eth-zurich-a-nase-vysoke-

SPU získala prestížne ocenenie v súťaži Národná cena 
Slovenskej republiky za kvalitu 2016

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala v súťaži Národná cena Slovenskej republiky 
za kvalitu za rok 2016 Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie, v  kategórii C – organizácie 
verejného sektoru. Prestížne ocenenie prevzal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
a prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.  
Záštitu nad slávnostným odovzdávaním ocenení, ktoré 
sa  konalo 8. novembra v  Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v  Bratislave, prevzal predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko a  predseda vlády SR Robert Fico. Národná 
cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, 
modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú 
komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené 
tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, 
čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality. 
Prostredníctvom modelov kvality majú organizácie možnosť 
komplexne zhodnotiť činnosti organizácie a stanoviť 
tie  oblasti, kam je  potrebné smerovať ďalšie zlepšovanie. 
Národná cena SR za kvalitu tak nielen oceňuje, ale aj motivuje účastníkov k ďalšiemu 
napredovaniu. 
Prihlásené organizácie prešli počas roka náročným hodnotiacim procesom, ktorý začal 
samohodnotením a následne boli preverené externým hodnotením. „Úspešne splniť kritériá 
európsky uznávaných modelov kvality sa podarilo len niekoľkým organizáciám spomedzi všetkých 
prihlásených, a preto ich právom môžeme zaradiť medzi tie najlepšie,“ povedali organizátori 
súťaže. „Môžeme prispieť k  zvyšovaniu kvality života tým, že sa kvalitou a  spoločenskou 
zodpovednosťou budeme každodenne zaoberať. Cesta za kvalitou býva tŕnistá činnosť, kvalita 
a  zlepšovanie je nikdy nekončiaci cyklus. Tých, ktorých dnes oceňujeme sa neboja prekážok. 
Ich výsledky sú nadpriemerné a dúfam, že budú príkladom a motivátorom pre ďalších,“ povedal 
Pavol Pavlis. 
Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/spu-ziskala-prestizne-ocenenie-v-sutazi-narodna-
cena-slovenskej-republiky-za-kvalitu-2016

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/spu-ziskala-prestizne-ocenenie-v-sutazi-narodna-cena-slovenskej-republiky-za-kvalitu-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/spu-ziskala-prestizne-ocenenie-v-sutazi-narodna-cena-slovenskej-republiky-za-kvalitu-2016
http://redhammer.blog.sme.sk/c/438302/prezident-kiska-na-eth-zurich-a-nase-vysoke-skoly.html?ref=tit
http://redhammer.blog.sme.sk/c/438302/prezident-kiska-na-eth-zurich-a-nase-vysoke-skoly.html?ref=tit
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Osobnosť vedy 2016: M. Valko z FCHPT STU

Profesor Marián Valko získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2016, ktoré každoročne 
udeľuje minister školstva v rámci Týždňa vedy a techniky. 
Ocenenie si prebral počas galavečera vo štvrtok 10. 11. 2016. 
„Moja cesta k vede viedla cez môjho otca, 
ktorý tiež pôsobil na fakulte. Často som 
s  ním chodil do práce a nasával 
atmosféru," povedal vo svojom príhovore. 
M. Valko tiež povedal, že ocenenie patrí 
celému kolektívu EPR Laboratória 
Oddelenia fyzikálnej chémie a spolu 
s  kolegami ho vnímajú ako záväzok 
do  budúcnosti.Prof. Ing. Marián Valko, 
DrSc. pôsobí na Ústave fyzikálnej chémie 
a  chemickej fyziky Fakulty chemickej 
a  potravinárskej technológie STU 
v  Brat i s lave . Minu lý rok z í ska l 
aj ocenenie rektora STU, ktoré každý rok 
získajú autori z STU za publikovanie 
v  špičkových a  vysokoimpaktovaných 
periodikách. Ocenenie Osobnosť vedy a techniky sa M. Valkovi udeľuje za Komplexnú analýzu 
kovov a  antioxidantov v  živých systémoch, popise interakcií kovov s  biomolekulami 
a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov. 
Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/osobnost-vedy-2016-m-valko-z-fchpt-stu

Fyziologicko-analytické laboratórium získalo certifikát 
kontroly kvality 

Členom vedeckého tímu Fyziologicko-analytického 
laboratória sa opäť podarilo získať medzinárodne 
akceptovateľný a uznávaný certifikát kontroly kvality 
EQUAS v German External Quality Assessment Scheme 
pre  toxikologické analýzy v biologickom materiáli (round 
57 (2016/2017) v environmentálno-medicínskej oblasti 
pre  šesť metabolitov ftalátov: metabolity DEHP (MEHP 
v  moči,5-OH-MEHP v moči a 5-carboxy-MEHP v moči, 
5 oxo-MEHP v moči), DBP (MiBP) a DnBP (MnBP) v moči.  
Vedecký tím pracuje v zložení: doc. Ing. Ida Petrovičová, 
PhD., Michaela Földešiová, RNDr. Branislav Kolena, PhD., 
Mgr. Miroslava Šidlovská. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/fyziologicko-analyticke-laboratorium-ziskalo-
certifikat-kontroly-kvality-

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/osobnost-vedy-2016-m-valko-z-fchpt-stu
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/osobnost-vedy-2016-m-valko-z-fchpt-stu
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Na otázku „Má EU nějakou dobrou budoucnost?“ prednášal v stredu 26. októbra 2016 
v  priestoroch Auly Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bývalý prezident Českej republiky 
prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Dr. h. c. mult. Jadrom jeho vystúpenia bolo poukázať na rozdiely 
medzi hypotetickým a reálnym modelom Európskej únie. 
Ako informoval rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír 
Zelenický, CSc., k pozvaniu prišlo z dvoch dôvodov: 
„Jednak organizujeme takéto prednášky odborníkov 
z  rôznych oblastí pre študentov univerzity príslušných 
odborov, a druhá vec je, že akonáhle sa naskytla 
príležitosť takú významnú osobnosť, akou je Václav 
Klaus, pozvať sem na univerzitnú pôdu, nedalo 
sa  ju  odmietnuť. Pán profesor Klaus ovplyvnil dianie 
v  našej Česko-slovenskej republike, ako aj  jej úspešné 
rozdelenie a takisto urobil pre Čechy aj pre Slovensko 
veľa v ekonomike a politike.“ 
Profesora Klausa pozvanie, a ešte viac atmosféra v plnej sále a pozorne počúvajúce publikum, 
veľmi potešili. „Podľa ich otázok a reakcií na viac menej podobnej nóte naladené publikum som 
už dlho nezažil,“ povedal. „Vyučujem v Prahe na vysokej škole, so študentmi som často, jazdím 
po rôznych školách a univerzitách. Ide hlavne o to, že mladá generácia bez životnej skúsenosti 
je  najviac náchylná byť indoktrinovaná práve súdobou ideológiou, doktrínou. Myslím si, 
že pokus propagandistickej verzie európskej integrácie je v danej chvíli nesmierne silný a ja sa 
desím toho, čo tie naše deti z toho v tej hlave majú alebo budú mať.“ 
Podľa neho Európska únia potrebuje radikálnu rekonštrukciu, nielen kozmetické zmeny. „Nejde 
len o zmenu názvu Európskej únie, mne ide o totálnu rekonštrukciu. To chce zásadné 
prebudovanie od začiatku, vyjsť s novým konceptom európskej spolupráce a kooperácie 
samostatne suverénnych štátov. A to sú veľké zmeny.“ 
Vo svojom vystúpení Václav Klaus načrtol rôzne témy, s ktorými sa podľa jeho slov mladí ľudia 
bežne nestretávajú a nepočujú ich takto analyticky komentovať a rozoberať. „Myslím, že poučné 
bude pre nich to moje odlišovanie propagandistického modelu EÚ od tej skutočnej reality. 
To, aby jedno nebolo vydávané za druhé.“ 
Exprezident Klaus je známy svojimi postojmi k EÚ, a práve preto, že to nie je problematika 
jednoznačne vnímaná v spoločnosti, podľa slov rektora Zelenického patrí na univerzitnú pôdu. 
„V súčasnosti okrem akademickej pôdy nie je veľmi príležitosť na vyjadrenie názorov, nielen 
pozitívnych, ale aj iných. Takže táto pluralita názorov je typická pre univerzitu a my sme hľadali 
aj tému prednášky tak, aby tomuto zodpovedala.“ 
Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-ukf-v-nitre-prednasal-
stovkam-studentov-vaclav-klaus-

Na UKF v Nitre prednášal stovkám študentov Václav 
Klaus

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!
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