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Univerzita Komenského v Bratislave udelila čestný 
doktorát monackému kniežaťu

Dňa 14. októbra 2019 udelila Univerzita 
Komenského v Bratislave čestný doktorát „doctor 
honoris causa“ monackému kniežaťu princovi 
Albertovi II. za aktivity v  oblasti ochrany 
p r í r o d n é h o a  k u l t ú r n e h o d e d i č s t v a 
a pri odstraňovaní následkov klimatických zmien. 
Doktorát bol udelený na návrh Prírodovedeckej 
fakulty UK. 
Korunný princ Monackého kniežatstva Albert II., 
vlastným menom Albert Alexandre Louis Pierre 
Grimaldi, založil v  roku 2006 Nadáciu Alberta II, 
ktorej primárnym poslaním je podpora vedy 
a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. 
N a p o d p o r u p r o j e k t o v b o l o p o u ž i t ý c h 
vyše  55  mil iónov eur. Pr ior i tnými témami 
sú  kl imat ická zmena, deforestácia, pokles 
b iodiverz i ty, ochrana ohrozených druhov, 

alternatívnych zdrojov energie či okysľovanie svetového oceánu. V  posledných rokoch 
sa nadácia zaoberá aj ekosystémovými službami, ochranou opeľovačov – najmä včiel.  
Na základe už prebiehajúcej spolupráce podpísala Prírodovedecká fakulta UK s Monackým 
kniežatstvom v  roku 2019 memorandum o vzájomnej spolupráci na aktivitách smerujúcich 
k ochrane životného prostredia. 

Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/univerzita-
komenskeho-udeli-cestny-doktorat-monackemu-kniezatu/ 
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Lidl otvoril v Nitre druhú Retail 
Academy na Slovensku. Koncept bude fungovať 
na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Lidl Slovenská republika rozširuje svoj vzdelávací projekt v oblasti 
maloobchodu Retail Academy. Po Obchodnej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave bude tento koncept fungovať aj na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v  Nitre. Prví nitrianski študenti zasadli do lavíc Retail 
Academy začiatkom októbra.  
„Retail Academy približuje prax systematicky, počas celého semestra, 
je obsahovo ucelená, s možnosťou interakcie prednášajúci – študent. 
Zároveň zapadá do nového konceptu našej fakulty skvalitňovať výučbu 
odborných predmetov a študijných programov práve prostredníctvom systematického 
a obsahovo zladeného zapojenia partnera z praxe,“ povedala pri príležitosti otvorenia Retail 
Academy dekanka FEM prof. Elena Horská.  

Fungovanie maloobchodu v praxi  
V  rámci Retail Academy poskytnú manažéri 
Lidla študentom FEM rôzne prednášky 
na témy od klasického obchodu, cez financie, 
marketing, až po logistiku, PR a HR. Študenti 
budú môcť absolvovať aj otvorenú diskusiu 
s  vrcholovým manažmentom diskontného 
reťazca a navštívia aj logistické centrum Lidla 
v  Seredi. Ďalším benefitom bude možnosť 
spolupracovať s  Lidlom na svojej záverečnej 
práci.  
„Dlhodobo vnímame a komunikujeme, 
že čerství absolventi majú rezervy, čo sa týka 
pripravenosti na výkon povolania. Nechceme 
však zostať iba pri kritike, a preto sa už roky 
zapájame a  snažíme sa prispievať k  zmene. 
Prostredníctvom Retail Academy ukazujeme 
študentom, ako maloobchod skutočne vyzerá 
v  praxi a  že nejde iba o  konečný predaj, 
keďže tomuto kroku predchádza množstvo 

procesov,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, mimochodom 
absolvent FEM SPU v Nitre, a dodal: „Som rád, že koncept Retail Academy sa nám podarilo 
priniesť aj na ďalšiu poprednú fakultu ekonomického zamerania. Študenti získajú možnosť 
podieľať sa na konkrétnych riešeniach a tí najlepší sa u nás môžu po štúdiu aj zamestnať.“  
Lidl už v  roku 2015 otvoril Retail Academy v  spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Doposiaľ ju absolvovalo 200 študentov, ktorí sa vo forme prednášok, 
cvičení, tímových projektov a diskusií oboznámili s fungovaním Lidla.  



Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/lidl-otvoril-v-nitre-druhú-retail-academy-na-
slovensku-koncept-bude-fungovať-na-fem/ 

Získali tak možnosť porovnať a prepojiť 
teoretické poznatky s praxou. Diskont sa 
dlhodobo angažuje aj v  duálnom 
vzdelávaní stredoškolákov a  aktuálne 
ponúka takúto možnosť na jedenástich 
školách. Vysokoškoláci majú možnosť 
a b s o l v o v a ť d u á l n e v z d e l á v a n i e 
v Nemecku, na univerzite v Heilbronne. 
L i d l p o n ú k a p r a c o v n é p o z í c i e 
aj  pre  študentov vyšších ročníkov 
vysokých škôl (stážisti) a  čerstvých 
absolventov (trainee). 

Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový 
výskumný grant 

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU 
v  Trnave existuje od roku 2015 unikátny 
výskumný ústav ATRI a špičkové vedecké 
c e n t r u m S l o v a k I O N s o z a m e ra n í m 
na materiálový a interdisciplinárny výskum. 
Jeho súčasťou sú technológie špičkovej 
úrovne, napríklad 6-megavoltový iónový 
urýchľovač na analýzu a modifikáciu 
povrchu materiálov je jedným z mála 
zariadení tohto typu v Európe. Výskumné 
centrum teraz získalo 10 miliónový 
výskumný grant.  
Projektový návrh s názvom “Vedecko-výskumné 

centrum excelentnosti SlovakION pre  materiálový a interdisciplinárny výskum” uspel vďaka 
vysokému hodnoteniu v programe "H2020: Teaming" a realizovala ho riešiteľská skupina pod 
vedením Maximiliána Strémyho. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavrel rektor 
Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar a riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko 
podpisom zmluvy.  

Projekt sa pôvodne uchádzal o podporu v rámci európskeho programu H2020, výsledky 
medzinárodného hodnotenia ho posunuli do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných 
návrhov, no do finálneho short-listu podporených projektov sa v Bruseli napokon nedostal. 
Podpora projektu z Výskumnej agentúry je výsledkom dohody, podľa ktorej projekty, ktoré 
získali v rámci H2020 vysoké hodnotenie budú podporené z prostriedkov európskych 
štrukturálnych fondov na národnej úrovni.  „Projekt SlovakION je možné považovať za etalón 
slovenskej vedy, získal vysoké hodnotenie v Bruseli a preto som veľmi rád, že ho ako Výskumná 
agentúra môžeme podporiť,“ povedal generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko.  
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Dekan trnavskej fakulty Miloš Čambál doplnil, že "práve vďaka týmto úspechom je možné 
vytvoriť podmienky na to, aby talentovaní a pracovití ľudia ostávali na slovenských univerzitách 
a neodchádzali za lepšími podmienkami do zahraničia. Materiálovotechnologická fakulta STU 
v  Trnave je príkladom, že sa to dá dosiahnuť a dokonca vytvoriť aj opačný trend - vďaka 
špičkovému vybaveniu pritiahnuť významných slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, späť 
na Slovensko. Takýto “mix” výnimočného ľudského potenciálu a technologického vybavenia 
vytvára pre našu fakultu a aj celú univerzitu perspektívnu európsku budúcnosť.” 
Zo zahraničia sa už takto pred pár rokmi do Trnavy vrátila expertka na počítačové modelovanie 
Mariana Derzsi, a z Francúzska sa nedávno vrátil Martin Šulka, expert na presné výpočty 
vlastností materiálov na atomárnej úrovni. Vedúci výskumnej skupiny Maximilián Strémy uviedol, 
že “projekt umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v európskom výskumnom priestore (ERA) 
a  rozvoj vedecko-výskumného potenciálu v materiálovom inžinierstve, nanotechnológiách, 
či  mnohých súvisiacich oblastiach: počítačové modelovanie atomárnych štruktúr a výpočty 
vlastností materiálov pre materiálový dizajn, v aplikovanej informatike a automatizácii - 
pri  analýze a klasifikácií signálov a dát pomocou metód strojového učenia, pri transfere 
sofistikovaných metód z iných disciplín do materiálového výskumu a podporí tiež vytvoriť 
národnú sieť excelentných pracovísk.”    Rektor STU Miroslav Fikar vyjadril presvedčenie, 
že “projekt prispeje k udržateľnosti excelentného výskumného a   inovačného prostredia a zvýši 
konkurencieschopnosť centra SlovakION a Slovenskej technickej univerzity medzinárodnom 
výskumnom priestore. 10 miliónov eur je dvojnásobok oproti tomu, koľko sme ako STU dokázali 
doteraz získať z programu H2020. Na pomery programu H2020 ide o naozaj veľký výskumný 
grant a aj preto si veľmi vážim prácu všetkých, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Som šťastný, 
že sa to deje, lebo je to ďalší krok v úsilí internacionalizovať slovenský výskum a len špičkový 
výskum vytvára predpoklady na to, aby mala naša fakulta aj univerzita pred sebou európsku 
budúcnosť.”    

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-
milionovy-vyskumny-grant.html?page_id=13030 
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Barca Innovation Hub – Universitas online programy 
prichádzajú na Slovensko vďaka Vysokej škole 

manažmentu/City University of Seattle Programs 

V septembri 2019 sa Vysoká škola manažmentu / City 
University of Seattle Programs stala členom globálnej 
siete Barça Universitas pre účely poskytovania online 
študijných programov na Slovensku. FC Barcelona 
je  športovým klubom a spoločenským subjektom 
s  celosvetovým významom a globálnym dosahom, 
ktorý  je  silnou a rešpektovanou značkou. S cieľom rozširovať 
klubové hodnoty a skúsenosti bolo vytvorené Barça Innovation Hub ako globálne centrum 
pre  poznatky, výskum, tréning a športové inovácie. Barça Innovation Hub – Universitas 
je  digitálnou platformou pre  účely odovzdávania vedomostí študentom a  umožňuje, 
aby boli celosvetovo šírené prostredníctvom tréningových a  študijných programov. Predmety 
štúdia sa týkajú piatich špecifických oblastí: športová medicína, športový výkon, technológie, 
tímové športy a  spoločenské vedy. Celý vzdelávací proces je presiaknutý dômyselnou 
kombináciou konceptu, ktorý prepája technológie, obsah, podporu a personalizáciu s cieľom 
vytvoriť transformačný vzdelávací zážitok s dlhodobým účinkom. V  súčasnosti ponúka Barça 
Inovation Hub – Universitas celkom devätnásť aktívnych programov, ktoré sú rozdelené 
do  dvoch hlavných oblastí: Športový manažment/marketing a  Športová veda. Každý 
z  programov sa zameriava na  aktuálne a  inovatívne témy, so  špecifickým cieľom: prispieť 
k zlepšeniu a profesionalizácii športového priemyslu. Ponuka programov je nasledovná:  
SPORT MANAGEMENT AND MARKETING 
• Current Issues in Sports Governance 
• Course on Leadership, Ethics and Social Responsibility 
• Course on the Basic Elements of Sports Law 
• Certificate in Communication in Sports Organizations 
• Certificate in Marketing and Sports Sponsorship 
• Certificate in Sports Facilities Management 
SPORT SCIENCE 
• Barça Coach Academy – Introductory Level 
• Certificate in Psychology for High Performance Sports 
• Certificate in Training for Team Sports 
• Certificate in Neuroscience and Sports Training 
• Certificate in Sports Nutrition 
• Certificate in Team Sports Physician. Essential Concepts 
• Certificate in Sports Psychology for Athletes’ Development 
• Certificate in Workload Management in Football 
• Certificate in Workload and Injury in Team Sports 
• Certificate in Advanced Sports Nutrition 
• Certificate in Sports Nutrition in Football 
• Certificate in Strength Training: From Rehabilitation to Performance 
• Certificate in Psychology for Sports Coaches in High Performance

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/barca-innovation-hub-universitas-online-
programy-prichadzaju-na-slovensko-vdaka-vysokej-skole-manazmentu-city-university-of-
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Vo štvrtok 19. septembra 2019 si prevzali ocenenie 
za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou 
(rozumom) Fides et ratio dva laureáti. Jedným 
z  laureátov je aj pedagóg KU v  Ružomberku, 
doc.  Miroslav Saniga. Cenu udelila Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS). Urobila tak na návrh jej Rady 
pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár 
Mons. František Rábek. Biskup Rábek odovzdal cenu 
s  brat i s lavským arc ib iskupom metropol i tom 
a  predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským 
a košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Slávnosti predchádzala 
svätá omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.  
KBS udelila toto ocenenie už po desiatykrát. Udeľuje ho pri príležitosti výročia vydania 
encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka cirkev ním chce vyjadriť 
úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy 
a viery. Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjadriť 
dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápežskej encykliky, podľa ktorej 
je ocenenie pre vedcov pomenované.  

Zameranie výskumu laureáta tohotoročnej 
Ceny Fides at ratio Miroslava Sanigu 
by  sa  stručne dalo zhrnúť do formulácie: 
Vzťah medzi vtáčími spoločenstvami 
a  ekosystémami. Prečo je výskum takto 
orientovaný dôležitý? Pretože prvým 
krokom k  návratu do stavu rovnováhy 
je  poznanie a  kvantifikácia procesov 
prebiehajúcich na Zemi a p oznanie 
vzťahov medzi konkrétnymi živočíchmi, 
v  k o n k r é t n y c h p o d m i e n k a c h 
je  nevyhnutnou súčas ťou procesu 
rehabilitácie ekosystémov.  

To hlavné, čím sa Ing. Saniga odlišuje od väčšiny vedeckých pracovníkov sú jeho vedecko – 
popularizačné aktivity. Napísal 19 populárno – vedeckých knižiek pre deti o  prírode; 
neuveriteľných 51 knižiek o  živote prírody pre dospelých. Je autorom 2322 populárno – 
vedeckých článkov o  prírode v  dennej tlači, 4800 populárno – vedeckých príspevkov 
v  rozhlase a 312 v  televízii. Na stredných a základných školách predniesol 1790 prednášok, 
viedol 813 exkurzií. V  spolupráci so Slovenskou televíziou vyprodukoval 7 populárno- 
vedeckých filmov. krem toho, externe prednášal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 
(2001 – 2015), predmety Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a  Systém 
živočíchov. Je garantom bakalárskeho a  magisterského študijného programu Učiteľstvo 
biológie v kombinácii v Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Ocenenie Fides et ratio pre pedagóga Katolíckej 
univerzity v Ružomberku 

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70569-ocenenie-fides-et-ratio-pred-docenta-
sanigu 
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Naštartuj svoju kariéru na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave už teraz! 

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1436-nastartuj-svoju-karieru-uz-teraz 

Nebaví ťa len sedie ť počas vo ľných dní 
na  internáte? Rozhodol si sa, že je načase 
naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden 
z  tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš 
si niečo nové?  
Odpovedal/a si aspoň na jednu z týchto otázok 
ÁNO?  Tak neváhaj a príď na veľtrh práce 
a  kariérneho poradenstva Kariérna cesta, 
ktorý organizuje Kariérne centrum EU v Bratislave, 
15. – 16. októbra 2019 v priestoroch 
Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vestibule 
budovy V2 (rektorát).  
Máš jed inečnú pr í lež i tos ť s t re tnú ť TOP 
z a m e s t n á v a t e ľ o v z r ô z n y c h o b l a s t í , 
ktorí  ti  ponúknu konzultácie, sprostredkovanie 
pracovných príležitostí a tiež možnosti rôznych 
stáži, brigád či  študijných pobytov. Nezabudni si 
so sebou zobrať svoje CV, prípadne otázky a nepremeškaj túto jedinečnú príležitosť pre tvoju 
budúcu kariéru. Sleduj stránku univerzity a čoskoro sa dozvieš zoznam spoločností a prednášok 
určených práve pre teba.  
Viac informácií: https://www.facebook.com/events/2108915496082704/ 

BlueNote 2019 - Celoslovenská spevácka súťaž 

BlueNote je celoslovenská spevácka súťaž 
v oblasti nonartificiálnej hudby, ktorá zahŕňa 
jazzový alebo šansónový, muzikálový 
a popový spev. Svoj nultý ročník odštartoval 
v roku 2013.  
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti univerzít 
a  vysokých škôl na Slovensku, predovšetkým 
š t u d e n t i f a kú l t p e d a g o g i c ké h o s m e r u 
s  hudobným zameraním vo veku od 18 do 28 
rokov. V roku 2019 odštartujeme kategóriu aj pre 
konzervatóriá, konkrétne pre študentov 
5.-6.  ročníka. Súťaž je jednokolová. Trojčlenná 
odborná porota súťaže v tomto ročníku 
pozostáva z lektorov vokálnych kurzov.  
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Festival ARTORIUM 2019 na Akadémií umení 
v Banskej Bystrici 

10. ročník medzinárodného divadelného 
f e s t i v a l u v y s o ký c h u m e l e c ký c h šk ô l 
sa  uskutočný 14. - 18. októbra na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici.  
Festival ponúka predstavenia vysokých umeleckých 
škôl a workshopy lektorov z rôznych európskych 
krajín. Artorium 2019 sa bude niesť v duchu motta: 
„Zapni v sebe umenie!” Nabáda tak účastníkov 
festivalu, aby vybočili z každodennosti plnej 
povinností, ale na týždeň si dovolili naplno zapnúť 
v  sebe hravosť, kreativitu a navštívili niektoré 
z našich predstavení, či tvorivých dielní. Pretože nie 
len z chleba je človek sýty.  
Festival je určený nie len študentom, ale všetkým 
priaznivcom umenia! Vstup na všetky časti 
programu je voľný! Festival z verejných zdrojov 
finančne podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner podujatia.

Pravidlá súťaže:  
• Súťažiaci si pripraví 3 piesne: 1 muzikálovú, 1 popovú a 1 jazzovú (namiesto jazzu môže byť 

šansón).  
• Do stanoveného termínu pošle online prihlášku (prihlásiť je možné aj na prvej strane tohto 

webu - stačí stlačiť Prihlás sa!) a nahrávky (pokiaľ máte korepetítora, hudobné podklady 
samozrejme nie sú nutné). Hudobné podklady posielajte do  26. novembra 
2019 na adresu: bluenote.kh.ukf@gmail.com.  

Harmonogram:  
• do 25.11.2019 - posielajte prihlášky Prihlás sa tu!  
• do 26.11.2019 - posielajte podklady na bluenote.kh.ukf@gmail.com. 
• 29.11.2019 - priebeh súťaže (aktuálny harmonogram bude vyvesený 26.11.2019).

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/bluenote-2019-celoslovenska-spevacka-sutaz 
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