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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:  
• Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 
• Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, 
• Katolícka univerzita v Ružomberku: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Teologická 

fakulta, 
• Paneurópska vysoká škola: Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky, Fakulta 

masmédií, Fakulta práva, Fakulta psychológie, 
• Prešovská univerzita v Prešove: Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta športu, 

Filozofická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva, Technická fakulta, 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave: Ústav manažmentu, Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologická fakulta, Stavebná fakulta, 
Strojnícka fakulta, 

• Technická univerzita v Košiciach: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Fakulta 
umení, 

• Technická univerzita vo Zvolene: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: odbor Politológia, Fakulta 
priemyselných technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta špeciálnej 
techniky, Fakulta zdravotníctva, 

• Trnavská univerzita v Trnave: Filozofická fakulta, Právnická fakulta, 
• Univerzita Komenského v Bratislave: Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied, 



Podpora talentov v oblasti IT a umelej 
inteligencie je hrádzou proti úniku 
mozgov v tejto životne dôležitej 
oblasti pre budúci hospodársky rozvoj 
krajiny.  
Dňa 27. júna 2019 sa v Bratislave na pôde 
S l o v e n s ke j t e c h n i c ke j u n i v e r z i t e 
v Bratislave zišlo viac ako sto odborníkov 
umelej inteligencie z celého Slovenska, 
aby podporili vznik   Slovenského centra 
pre výskum umelej inteligencie – 
slovak.AI. Myšlienka založenia centra 
vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi 
akademickými inštitúciami, zástupcami 
priemyslu a štátu, konkrétne medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou 
Slovenska a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských výskumných 
univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. 
slovak.AI je otvorená platforma pre všetky subjekty akademického, súkromného, verejného 
a neziskového sektora, ktoré sa oblasti umelej inteligencie na Slovensku venujú a víta všetkých, 
ktorí majú záujem spolupracovať a  podporiť jej rozvoj na Slovensku. Zakladatelia sú  toho 
názoru, že spojením síl môže Slovenská republika efektívnejšie a kvalitnejšie rozvíjať talent 
v oblasti umelej inteligencie a zastaviť tak únik mozgov, ktorému čelí vo všetkých oblastiach 
a veľmi citeľný je aj v oblasti IT. 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta 

prírodných vied, 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 DTI, 
• Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
• Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 
• Žilinská univerzita v Žiline: Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Fakulta humanitných vied, Fakulta 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulta riadenia a informatiky, Stavebná fakulta, 
Strojnícka fakulta. 

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

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
vzniklo centrum pre výskum umelej inteligencie
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Vedci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre budú učiť včelárov i verejnosť 

ako chrániť včely 
Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodnej 
platformy, ktorá dokáže vzdelávať začínajúcich 
včelárov i verejnosť. 
Ko l e k t í v I n š t i t ú t u o c h ra n y b i o d i v e r z i t y 
a  biologickej bezpečnosti na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa stal 
koordinátorom projektu, ktorý  je  zameraný 
na  záchranu včiel. V rámci medzinárodnej siete 
AgroBioNet na ňom pracuje 12 výskumných 
a  vzdelávacích inštitúcií z Poľska, Maďarska, 
Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska. 

Cieľom projektu, financovaného agentúrou pre vyšehradský fond, je vytvorenie medzinárodnej 
platformy, ktorá dokáže vzdelávať začínajúcich včelárov i verejnosť. Zároveň bude rozširovať 
poznatky zamerané na ochranu ohrozených opeľovačov, včiel a bude robiť osvetu aj o včelích 
produktoch a ich vplyve na výživu a zdravie ľudí. 
V rámci projektu sa uskutoční aj medzinárodná konferencia so samostatnými sekciami 
na Slovensku, v Moldavsku, Ukrajine a Arménsku. "Všetky sekcie sú orientované na riešenie 
závažných a aktuálnych problémov včiel a včelstiev. Úvodná stretnutie sa uskutoční na SPU 
v Nitre 13. septembra. Orientované bude na problematiku zberu a využívania včelích peľových 
obnôžok a včelej pergy. Prednášky, ktoré na podujatie pripraví viac ako 60-členný kolektív 
expertov z rôznych krajín, sa tematicky využijú aj ako študijné zdroje pre špecializované kurzy 
včelárov a pre ďalšie vzdelávacie aktivity," informovala SPU. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vedci-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-
v-nitre-budu-ucit-vcelarov-i-verejnost-ako-chranit-vcely 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-slovenskej-technickej-univerzite-v-bratislave-
vzniklo-centrum-pre-vyskum-umelej-inteligencie 

„Vznik slovak.AI je významným krokom 
v  mnohých ohľadoch, najmä však vytvorí 
predpoklad pre zapojenie sa Slovenska 
do medzinárodných štruktúr a sietí centier 
umelej intel igencie,” uviedla  Mária 
Bielikova, dekanka FIIT STU a predsedníčka 
novovzniknutej platformy.  
slovak.AI umožní Slovensku zapojiť 
sa do Programu Digitálna Európa a  čerpať 
zdroje z Európy. Európska komisia plánuje 

investovať do podpory rozvoja umelej inteligencie v rokoch 2021-2027 okolo 2,5 miliardy eur 
a aj pre vedcov a firmy zo Slovenska sa tým otvárajú nové možnosti financovania výskumu. 
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Tri najvýznamnejšie slovenské vedecké 
inštitúcie budú spolupracovať s cieľom tvoriť 
špičkovú vedu,  konkurencieschopnú 
v o  s v e t o v o m m e r a d l e . U n i v e r z i t a 
Komenského v Bratislave (UK), Slovenská 
technická univerzita v  Bratislave (STU) 
a  Slovenská akadémia vied (SAV) dnes 
podpísali memorandum o  spolupráci 
v  oblast i vedy na  pôde Univerzi ty 
Komenského v Bratislave. 

Dve najsilnejšie univerzity a  akadémia vied vytvoria vedecký klaster s  cieľom zlepšiť 
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a  prispieť k  rozvoju vedy, vzdelanosti a  kultúry 
spoločnosti. Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil 
inštitúcií a  získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, 
ako aj  investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú 
so svetom a  aby podporili spoločenský, ekonomický, kultúrny a  environmentálny blahobyt 
a prosperitu krajiny. 

„Podpis tohto memoranda je vyústením niekoľkomesačných snáh našich troch inštitúcií 
a  zmyslom je, aby sme sa z  konkurentov stali spojencami. Chceme, aby slovenská veda 
bola  konkurencieschopnejšia než doposiaľ a  tomu má slúžiť to, že tri najsilnejšie vedecké 
inštitúcie v  tejto republike sa spájajú, aby si vzájomne pomáhali,“ povedal rektor Univerzity 
Komenského Marek Števček. Zároveň dodal, že sa chcú spoločne vyjadrovať 
k celospoločenským otázkam, aby ich hlas znel intenzívnejšie, jasnejšie a zreteľnejšie. 
Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar uviedol: „Potrebujeme vybudovať silnú 
výskumnú infraštruktúru, a preto dnes podpisujeme memorandum o spolupráci. Chceme vyslať 
nielen dovnútra našich organizácií, ale i  do sveta silný signál, že ako tri najsilnejšie 
vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku chceme na medzinárodnom poli postupovať 
spoločne.“ 
Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka sa začína nová spolupráca medzi univerzitami a Slovenskou 
akadémiou vied. „Táto spolupráca má nesmierny význam aj preto, že Slovensko sa trápi 
a  borí  s  odlivom študentov do zahraničia či blízkosťou Brna, ktoré nám „kradne“ vedeckých 
pracovníkov. Pevne verím, že toto memorandum nastaví bariéru týmto dvom procesom. Taktiež 
je veľmi rozumné, aby vybudované špičkové vedecké pracoviská mali spoločné zastrešenie 
a aby prechod ľudí medzi inštitúciami, ktorí sa chcú spolupodieľať na prebiehajúcich výskumoch, 
bol bezproblémový.“ 

Väčš ina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a  STU. 
Ich  vedci  vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v  databáze 
Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. V prípade karentovaných publikácií 
je to až 70 % celkovej slovenskej produkcie. 

Tri najsilnejšie inštitúcie budú 
spolupracovať vo vede 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tri-najsilnejsie-institucie-budu-spolupracovat-vo-
vede 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/projekt-polirural-ma-posilnit-postavenie-
vidieckych-oblasti-a-ich-obyvatelov 

Projekt PoliRural má posilniť postavenie vidieckych 
oblastí a ich obyvateľov 

Na pôde Českej zemědelskej univerzity 
v Prahe odštartovali 19.  júna trojročný 
projekt pod názvom Kolaboratívny 
vývoj politík pre budúcnosť vidieckych 
oblastí a  ľudí, v  akronyme PoliRural, 
na  ktorom sa  podieľa aj Technická 
fakulta Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 
Na úvodnom stretnutí sa zúčastnilo 
všetkých 37 partnerov z pätnástich krajín. 
Ide o trojročný projekt s  celkovým 
rozpočtom takmer šesť miliónov eur 
v  rámci programu EÚ Horizont 2020, 
prostredníctvom ktorého sa podporuje excelentný európsky výskum. 
Projekt je zameraný na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve. 
Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity sa môžu diať pomaly, ale dopady 
sú často nezvratné. Tvorcovia politík môžu pozitívne ovplyvniť tento proces pod podmienkou, 
že majú informácie o efektívnosti súčasných nástrojov, pre koho a v akej miere sú prospešné 
a aké budú kľúčové hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj vrátane ich dopadu na ľudí, planétu, 
príjmy a využívanie pôdy. Ak majú byť tieto informácie skutočne využiteľné v praxi, je potrebné 
vystúpiť zo sektorového myslenia a v spoločnom záujme spojiť úsilie mnohých aktérov 
z rôznych sektorov. PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových aktivít 
potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú efektívne, správne 
nasmerované, zamerané na ľudí a podložené dlhodobým výhľadom. Využijú sa k tomu 
moderné informačné technológie a akčný výskum. 
Široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, občiansku spoločnosť 
a  súkromný sektor. Partneri zároveň geograficky zastupujú všetky regióny Európy a Izrael. 
Výsledky projektu budú verejne dostupné a budú slúžiť ako východiskový podklad 
pre  prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim 
a  novo  sa  otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov 
a vidieckych oblastí. 
Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa bude podieľať 
na príprave analytických podkladov a vývoji nových inovatívnych nástrojov, ako aj ich pilotnej 
fáze zavádzania do praxe. SPU v Nitre bude koordinovať slovenských partnerov projektu: 
Agroinštitút, š.p., Mesto Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament. Slovenská firma KAJO 
s.r.o. bude zodpovedať za veľmi dôležitý vývoj technickej stránky projektu. Vytvorí softvér 
umožňujúci tvorcom politík modelovať scenáre budúceho vývoja, čím im umožní lepšie 
pochopiť a predvídať dopady na jednotlivé regióny. Štyri ciele projektu sú: 

•Vytvoriť inovačné centrum politiky. 
•Zmerať prevládajúce postoje k politikám zameraných na vidiek. 
•Preskúmať budúce trajektórie rozvoja vidieka. 
•Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci s viacerými zainteresovanými. 
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Zdroj: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/slovak-university-startup-cup-2019 

Aj tento rok dominovali v  celoslovenskej 
súťaži Slovak University STARTUP CUP 2019 
startupy z Technickej univerzity v Košiciach, 
ktoré si odniesli prvenstvo v  dvoch 
kategóriách z piatich. 
Víťazom kategórie  Životné prostredie, 
zelené technológie  sa stal startup 
Greenspace (startup prezentoval Jozef 
Pavlinský z  Leteckej fakulty TUKE). Startup 
sa zaoberá novými technológiami dobíjania 
batérií elektromobilov a bezmotorových 
lietadiel. 

Víťazom  hlavnej ceny súťaže  a  zároveň 
aj  víťazom kategórie  Veda a  medicínske 
t e c h n o l ó g i e  s a s t a l š t u d e n t s k ý 
startup  CHECkuP/Cognitive Healthcare 
Platform/  (startup prezentoval Erik Kajáti 
z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE). 
Startup ponúka riešenie, ako  by  mohli 
moderné technológie zlepšiť starostlivosť 
o chorých a nevládnych ľudí, ktorí sú odkázaní 
na pomoc ošetrovateľov. 
Päťdesiatosem projektov z  celého Slovenska 
a inovatívne nápady v piatich kategóriách. Ťah 
na vysokoškolákov nie  je náhodný.  „Títo ľudia 
majú budúcnosť, treba ich podporovať, treba 
podporovať ich nápad,“  uviedol výkonný 
predseda Junior Chamber International Slovakia Marián Meško. 

Memorandum o porozumení 

Slovak University STARTUP CUP 2019 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali vo štvrtok 4. júla 2019 
memorandum o porozumení s Ruskou akadémiou vied, Spojeným výskumno-vedeckým 
centrom, Európskym združením pre vedu a výskum a Košickou regionálnou komorou 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 
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Predmetom memoranda je  zvýšenie 
výskumných a  vedeckých kapacít v  oblasti 
aplikovaného výskumu v meste Košice, 
na  území Koš ického a  Prešovského 
samosprávneho kraja ako  i v Slovenskej 
republike a  aplikácia výsledkov výskumu 
v  reálnej ekonomike a  tiež  zvýšenie 
výskumných a  vedeckých kapacít v oblasti 
základného a  experimentálneho výskumu 
v  meste  Košice, na území Košického 
a  Prešovského samosprávneho kraja 
ako  i  v  Slovenskej republike. Spoločného 
podpisu sa za tri košické univerzity zúčastnili 

rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., 
rektor  TUKE prof. Ing. Stanislav Kmeť, Csc. a  rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. Medzi prítomnými hosťami ďalej boli Vladimir Sukharev a Dimitri Svetogorov 
z Ruskej akadémie vied, predsedseda Spojeného výskumno-vedeckého centra Ing. Michal 
Janko, člen Spojeného výskumno-vedeckého centra Peter Iatsyshyn, predseda rady 
Európskeho združenia pre vedu a výskum Viliam Závodský, riaditeľka Košickej regionálnej 
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Monika Kočiová M.A. a predseda 
Predstavenstva Košickej RK SOPK JUDr. Igor Cap, MBA. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/memorandum-o-porozumeni 

Otvorenie vynovenej telocvične na Fakulte 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej 

univerzity v Žiline

V p i a t o k d ň a 2 8 . j ú n a 2 0 1 9 
sa  uskutočnilo slávnostné otvorenie 
novozrekonštruovanej telocvične 
a  n o v é h o v s t u p u n a F a k u l t e 
bezpečnostného inžinierstva UNIZA. 
A čo by to bolo za slávnostné otvorenie 
telocvične, keby nebolo spojené 
so  športovým zážitkom? Po otvorení 
nasledoval pútavý a historicky prvý 
exhibičný zápas v sálovom futbale, 
ktorý preveril športového ducha tímu 
rektorátu na čele s pánom rektorom 
a  tímu dekanov fakúlt. Za stavu 6:0 
zvíťazil tím rektorátu a už teraz sa dá povedať, že tento zápas začal peknú a zaujímavú tradíciu. 

Zdroj: https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2648-otvorenie-
vynovenej-telocvicne-na-fbi-uniza-a-exhibicny-zapas-v-salovom-futbale-timov-vedenia-univerzity 
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Štipendijný program MIRAI 
Veľvyslanectvo Japonska v SR vyhlasuje výberové 
konanie na dva turnusy programu MIRAI, 
ktorý  je  krátkodobým programom pre mladých 
ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie 
a  Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, 
bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné 
vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných 
súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL. 
Názov programu "MIRAI - 未来" môžeme preložiť 
ako "budúcnosť". Ministerstvo zahraničných vecí 
Japonska dúfa, že program podporí vzájomné 
porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov 
a  pomôže vybudovať silné kontakty medzi 
budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých 
krajín sveta. 
Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom 
doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 3 a 5. Po zaslaní elektronickej prihlášky 
sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania 
v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).  
 
Skupina 3 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 10. - 19. december 2019 
(uzávierka: 15. október 2019) 
Skupina 5 (Téma: Veda a technika) v termíne 3. – 11. marec 2020 (uzávierka: 20. január 2020)  
 
Prihlášky pre obe skupiny je nutné podať online prostredníctvom linku: 
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-
lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533 
Viac informácií: 
zuzana.zelinska@bv.mofa.go.jp 
culture@bv.mofa.go.jp 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stipendijny-program-mirai 
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