
AUGUST 2019

NEWSLETTER
AKTUALITY / ZAUJÍMAVOSTI / INFORMÁCIE ZO ŠKOLSTVA

Predĺžené termíny podávania prihlášok 
na vysokú školu 

Aj v  tomto mesiaci máte ešte možnosť podať si prihlášku na vysokú školu. 
Predĺžené termíny sú aktuálne na fakultách týchto vysokých škôl:  

- Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, 
- Paneurópska vysoká škola: Fakulta ekonómie a podnikania,  Fakulta informatiky, 

Fakulta masmédií, Fakulta práva, Fakulta psychológie, 
- Prešovská univerzita v Prešove - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 
- Technická univerzita v Košiciach: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, 

Fakulta umení, 
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Politológia, 

Fakulta priemyselných technológií,  Fakulta špeciálnej techniky,  
- Univerzita Komenského v Bratislave: Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 

Jesseniova lekárska fakulta,  
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta, 
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Fakulta masmediálnej komunikácie, 

Fakulta sociálnych vied, 
- Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 
- Vysoká škola Danubius: Fakulta práva Janka Jesenského, Fakulta sociálnych štúdií, 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 
- Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
- Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. 

Informácie o konkrétnych termínoch a fakultách nájdete tu:   
https://www.portalvs.sk/sk/terminy?
owner=0&faculty=0&institute=0&level=1&form=1&since=14.06.2019&till=30.09.2019 
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V ďalšom ročníku programu Mládežníckeho delegáta 
alebo delegátky v OSN (UN Youth Delegates Programme) bude 
záujmy mladých ľudí zo Slovenska na rokovaniach OSN 
zastupovať Petra Pauerová, študentka Univerzity Konštantína 
Filozofa v  Nitre. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR, Asociáciou krajských rád 
mládeže (AKRAM) a Iuventou, pričom bol obnovený v roku 
2018 po dlhšej, päťročnej, pauze. Aktívna mladá žena 
tak vo funkcii nahradí Dominika Porvažníka.  

Takmer tridsiatka kandidátov, dve kolá 
V priebehu júna sa uskutočnili dve náročné kolá výberového 
procesu. Do prvého kola sa na základe verejnej výzvy zapojilo 
26 kandidátov a kandidátok, ktorí okrem životopisu a popisu 
výkonu svojho mandátu museli preukázať líderské schopnosti, 

charakternosť a vedomosti o danom sektore v eseji 
na  tému:  „How can young people contribute to current global problems solutions? 
In  your  response, you may consider the discrimination of marginalized groups, the refugee 
and migration crisis, climate change, gaps in the Agenda 2030 implementation, war conflicts 
among other issues you deem important“.  
Kandidáti prostredníctvom rôznych úloh preukázali znalosť anglického jazyka, schopnosť 
zostaviť časový harmonogram aktivít, ktoré by mal delegát počas svojho mandátu stihnúť, 
a  takisto opísali dobrovoľnícke aktivity, ktorých boli alebo sú súčasťou. Do druhého kola 
v  podobe personálneho rozhovoru postúpilo šesť najlepších uchádzačov podľa bodového 
ohodnotenia podkladov. Komisiu tvorili predstavitelia ministerstiev, AKRAMU, Iuventy a terajší 
delegát pri OSN Dominik Porvažník. Všetci kandidáti preukázali veľmi dobré znalosti OSN 
a  Cieľov udržateľného rozvoja, mali rozsiahle skúsenosti s prácou s mládežou 
a  dobrovoľníctvom a motiváciu reprezentovať slovenskú mládež na pôde OSN, no víťazkou 
sa nakoniec stala práve Petra.  
Chcela by viac zapojiť študentov vysokých škôl 
Mládežníckou delegátkou bude jeden rok. Jej prácou bude tvorba rôznych workshopov 
a  prednášok na tému SDGs (Ciele udržateľného rozvoja, anglicky Sustainable Development 
Goals).  „Osobne by som chcela do tejto tvorby viac začleniť aj vysokoškolákov, ale tento plán 
musím ešte špecifickejšie premyslieť,“  hovorí Petra Pauerová. Okrem toho sa bude venovať 
rôznorodej práci s mládežou z rôznych marginalizovaných skupín. Pomáhať bude tiež pri 
organizácii sprievodných podujatí s podporou Stálej misie SR pri OSN v spolupráci s delegátmi 
z iných krajín.  
Každá skúsenosť ju niečo naučila  
Petra na UKF študuje ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii a euroázijské štúdiá. 
Ako hovorí, štúdium jej poskytlo veľa výhod – okrem chápania činnosti OSN ako celosvetovej 
organizácie a orientácie sa v medzinárodnom prostredí aj znalosť ďalšieho rokovacieho jazyka 
OSN, ktorým je ruština. Popri štúdiu bola členkou medzinárodnej mládežníckej organizácie 
AIESEC, kde zastávala viacero postov. 

Mládežníckou delegátkou v OSN bude študentka 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 



Študenti Žilinskej univerzity uspeli na svetovom 
finále manažérskej hry Global Management 

Challenge v Jekaterinburgu 

O d 4 . d o 6 . j ú l a 2 0 1 9 
sa  študentský tím Fakulty 
r i a d e n i a a i n f o r m a t i k y 
Žilinskej univerzity v Žiline 
pod názvom FRI Solutions 
zúčastnil svetového finále 
m a n ažé r s ke j h r y G l o b a l 
M a n a g e m e n t C h a l l e n g e 
v  ruskom Jekaterinburgu, 
ktorého sa zúčastňujú finalisti 
národných kôl z viac ako 30 
krajín sveta.  

Ide o najväčšiu manažérsku súťaž na svete zameranú na simuláciu stratégie riadenia podniku. 
Jednotlivé tímy zložené zo  študentov univerzít alebo manažérov podnikov riadia virtuálny 
podnik a súťažia s ďalšími tímami, resp. podnikmi na jednotlivých trhoch a vytvárajú tak 
konkurenčné prostredie. Rozhodujú o základných stratégiách svojho podniku v personálnej, 
výrobnej, marketingovej a obchodnej oblasti. 

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3192-mladeznickou-delegatkou-v-osn-bude-nasa-
studentka 

„Ak mám pravdu povedať, práve toto 
č lenstvo ma nauč i lo mnohým 
z r u č n o s t i a m , a k o j e t i m e 
managment, práca v tíme a  jeho 
vedenie, či rôznym organizačným 
schopnostiam, ktoré som využila 
aj pri príprave na pohovor,“ približuje 
Petra svoje akt iv i ty.  „Osobne 
si  myslím, že treba skúsiť všetko, 
aj  študentský život. Popri mojej 
č innos t i v A IESEC som mala 
aj  obyčajnú brigádu, kde som 
pracovala ako recepčná. Ani jednu 
s k ú s e n o s ť b y s o m n e m e n i l a , 
lebo  každá jedna ma naučila mnohým novým veciam, ktoré som vedela častokrát využiť 
aj počas štúdia.“ 
Nový mandát zatiaľ neberie ako úspech. „Úspech to bude, až keď budem vedieť ukázať prácu, 
ktorá po mne ostane. Nateraz to skôr vnímam ako veľkú zodpovednosť vykonávať túto funkciu 
najlepšie ako budem vedieť,“ uzatvára študentka. 
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N a o t v á ra c o m c e re m o n i á l i 
si  študenti Fakulty riadenia 
a  informatiky Žilinskej univerzity 
v  Ž i l ine (FRI UNIZA) Kar in 
Beláková, Patrik Maruňák a Bruno 
Grinč zo študijného programu 
manažment, vyžrebovali ž ltú 
semifinálovú skupinu a ich 
súpermi boli tímy z Grécka, 
Kazachstanu, Macaa a Estónska. 
Semifinále úspešne zvládli. Bol 
to  napínavý boj do posledného 
r o z h o d n u t i a , n o p o s t ú p i l i 
do  absolútneho finále spolu 

s tímami z Číny, Portugalska, Macaa, Ruska, Poľska, Hongkongu a Pobrežia Slonoviny. 

Očakávania o veľmi náročnom svetovom finále sa potvrdili. Po každom rozhodnutí sa dynamicky 
menilo poradie finalistov, až po poslednom rozhodnutí zakotvili študenti FRI UNIZA na krásnom 
ôsmom mieste. Nazbierali tak cenné skúsenosti a veríme, že budúci rok sa umiestnia ešte vyššie. 
Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline si študenti môžu túto manažérsku 
hru nielen online zahrať, ale aj zdokonaliť svoje manažérske zručnosti na predmete Manažérske 
hry a simulácie pod vedením majsterky sveta v tejto súťaže za rok 2018 (Ing. Lucie Lendelovej, 
PhD., MBA). 
„Výučba manažmentu na FRI UNIZA je orientovaná najmä na praktické znalosti a schopnosti, 
ktoré študenti získajú prácou na projektoch a konkrétnych zadaniach z praxe od partnerských 
spoločností. Sme preto veľmi radi, že ich naši študenti dokázali využiť a uplatniť aj v tejto 
prestížnej svetovej manažérskej súťaži a dosiahli skvelé umiestnenie,“ dodal dekan Fakulty 
riadenia a informatiky UNIZA doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 

Poradenské centrum Katolíckej univerzity 
v Ružomberku spolupracujúcim subjektom 

s odborom prevencie kriminality 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-zilinskej-univerzity-uspeli-na-svetovom-
finale-manazerskej-hry-global-management-challenge-v-jekaterinburgu 

Katolícka univerzita v  Ružomberku zahájila spoluprácu s  Ministerstvom vnútra SR 
prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. 
Prorektorka pre vzdelávanie PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. dohodla so zástupkyňou 
Regionálnej kancelárie v  Žiline Mgr. Katarínou Kvašňovskou spoluprácu v oblasti podpory 
a  pomoci obetiam trestných činov. Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj Mgr.  Katarína 
Markovičová, PhD., keďže spolupracujúcim subjektom je Poradenské centrum KU, 
ktoré je v prípade ťažkostí klientov vyplývajúcich z kriminality v úzkom kontakte s regionálnym 
koordinačným centrom. Na tomto kontaktom bode na základe identifikovaných potrieb 
každého individuálneho prípadu bude obeti alebo potenciálnej obeti zabezpečený 
bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci v  podobe špecializovaného 
poradenstva pre obete a ich blízkych, sociálneho a psychologického poradenstva či právneho 
usmernenia a podpory.  
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Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70437-poradenske-centrum-ku-
spolupracujucim-subjektom-s-odborom-prevencie-kriminality 

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/rasi-troch-mladych-vedcov-posielame-do-
berkeley-na-slovensko-prinesu-inovacie-a-nove-postupy/ 

Študenti, zamestnanci, ale aj študenti Univerzity 
tretieho veku na KU sa ako obete nenávistných 
trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania 
s  ľuďmi môžu v  prípade potreby obracať 
na  Poradenské centrum KU alebo priamo 
na Regionálnu kanceláriu Žilina, ktorá sídli na prízemí 
v budove Okresného úradu v Žiline.  
Vytvorenie koordinovaného systému spolupráce 
kontaktných bodov v problematike služieb pre obete 
v  Žilinskom kraji, ktorého súčasťou je  aj  Katolícka 
univerzita v  Ružomberku, bolo  realizované v  rámci 
Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných 
bodov pre obete“. Katolícka univerzita v Ružomberku 
sa tak podieľa na zvýšení zainteresovaných subjektov 
prevencie kriminality, ako aj na riešení aktuálnych 
celospoločenských problémov vyplývajúcich 
z kriminality v Slovenskej republike. 

Troch mladých vedcov posielame do Berkeley, 
na Slovensko prinesú inovácie a nové postupy

Traja mladí vedci z dvoch slovenských univerzít uspeli vo výzve Úradu podpredsedu vlády SR 
pre investície a  informatizáciu (ÚPVII). Ich predložené projekty zaujali hodnotiacu komisiu 
a  získali možnosť stráviť semester na jednej z  najprestížnejších univerzít sveta – 
na  kalifornskej  Berkeley (UC Berkeley). Do výzvy sa mohli zapojiť verejné vysoké školy, 
ktoré  mohli nominovať maximálne troch kandidátov s  projektom v oblasti inteligentných 
dopravných systémov, informatizácie v doprave alebo automobilového výskumu.  
„Traja úspešní mladí vedci, jeden zo Žilinskej univerzity a  dvaja z  Technickej univerzity 
v Košiciach, absolvujú výskumný pobyt na univerzite v Berkeley, ktorá patrí celosvetovo do top 
päťky. Počas výskumného pobytu budú pracovať s najmodernejšími technológiami a stretnú 
sa  so špičkovými profesormi, čím môžu výrazne urýchliť svoj výskum. Inovatívne riešenia, 
ktoré  tu vyvinú, prenesú na Slovensku do praxe,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s  tým, 
že  ÚPVII podporí každého úspešného kandidáta sumou 93-tisíc eur na úhradu školného 
a nákladov súvisiacich s pobytom.  
Projekty posudzovala a vyhodnocovala komisia zriadená vedúcim Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a  informatizáciu. Posudzovala sa najmä dôležitosť 
predloženého projektu v rámci konkrétnej akademickej oblasti, jeho pozitívny prínos 
pre  žiadateľa, pre konkrétnu verejnú vysokú školu i  celkový prínos pre Slovenskú republiku, 
napríklad kompatibilita projektu so strategickými plánmi Slovenska v oblasti vedy, výskumu 
a inovácií. 
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Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program 
Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006. 
Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu 
výučby na slovenských vysokých školách a priblížiť 
vzdelávací proces š tandardom svetových 
r e n o m o v a n ý c h v z d e l á v a c í c h i n š t i t ú c i í , 
ako  aj  reálnym potrebám praxe. Tento rok 
hodnotiaca komisia zložená z piatich externých expertov rozdelila sumu 65 109 eur medzi 
19  najlepších projektov predložených tímami z vysokých škôl a  neziskových organizácií. 
Dva z nich sú z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 
Implementácia programovania v krajinárstve  
Projekt s  uvedeným názvom z  dielne Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre bol 
podporený sumou 2-tisíc eur. Ako konštatoval vedúci projektu Ing. Jakub Fuska, PhD., 
programovanie sa stáva bežnou súčasťou v praktickom uplatnení v mnohých odboroch, 
krajinárstvo nie je výnimkou. „Riešením projektu bude zabezpečená realizácia dvojdňového 
workshopu zameraného na základy programovania a prototypovania, ktorý sa uskutoční 
v  prvej polovici novembra 2019. Účastníci sa oboznámia s elementárnymi prvkami 
programovania v jazyku PYTHON s využitím jednodoskových počítačov s GPIO konektivitou, 
ako aj prácu s vývojovou doskou s možnosťou rozšírenia a využitia vstupno-výstupných 
zariadení. Poskytnutý dar bude použitý na zakúpenie komponentov potrebných pre riešenie 
workshopu, tieto komponenty budú následne využiteľné pri ďalšej výučbe a riešení 
záverečných prác,“ informoval nás Ing. J. Fuska.  
MushROOM  
Projekt MushROOM, ktorý predložili riešitelia z Katedry zeleninárstva FZKI SPU v  Nitre, 
bol podporený sumou 3 400 eur.   Cieľom projektu je podporiť praktickú výučbu predmetu 
jedlé a liečivé huby a ďalších súvisiacich predmetov, vytvoriť študentom priestor pre riešenie 
vlastných experimentálnych úloh a záverečných prác, prezentovať moderné spôsoby kultivácie 
jedlých a liečivých húb, podporiť u študentov budovanie zručností, podporiť 
vedeckovýskumnú základňu a spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, reflektovať požiadavky 
firiem z praxe (overovanie nových substrátov, aditív, mechanizácie pre výrobu substrátov a i.), 
overovať laboratórne výsledky v „poloprevádzke“, ako aj vydávať odporúčania pre prax 
vo forme vedeckých a odborných publikácií na Slovensku i v zahraničí.  
Ako nás informoval predkladateľ projektu Ing. Marcel Golian, PhD., členovia pedagogického 
a výskumného tímu sa stále častejšie stretávajú s požiadavkami praxe na záhradnícke produkty 
s vysokým alebo zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok. Takýmto produktom 
sú  nepopierateľne aj plodnice jedlých a liečivých húb.  „Katedra zeleninárstva FZKI SPU 
a  Katedra biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, ktorá 
bude spolupracovať na projekte, sú z pohľadu vzdelávania študentov a overovania nových 
technológií substrátových kultivácií jedlých a liečivých húb bezpochyby unikátom. 
Sú  kompletne vybavené laboratórnou „čistou“ časťou, absentujú im však priestory určené 
pre samotné dopestovanie plodníc.  

Tatra banka opäť podporila skvalitnenie 
vysokoškolského vzdelávania. Uspeli aj dva projekty 

Fakulty záhradnictva a krajinného inžinierstva 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 



Táto skutočnosť je mnohokrát spojená so znehodnotením niekoľkomesačnej výskumnej práce, 
keď sú pestovateľské substráty bakalárskych, inžinierskych, doktorandských či iných 
výskumných prác, počas krátkej chvíle znehodnotené vplyvom nevhodných podmienok pre 
produkciu húb. Projekt reflektuje uvedený stav. Vybudovaná rýchliareň húb bude nadväzujúca 
na laboratórnu bázu,“ povedal úspešný predkladateľ projektu. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tatra-banka-opat-podporila-skvalitnenie-
vysokoskolskeho-vzdelavania-uspeli-aj-dva-projekty-fakulty-zahradnictva-a-krajinneho-inzinierstva-

Všestranná študentka Národnohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave sa nestratí vo 

financiách ani v móde

Ekológ Prešovskej univerzity v Prešove ako jediný 
reprezentoval Slovensko na významnom podujatí 

na Kaukaze 

O tom, že naši študenti sa uplatnia 
doma ako aj v zahraničí sa môžeme 
presvedčiť aj v ďalšom inšpiratívnom 
pr íbehu š ikovnej a  všestrannej 
študentky Bc. Petry Špakovej. Petra 
úspešne absolvovala trojročné štúdium 
financií, bankovníctva a  investovania 
na  Národohospodárskej fakulte 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
a začiatkom júla jej bol slávnostne 
odovzdaný bakalársky diplom. Okrem 
toho, že si plnila všetky povinnosti 
na  fakulte, úspešne absolvovala 
aj štúdium zamerané na módny priemysel na Mod'Spe Paris Central Europe. Rozhovor s Petrou 
o tejto skúsenosti si môžete prečítať na MOD'SPE Paris Central Europe. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vsestranna-studentka-narodnohospodarskej-
fakulty-ekonomickej-univerzity-v-bratislave-sa-nestrati-vo-financiach-ani-v-mode 

Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 
znova úspešne prispela k  poznaniu biodiverzity Kaukazu, spropagovala riešené 
projekty, katedru, fakultu aj univerzitu na medzinárodnom podujatí v  centrálnom 
Veľkom Kaukaze v  Gruzínsku, kde nadviazala nové kontakty a  vytvorila podmienky 
pre zapojenie sa do ďalších medzinárodných projektov. V júli tohto roku sa člen Katedry 
ekológie FHPV PU doc. Mgr. Peter Manko, PhD. na pozvanie organizátorov z Ilia State 
University (Tbilisi, Gruzínsko) zúčastnil akcie BioBlitz - Kazbegi, Gruzínsko, 2019. 
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Toto podujatie je jedným zo série 
"bleskových" prieskumov biodiverzity 
vybraného územia*. Zúčastnilo sa ho 25 
odborníkov z  Nemecka (Zoological 
Research Museum Alexander Koenig, Bonn; 
Faculty of Forest Sciences and Forest 
Ecology, Forest Inventory and Remote 
Sensing, Göttingen), 25 vedcov a študentov 
z  Gruzínska (Ilia State University, Tbilisi) 
a  jediný pozvaný zástupca Slovenska 
(Katedra ekológie FHPU PU). Druhej fázy 
sa zúčastnili aj ďalší kolegovia z Francúzska 
a Maďarska.  
Prieskum biodiverzity Národného Parku 
Kazbegi a  jeho okolia, najmä v  regióne 
Mccheta-Mtianeti, sa počas necelých dvoch 
júlových týždňov sústredil najmä na flóru, 
terestrické a  vodné bezstavovce. Jednotlivé tímy vykonávali prieskum relatívne nezávisle, 
vzhľadom na ekologické nároky študovaných taxonomických skupín. Doc. Mankovi sa napriek 
premenlivému počasiu podarilo odobrať vzorky z približne sedemdesiatich lokalít, z ktorých 
niektoré sa nachádzali v nadmorskej výške viac ako 3000 metrov nad morom, priamo pod 
ľadovcami a  snehovými poliami štvortisícoviek aj dominanty tohto regiónu, hory Kazbeg. 
Okrem samotného zberu materiálu pre ďalší výskum sa v rámci tohto podujatia konali série 
prednášok a prezentácií. Popri príspevkoch venovaných samotnej bodiverzite a jej výskumu 
v  rámci podujatia prebehla prezentácia projektu KEGA č. 005PU-4/2019 (Vedecká výučba 
v  ekologickom vzdelávaní: kolaboratívny prístup "Terén - Laboratórium - Aplikácia"), 
jeho cieľov, metodologických prístupov a predbežných výsledkov. Myšlienka projektu oslovila 
participujúcich kolegov a  preto boli metodologické prístupy vedeckej výučby realizované 
a prezentované v praxi so skupinami kolegov z Gruzínska, Nemecka, Francúzska a gruzínskych 
študentov z Ilia State University v Tbilisi. Výsledky doterajšieho výskumu skupiny prešovských 
ekológov a realizované projekty boli dobrým základom pre diskusie o  ďalších spoločných 
podujatiach a medzinárodných projektoch. Veríme, že sa spoločným úsilím zainteresovaných 
strán podarí dosiahnuť udržateľnosť výskumu v oblasti Kaukazu, ale tiež prispieť k úspešnosti 
univerzity pri získavaní medzinárodných projektov a  k  skvalitneniu vedecko-výskumných 
výstupov pracoviska. 

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/33109/ 
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