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Podpis dohody o spolupráci medzi Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave a mestom Bratislava

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/podpis-dohody-o-spolupraci-medzi-ekonomickou-
univerzitou-v-bratislave-a-mestom-bratislava 

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo 
stretnutie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, pána Matúša Valla, s rektormi 
najväčších bratislavských univerzít – 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Fe rd i n a n d o m D aňo m , U n i v e r z i t y 
Komenského v Bratislave – Marekom 
Števčekom, Slovenskej technickej 
univerz i ty – Miroslavom Fikarom 
a s predsedom Slovenskej akadémie vied 
– Pa v l o m Ša j g a l í ko m . Pre d m e t o m 

rokovania boli otázky vzájomnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s vysokými školami 
a  vedeckými inštitúciami, nadviazanie obojstranného vzťahu založeného na podpore a rozvoji 
inovácii, aplikácii výskumných aktivít do praxe, ich testovanie v reálnych podmienkach mesta 
s cieľom zlepšiť život obyvateľov a zefektívniť správu mesta. 
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ferdinand Daňo – podpísal pri tejto príležitosti 
s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy – Matúšom Vallom dohodu o spolupráci. Predmetom 
tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti 
vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, 
zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného 
mesta Slovenskej republiky.
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5. mája 2019 sa v novej budove Slovenského 
národného divadla odohral slávnostný galavečer, 
na ktorom boli vyhlásené výsledky 11. ročníka 
prestížnej čitateľskej ankety Slovenka roka 2019, 
ktorú organizuje týždenník Slovenka v spolupráci 
s RTVS a SND. Ocenenie dostalo deväť Sloveniek, 
ktoré boli nominované v rôznych kategóriách. 
V  k a t e g ó r i i v e d a a  v ý s k u m z í s k a l a 
cenu prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.  
Profesorka Hudecová pôsobí na Ústave biochémie 
a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity 
v  Bratislave. Orientuje sa najmä na  štúdium 

antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného 
a  syntetického pôvodu. Zaslúžila sa  o  zavedenie prvého originálneho československého 
systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe. Je autorkou 
a  spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, monografie, vysokoškolských skrípt, viac ako 130 
pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát, ako aj deviatich autorských 
osvedčení. V  rovnakej kategórií   bola   nominovaná aj prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
Pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave. 
Špecializuje sa na výskum dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v širšom európskom 
kontexte. Za svoje vedecko-výskumné, publikačné, pedagogické a umelecko-tvorivé aktivity 
získala viaceré významné ocenenia a uznania. Ocenenie Absolútna Slovenka roka 2019 získala 
Andrea Gontkovičová, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti 
Philip Morris. Dosiahla aj prvenstvo v kategórii biznis a manažment. 

Slovenkou roka v oblasti Veda a výskum sa stala 
Daniela Hudecová

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenkou-roka-v-oblasti-veda-a-vyskum-sa-stala-
daniela-hudecova 

Študentky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
úspešné na interpretačnej súťaži

29. – 30. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem 
konala Interpretačná súťaž pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou 
účasťou. Univerzity mohli do jednotlivých kategórií poslať len dvoch svojich zástupcov, 
na základe čoho sa súťaže zúčastnili naozaj len tí najlepší mladí umelci z radov českých, 
poľských a slovenských študentov. Katedra hudby PF UKF vyslala do Ústí nad Labem šesť 
študentiek, ktoré sa dokázali presadiť v nesmierne ťažkej zahraničnej konkurencii. Kateřina 
Sáčková zaznamenala fantastický úspech získaním 1. miesta v I. kategórii súťažného odboru 
Iné nástroje, kde ako jediná hráčka na zobcovej flaute nastúpila proti huslistom. 
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Magdaléna Dzurňáková v tejto silnej kategórii určenej absolventom konzervatórií zaujala veľmi 
solídnou interpretáciou a ako jediná huslistka bez konzervatoriálneho vzdelania vybojovala 
o to cennejšie Čestné uznanie. Lívia Rácová a Katarína Mazúrová po veľmi muzikálnej a technicky 
čistej hre na priečnej flaute obsadili 2., resp. 3. miesto v II. kategórii toho istého súťažného 
odboru. Miernym sklamaním bolo neakceptovanie famózneho výkonu Ruženy Baloghovej 
v  I.  kategórii súťažného odboru Sólový spev. Česť našich speváčok zachraňovala Dominika 
Szabóová, ktorá v II. kategórii tohto súťažného odboru získala Čestné uznanie, pričom 
2. a 3. miesto neboli udelené. Počtom získaných cien patríme spoločne s Univerzitou Karlovou 
v  Prahe a Univerzitou Hradec Králové medzi najúspešnejšie univerzity tohto ročníka. 
Slová úprimnej vďaky patria nielen skvelým študentkám, ale aj pedagógom PF UKF v Nitre Mgr. 
art. Jane Pastorkovej, ArtD., Mag. rer. roc. oec. Marcele Lechtovej, M.A. a Mgr. art. Samuelovi 
Miklášovi za ich odbornú prípravu. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentky-univerzity-konstantina-filozofa-v-nitre-
uspesne-na-interpretacnej-sutazi 

Najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku tvoria 
študenti žurnalistiky Katolíckej univerzity

Na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 
získali mladí žurnalisti z  Filozofickej fakulty 
Kat o l í c ke j u n i v e r z i t y v  Ružo m b e r ku 
s  časopisom Zumag prvé miesto a ďalšie dve 
prestížne ocenenia - hlavnú cenu Nadácie 
Čisté slovo a cenu TASR. Do súťaže Štúrovo 
pero, ktorá oslavuje jubilejných 25 rokov, sa tento 
rok prihlásilo spolu sedemdesiat stredoškolských, 
osem vysokoškolských časopisov a šesť 
elektronických magazínov. Zumagu konkurovalo 
sedem vysokoškolských časopisov. Na druhom 

mieste skončil Občas nečas (časopis študentov Univerzity Konštantína filozofa v Nitre) a tretie 
miesto obsadil Univerzál (časopis z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach). Predsedom poroty 
bol Lukáš Milan, spolu s ním hodnotili vysokoškolské časopisy a jednotlivcov aj členovia poroty 
– Viera Kulichová a Jozef Bednár.
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Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70277-najlepsi-vysokoskolsky-casopis-na-
slovensku-tvoria-studenti-zurnalistiky-katolickej-univerzity 

Vo výslednom hodnotení vyzdvihli najmä tematickú a  žánrovú pestrosť Zumagu, vyváženú 
štruktúru a kvalitné grafické spracovanie. V  rámci hodnotenia tiež porota uviedla, že redaktori 
Zumagu zvládli novinárske remeslo a dokonca môžu konkurovať profesionálnym periodikám. 
Porotcovia vyzdvihli, že ocenené časopisy v tomto ročníku Štúrovho pera boli oproti predošlým 
sviežejšie, študentskejšie a obsahovo oveľa kvalitnejšie. Zumag stavil na celospoločenské témy, 
no neprehliadal ani záležitosti týkajúce sa univerzity. Porota v jeho prípade zaznamenala najväčší 
progres a kvalitatívny posun oproti minulým rokom. Podľa slov šéfredaktorky Zumagu Alexandry 
Jurišovej, ktorá v  rámci generačnej výmeny odovzdáva časopis novej šéfredaktorke, 
sú po  rokoch redaktori jednotlivých časopisov skôr priatelia ako konkurencia. „Navyše, každý 
časopis sa venuje iným témam, i  grafiku máme dosť odlišnú, a  preto má porota čo robiť, 
aby nás spravodlivo ohodnotila.“ doplnila.  
Zumag patrí medzi študentské médiá do ktorých môže prispievať každý študent. Celú redakciu 
tvoria ale spravidla študenti žurnalistiky, pričom sa redakcia pravidelne obmieňa a staršie ročníky 
nahrádzajú mladšie. Časopis vychádza už pätnásť rokov a na svojom konte má viacero ocenení 
z novinárskej súťaže Štúrovo pero.

Nová trofej pre Slovnaft Cup

Výsledkom spolupráce medzi Slovenským 
futbalovým zväzom a  Vysokou školou 
výtvarných umení v  Bratislave je  nová podoba 
trofeje pre slovenský Slovnaft Cup.  
Návrh tejto hliníkovej trofeje vytvoril študent 
1. ročníka VŠVU Mário Coufal. Víťazný projekt bol 
vybratý spomedzi ďalších 29 návrhov iných 
študentov. Trofej poputovala 1. mája k víťazovi 
finálového zápasu - klubu FC Spartak Trnava.

Zdroj: https://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/oznamy/nova-trofej-pre-slovnaft-cup/ 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach ocenená mestom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou 
oznamuje, že jej dňa 7. mája 2019 bolo udelené ocenenie –
 Cena mesta Košice za medzinárodne uznávanú kvalitu poskytovaného 
vzdelávania v  jedinečnej oblasti starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie 
ľudí a  príspevok k  rozvoju komunitného života mesta Košice počas 
svojej sedemdesiatročnej histórie.

Zdroj: http://www.uvlf.sk/oznamy?item=383 
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Atletická dráha novozrekonštruovaného 
Viacúčelového športového areálu Prešovskej 
univerzity v  Prešove, nachádzajúcom sa na Ul. 
17. novembra, je aktuálne sprístupnená 
pre verejnosť v pracovné dni v  čase od 18:00 – 
19:30 hod. Od júna v čase od 18:00 - 20:00 hod. 
Prešovská univerzita spoločne s Prešovským 
samosprávnym krajom zmodernizovala Viacúčelový 
športový areál PU za takmer 620 tis. eur. PSK 
investoval do rekonštrukcie 410 tis. eur a podiel 
univerzity predstavuje finančnú čiastku bezmála 207 
t is . eur. Areál s lúž i nielen pre š tudentov 
a  zamestnancov univerzity, ale aj pre širokú 
verejnosť.  
Súčasťou zrekonštruovaného športového areálu 

je  atletická dráha, infraštruktúra na ľahkú atletiku, multifunkčné ihrisko na rôzne športové 
aktivity, tenisové ihrisko a  ihrisko na plážový volejbal. Vo viacúčelovom areáli je situovaný 
moderný atletický ovál o dĺžke 300 m s  tartanovou povrchovou úpravou a  vyznačením čiar 
pre  jednotlivé bežecké disciplíny. Nachádzajú sa tu taktiež atletické sektory na hodové 
disciplíny (hod diskom, hod kladivom, hod oštepom), vrhačské disciplíny (vrh guľou) 
a skokanské disciplíny (skok do výšky, skok o žrdi, skok 
do diaľky a trojskok).  
Práve vybavenosťou atletického štadióna je tento 
objekt jedinečný. Žiaden z  atletických štadiónov 
v  okolí nedisponuje klietkou pre hodové disciplíny 
a  sektorom na skok o  žrdi. Navyše v prípade skokov 
disponuje dvomi pieskovými doskočiskami, pričom 
jedno je špecificky určené na skok do diaľky a druhé 
na disciplínu trojskok s  dodržaním parametrov 
medzinárodnej atletickej federácie (IAAF). Všetky 
atletické sektory disponujú certifikátom IAAF a spĺňajú 
tak prísne parametre na organizáciu súťaží.  
V modernom športovom komplexe sa nachádza 
aj tenisové ihrisko s kompletnou vybavenosťou. Kvalita 
povrchu a  možnosť kompletnej demontáže stĺpikov 
na umiestnenie siete vytvára priestor pre multifunkčné využitie v podobe tréningovej plochy 
či plochy pre futbal. Ďalšími športovými plochami sú multifunkčné ihrisko, ktoré je upravené 
pre streetbasketball a  ihrisko pre plážový volejbal. Všetky povrchy športovísk disponujú 
príslušným certifikátom kvality. Pri rekonštrukcii sa myslelo aj na prípadných divákov a v areáli 
boli osadené dve tribúny s celkovou kapacitou vyše 270 miest na sedenie. Zrekonštruovaný 
areál je celý oplotený a osvetlený úspornými svietidlami. 

Dostupnosť atletickej dráhy pre verejnosť 
v športovom areáli Prešovskej univerzity v Prešove

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dostupnost-atletickej-drahy-pre-verejnost 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dostupnost-atletickej-drahy-pre-verejnost
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dostupnost-atletickej-drahy-pre-verejnost


Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/do-finále-projektu-podpora-lokálnych-
komun%C3%ADt-postúpili-aj-tri-projekty-spu-v-nitre/ 

Do finále projektu Podpora lokálnych komunít postúpili aj tri projekty Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podporte ich svojím hlasom.  
V  polovici januára COOP Jednota spustila tretí ročník projektu zameraného na podporu 
lokálnych komunít, v ktorom si 26 víťazných projektov rozdelí 156-tisíc eur. Finančná náročnosť 
jedného projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6-tisíc eur. Cieľom 
projektu Podpora lokálnych komunít je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. 
O  pridelenie finančného grantu mohli žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne 
organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Projekty, ktoré postúpili do finále vybrala daná regionálna 
COOP Jednota. O víťazných projektoch, a teda získaní samotných grantov, rozhodnú 
zákazníci hlasovaním, ktoré prebieha práce teraz od 1. do 31. mája.  
SPU v Nitre podala tri projekty, všetky tri postúpili do finále. Cieľom projektu Zlepšenie 
možností voľnočasových aktivít v  centre mesta – Outdoorové športové ihrisko Centra 
univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre, je vytvoriť 
športovú a  oddychovú zónu v  centre Nitry prístupnú pre širokú verejnosť. Predkladateľom 
projektu je Centrum univerzitného športu SPU v Nitre. 
Ďalším projektom je Kvitnúce jazierko, predkladateľom je SPU v Nitre, realizátorom projektu 
Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Jeho cieľom je pretvoriť 
priestor v  centre Botanickej záhrady SPU, ktorý v  súčasnosti nie je pre verejnosť veľmi 
zaujímavý, o sortiment dlho kvitnúcich vodných a močiarnych rastlín. Súčasťou je tiež osadenie 
mobiliáru v kontexte nanovo sa budujúceho vizuálu botanickej záhrady.   
Cieľom tretieho projektu – Ružová záhrada, ktorého predkladateľom je Botanická záhrada 
SPU v Nitre, je obohatiť sortiment ruží, zatraktívniť prostredie drobnou architektúrou – lavičky, 
odpadkové koše, treláže. Atraktívny priestor bude svojím estetickým pôsobením lákať 
návštevníkov posedieť si v príjemnom prostredí plnom vône ruží. Zároveň pôjde o edukačný 
priestor, keďže vysadené druhy budú označené.  

Ako hlasovať - O víťazných projektoch rozhodnete vy – zákazníci COOP Jednoty. 
Za  každý nákup v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete vo vybraných 
predajniach hlasovať. Hlasovanie prebieha od 1. do 31. mája 2019. 

Do finále projektu Podpora lokálnych komunít 
postúpili aj tri projekty SPU v Nitre
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Cieľom súťaže je navrhnúť grafický 
layout web stránky a fakultného 
časopisu ILFA, odrážajúci život a dianie 
n a F a k u l t e a r c h i t e k t ú r y S T U 
v Bratislave.  

NÁVRHY MUSIA OBSAHOVAŤ: 1. použitie loga Fakulty architektúry STU v  zmysle dizajn 
manuálu STU - https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/
dizajnmanual.pdf , logo: https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-
oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing  
2. font Botanika (použitie priloženého fontu Botanika je možné len pre účel tejto súťaže, 
nesmie sa ďalej využívať na iné účely propagácie) /pre web môžete prípadne použiť font 
OPEN SANS - https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/
view?usp=sharing  
AKTUÁLNE ČÍSLO A LAYOUT ČASOPISU ILFA:  
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/casopisy/ILFA_2018/ILFA_7_mar_18-19_web.pdf 
POŽIADAVKY NA NÁVRH:  
1. Najpodstatnejší je nápad, jeho originalita, vtip, výnimočnosť!  
2. Netradičnosť a invenčnosť návrhu “layoutu”. 
3. Dodržanie spoločnej identity obálky a vnútra časopisu!  
4. Zachovaná čitateľnosť a zrozumiteľné členenie textu. 
5. Prehľadná a zmysluplná orientácia ako v časopise tak aj na webe. 
Do súťaže bude akceptovaný len vytlačený návrh v zalepenej obálke s menom, priezviskom 
a kontaktmi na autora ( adresa bydliska, e-mail, mobil alebo iný telefonický kontakt). Komisia 
udelí 500,-€ za najlepší návrh. Víťazný návrh získa okrem finančnej odmeny možnosť 
zrealizovať  svoj návrh a uzavrie s  Fakultou architektúry STU licenčnú zmluvu a  honorovanú 
dohodu o zalamovaní na obdobie jedného respektíve štyroch rokov.  
Termín odovzdania:  do 15. 07. 2019 do 12:00 hod.  

Zdroj: https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/graficka-sutaz-na-layout-ilfa.html?
page_id=6926 

Grafická súťaž na layout ILFA - INFORMAČNÉ LISTY 
FAKULTY ARCHITEKTÚRY Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/graficka-sutaz-na-layout-ilfa.html?page_id=6926
https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/graficka-sutaz-na-layout-ilfa.html?page_id=6926
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/casopisy/ILFA_2018/ILFA_7_mar_18-19_web.pdf
https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/graficka-sutaz-na-layout-ilfa.html?page_id=6926
https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/graficka-sutaz-na-layout-ilfa.html?page_id=6926
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/casopisy/ILFA_2018/ILFA_7_mar_18-19_web.pdf


Trnavská univerzita v Trnave participuje na projekte  
CENTER -TBI

Katedra verejného zdravotníctva, v zastúpení prorektora 
Trnavskej univerzity doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD., 
koordinuje pracovný balík o  epidemiologii úrazov 
mozgu v rámci projektu CENTER-TBI. 
CENTER-TBI je historicky najrozsiahlejší výskumný projekt 
v  oblasti úrazov mozgu v  Európe. Tvorí  ho  konzorcium 
univerzít a  nemocníc z takmer 20 krajín s celkovým 
rozpočtom viac ako 30 miliónov €. Zaoberá sa úrazmi 
mozgu od príčin, výskytu, cez  liečbu až  po  dopady 

na  jednotlivcov a celkovú populáciu. Na základe detailných informácií o charakteristike úrazov, 
liečbe a výsledkoch liečby od viac ako 5000 pacientov, je ambíciou projektu ponúknuť dôkazy 
k zlepšeniu a zefektívneniu starostlivosti o pacientov po týchto závažných úrazoch.  
Viac informácií o projekte: Euronews.com

Zdroj: https://www.truni.sk/trnavska-univerzita-participuje-na-projekte-center-tbi 

Absolventi Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne budú dostávať  

certifikát EUR-ACE!
V pondelok 6. mája 2019 boli na pôde 
Trenčianskej univerzity po náročnom 
procese akreditác ie odovzdané 
certifikáty, ktoré garantujú kvalitu 
inžinierskych študijných programov 
a  vedeckú a akademickú kvalitu 
š t u d i j n é h o p r o c e s u n a s t a v e n ú 
európskou inžinierskou komunitou. 
Certifikáty získala Fakulta špeciálnej 
techniky v programoch Špeciálna 
strojárska technika a Údržba špeciálnej 
mobilnej techniky a Fakulta priemyselných technológií v Púchove v študijnom programe 
Materiálové inžinierstvo. Tým, že je značka EUR-ACE Európskou komisiou zahrnutá medzi 
“European Quality Labels”, akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske 
štandardy kvality. Značka zaisťuje, že  absolventi budú spĺňať najprísnejšie kritériá 
a medzinárodné štandardy požadované v európskej podnikovej praxi. Vďaka kompetenciám 
a schopnostiam nachádzajú študenti uplatnenie v celej EÚ a ich získaná kvalifikácia je uznaná 
autorizovanou agentúrou európskeho dosahu. Certifikát získajú k diplomu už aj študenti, 
ktorí  končia tento akademický rok 2018/2019. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik 
pokladá získanie akreditácie EUR-ACE za veľký úspech, pretože univerzita prešla prísnym 
procesom európskeho hodnotenia a potvrdila tak kvalitu poskytovaného štúdia.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/absolventi-trencianskej-univerzity-budu-dostavat-
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=9&nid=8819 

Významný úspech pre pracovníka Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedúca Katedry čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v  Bratislave, MUDr. 
Simona Dianišková PhD., MPH, sa zúčastnila v nemeckom 
Frankfurte na zasadnutí ERO/FDI (Európska regionálna 
organizácia zubných lekárov pri Svetovej organizácii zubných 
lekárov). Súčasťou zasadnutia bola aj voľba prezidenta-
elect ERO, ktorým sa stala MUDr. Dianišková.  
MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH je aj členkou Prezídia 
Slovenskej komory zubných lekárov.

Predĺžené termíny podávania prihlášok 
na vysoké školy

Vysoké školy predĺžili termín podávania prihlášok, aby sa ešte mohli prihlásiť ďalší študenti. 
V mesiaci máj je možné si podať prihlášku na uvedené vysoké školy: 
• Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení,  
• Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici,  
• Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta, 
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
• Slovenská technická univerzita v Bratislave - Ústav manažmentu, Fakulta architektúry, 

Strojnícka fakulta,  
• Technická univerzita v Košiciach - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Fakulta 

výrobných technológií, 
• Technická univerzita vo Zvolene,  
• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
• Trnavská univerzita v Trnave – Filozofická fakulta, 
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,  
• Vysoká škola Danubius - Fakulta sociálnych štúdií, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 
• Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta. 
Kompletný prehľad s odbormi, v rámci ktorých sa predlžuje podanie prihlášok nájdete 
na stránke portalvs.sk. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1 
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