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Aj Hľadáš ďalšie štúdium po maturite?  
Ta k p r íď n a G a u d e a m u s - A k a d é m i a 
do Bratislavy a určite si vyberieš. Za jeden deň 
získaš prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, 
v  Česku i celej EÚ. Môžeš komunikovať 
so  zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, 
ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti. Navštíviš 
tiež prednášky škôl, kde sa dozvieš maximum 
informácií o ponuke štúdia aj o všetkom 
ostatnom, čo ti škola ponúka.  

Ak sa nedokážeš rozhodnúť, môžeš sa u nás otestovať a zistiť na aké študijné programy máš 
predpoklady. Radi ti tiež poradíme s výberom školy aj fakulty. Ak ťa zaujíma ako sa po škole 
uplatníš alebo akým smerom sa vydať v budúcej kariére je pre teba pripravené kariérové 
poradenstvo. Ak uvažuješ o možnosti študovať v zahraničí, máme pre teba ponuku až 50 
prestížnych univerzít z celého sveta.  
ČO ZÍSKAŠ NÁVŠTEVOU VEĽTRHU?  
• Prehľad o ponuke štúdia na viac ako 150 školách z celého sveta.  
• Katalóg s kontaktmi na školy a informáciami o štúdiu.  
• Vyhľadávač programov s ponukou viac ako 10 000 možností štúdia.  
• Mobilnú aplikáciu Gaudeamus Guide, ktorá ti uľahčí orientáciu na veľtrhu. 

Poradenstvo pri voľbe štúdia i kariéry.  
• Možnosť vyskúšať posledné technické novinky  v sprievodnom programe  Veda 

pre život. Účasť na všetkých sprievodných prednáškach.  
• Pre registrovaných navyše Sprievodcu budúceho vysokoškoláka a zľavu na vstupné!  

REGISTRUJ SA!  

https://sk.gaudeamus.cz/bratislava/hladam-studium
https://sk.gaudeamus.cz/bratislava/hladam-studium


SPRIEVODNÉ PREDNÁŠKY 
Takmer Na prednáškach zistíš najviac 
informácií o vystavujúcich školách. 
Bude sa hovoriť o ponuke programov, 
pr i j ímačkách, zázemí  pre š túdium 
aj  o  ďalš ích aktivitách  ktoré školy 
ponúkajú. Väčšinu prednášok vedú sami 
študenti alebo absolventi, ktorí sa radi 
podelia o svoje čerstvé skúsenosti 
zo  š túdia . Súčas ťou programu sú 
aj  prednášky na ve ľa zaujímavých 
tém,k toré  dnešní š tudent i r ieš i a . 
Prednášky prebiehajú počas všetkých dní 
veľtrhu a vstup na ne je pre návštevníkov veľtrhu zadarmo. Na konci každej prednášky bude 
priestor pre všetky tvoje otázky a navyše prebehne súťaž o tri ceny. Prednáškovú sálu nájdeš 

v hale D, naľavo od vstupu.  

VEDA PRE ŽIVOT  
Zaujíma ťa čo sa na vysokej škole vlastne môžeš 
naučiť? V sprievodnom programe "Veda 
pre život" nahliadneš do zákulisia vysokých škôl 
a i c h š t u d i j n ý c h p r o g r a m o v. N a ž i v o 
si  vyskúšaš  že štúdium nie je žiadna nuda 
a  suchá teória. Uvidíš a vyskúšaš si veľa 
zaujímavostí  ktoré si pre teba univerzity 
pripravili. Ukážok sa môžeš na vlastnej koži 
zúčastni ť a všetko s i vyskúša ť . Všetko 

čo  v  sprievodnom programe uvidíš je dennou  náplňou štúdia alebo výsledkom 
výskumov  študentov vysokých škôl. Expozície "Veda pre život" nájdeš v stánkoch jednotlivých 
účastníkov. Sú tiež jasne označené v plániku pavilónu a v mobilnej aplikácii Gaudeamus Guide. 

KOMPLETNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY 
• PORADENSKÝ SERVIS  
Naši poradcovia ti pomôžu s orientáciou na veľtrhu 
a výberom štúdia. Vyhľadajú ti vhodné školy, fakulty 
i študijné programy  a  nasmerujú ťa priamo 
ku  konkrétnym stánkom. Poradenský servis nájdeš 
v hale D.  
• TESTOVACIE CENTRUM  
Tu si môžeš urobiť elektronický test študijných 
predpokladov.. Test zaberie maximálne 10  minút 
a  pomôže ti zistiť na aké študijní programy máš 
najlepšie predpoklady. Testovacie centrum je súčasťou stánku Poradenského servisu v hale D.  
• KARIÉROVÉ PORADENSTVO  
Kvalifikovaní poradcovia ti pomôžu so  smerovaním tvojej budúcej kariéry. Tiež sa tu dozvieš 
v  akých profesiách sa najlepšie uplatníš, kde môžeš pracovať po skončení VŠ 
alebo aké sú v tvojom programe platové podmienky. Centrum kariérového poradenstva nájdeš 
v hale D. 

Zdroj: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava/hladam-studium 

https://sk.gaudeamus.cz/bratislava/hladam-studium
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Dvojitý diplom na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/zmluva-dvojite-diplomy-uzhorod-082019/ 

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. prijal na  pôde 
univerzity rektora Užhorodskej 
n á r o d n e j u n i v e r z i t y p r o f . 
Volodymyra Smolanku. Cieľom 
stretnutia, na ktorom sa  zúčastnili 
aj prorektorka pre zahraničné vzťahy 
a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, 
PhD. a  prodekan pre vzdelávanie 
Pr í rodovedeckej fakul ty doc. 
R N D r .  M a r i á n K i r e š , P h D . , 
bolo  prediskutovať oblasti možnej 
v e d e c k e j s p o l u p r á c e m e d z i 
univerzitami, výmenu študentov 
a  zamestnancov v  rámci mobilít 

a perspektívy koordinácie spoločných postupov pri získavaní a udržaní študentov v regiónoch 
pôsobnosti oboch univerzít. Rektori podpísali zmluvu o  dvojitých diplomoch v  študijných 
odboroch fyzika a  učiteľstvo fyziky, umožňujúcu študentom potenciálne zapojeným 
do programu absolvovať časť štúdia na partnerskej univerzite. Podpisom zmluvy sa dlhoročná 
spolupráca vo fyzikálnom výskume posilnila aj o rozmer spoločného vzdelávania. 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je riešiteľom 
HORIZON 2020 

Horizon 2020 predstavuje najväčší 
výskumný a inovačný program EÚ. 
V  r á m c i v ý z v y H 2 0 2 0 - S C 6 -
TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 
( S o c i o e c o n o m i c a n d c u l t u r a l 
transformations in the context of the 
fourth industrial revolution) je jedným 
zo subjektov, ktorý aktuálne získal grant 
z tohto programu, konzorcium 15-tich 
univerzít z Česka, Estónska, Grécka, 
Holandska, Izraela, Maďarska, Nemecka, 
Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Talianska 
pod vedením Mendelovej univerzity v Brne. Súčasťou tohto konzorcia je aj UKF.  

https://www.upjs.sk/aktuality/zmluva-dvojite-diplomy-uzhorod-082019/
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Cieľom projektu SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential 
towards deepening Europeanisation) bude v období 1. januára 2020 – 31. decembra 2022 
na  báze kultúrneho cestovného ruchu vyvinúť nový prístup k jeho porozumeniu 
a  prostredníctvom neho podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí. Kultúrny cestovný ruch 
sa  totiž mení – popri existencii jeho tradičných foriem (napr. vlastivedný, festivalový, kulinársky) 
sa aktívne skúma a spoluvytvára jeho účastníkmi napr. prostredníctvom veľmi populárnych 
tematických trás (vínnych či pútnických). Tieto trendy poskytujú príležitosti na oživenie rozvoja aj 
vidieckych oblastí a zároveň chránia a zviditeľňujú miestnu kultúru a krajinu. Projekt, spájajúci 
akademickú a aplikačnú prax, aj prostredníctvom prípadových štúdií z každej krajiny pomôže 
identifikovať témy a oblasti, v ktorých môžu intervencie na miestnej, regionálnej, národnej 
a európskej úrovni pomôcť pri dosahovaní udržateľného rozvoja a ponúkne konkrétne riešenia.  
Do projektu sú z UKF zapojení štyria vedecko-pedagogickí pracovníci z Fakulty prírodných vied 
(RNDr. H. Kramáreková, PhD. – vedúca projektu, prof. RNDr. F. Petrovič, PhD., doc. RNDr. A. 
Krogmann, PhD., RNDr. L. Šolcová, PhD.) a jeden z Filozofickej fakulty (prof. PhDr. P. Ivanič, PhD.). 
Objem získaných finančných prostriedkov pre UKF predstavuje takmer 112 500 eur. Realizácia 
tohto projektu tak predstavuje nielen úspech akademickej komunikácie a akceptáciu vedeckých 
výsledkov UKF, ale otvára aj priestor pre ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.  

Aj tento rok získala Zlatý kosák učebnica 
Vydavateľstva Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-konstantina-filozofa-v-nitre-je-riesitelom-
horizon-2020 

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdáva 
v kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum. Tohtoročný 
Zlatý kosák v kategórii veda a výskum získala, v konkurencii ďalších nominovaných publikácií 
z  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, z Národného poľnohospodárskeho 
a  potravinárskeho centra, zo Slovenskej akadémie vied a iných organizácií, vysokoškolská 
učebnica Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre. 
Autormi sú uznávaní odborníci v uvedenej oblasti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre - prof. Štefan Poláček, prof. Ján Tomáš, doc. Vladimír Vietoris a Ing. Mária 
Lumnitzerová. Ocenenie z  rúk podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej za autorský kolektív prebral doc. Vladimír Vietoris.  
Z obsahu ocenenej publikácie  
Kniha prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, 
v inárskych technológi í , chemického z loženia v ína , a le a j zo somel iérs tva 
a  enogastronómie.  V  začiatočných kapitolách je uvedená stručná história vinohradníctva 
a  vinárstva, informácie o jeho súčasnom stave vo svete a perspektíve slovenského 
vinohradníctva a vinárstva. Autori charakterizujú hrozno ako surovinu na výrobu vína 
a požiadavky na jeho kvalitu, opísané sú vlastnosti hrozna na Slovensku registrovaných odrôd 
vrátane typických vlastností odrodových vín z nich vyrobených. Uvedené sú podmienky 
skladovania vín pre zachovanie ich kvality. Zaujímavosťou je kapitola venovaná vinárskej 
legislatíve a klasifikácii vín. Tiež sú stručne charakterizované vinohradnícke krajiny Európy 
a sveta, ich produkcia a kvalita vína. Rozsiahla časť knihy je venovaná teoretickým princípom 
technológie výroby vína a zariadeniam na jeho výrobu.  

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-konstantina-filozofa-v-nitre-je-riesitelom-horizon-2020
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/aj-tento-rok-ziskala-zlaty-kosak-ucebnica-
vydavatelstva-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre 

Autori ponúkli aj osvedčené praktické 
skúsenosti najväčšieho producenta 
slovenského vína s  najmodernejšou 
technológiou výroby vín, ktorú používajú 
vo  Vinárskych závodoch Topoľčianky. 
V  ďalšej časti publikácie sú opísané 
príčiny vzniku chorôb a  chýb vín, 
ich  prevencia a  odstránenie. Uvedené 
je  kvalitatívne a  kvantitatívne chemické 
zloženie vín a vplyv jednotlivých zložiek 
na  senzorickú, nutričnú hodnotu vína 
a  na  zdravie človeka. V záverečných 
kapitolách sa autori venujú someliérstvu 
a  enogastronómii.  Rozsiahle, vyše 300-stranové dielo, uzatvára kapitola o pozícii vína 
v svetovej a slovenskej literatúre, umení a charakterizuje víno ako sociokultúrny fenomén. 

Technická univerzita vo Zvolene podpísala 
memorandum o spolupráci a podpore podujatia 

EYOF Banská Bystrica 2021 

R e k t o r Te c h n i c k e j u n i v e r z i t y 
vo  Zvolene profesor Rudolf Kropil  
p o d p í s a l v B a n s k e j B y s t r i c i 
s  primátorom mesta pod Urpínom 
J á n o m N o s k o m M e m o r a n d u m 
o spolupráci a podpore podujatia EYOF 
Banská Bystrica 2021. 
Banská Bystrica sa pripravuje na jedno 
z  najväčších športových podujatí určené 
pre mládež, ktoré sa uskutoční v letných 
mesiacoch 2021. Mesto spojilo sily 
s  viacerými inštitúciami regiónu, medzi 
inými aj s Technickou univerzitou 
vo  Zvolene. Pri podpise memoranda 
rektor TUZVO uviedol: „Teší ma možnosť spolupráce Technickej univerzity vo Zvolene 
s  mestom Banská Bystrica pri organizovaní letného Európskeho olympijského festivalu 
mládeže v roku 2021.  
Prístup primátora Noska považujem za veľmi korektný a budem veľmi rád, ak Technická 
univerzita vo Zvolene pomôže pri organizovaní podujatia svojou infraštruktúrou – ubytovaním, 
stravovaním, ako aj využitím univerzitných športovísk na tréningy, resp. súťaže.“  
Letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) privíta v srdci Slovenska mnoho 
návštevníkov. 
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Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-europsky-olympijsky-festival-mladeze-eyof 

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných 
odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2018 
na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú 
činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu 
získavajú  Michal  Páleš a Vladimír Mucha  za Teória 
pravdepodobnosti pre ekonómov s podporou 
jazyka R.  
Kolekt ív autorov pod vedením  doc. Er ika 
Šoltésa  získava cenu v kategórii monografia 
v  slovenskom jazyku za Chudoba a sociálne 

vylúčenie v EÚ a v SR v kontexte stratégie Európa 2020.  
Vzhľadom na vysokú kvalitu nominovaných článkov a na odporúčanie odbornej komisie boli 
v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch udelené ceny:  
1. Horvát, R., Kotlebová,J. a Širáňová, M.  za článok  Interest Rate Pass-Through in the Euro 

Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates opublikovaný v 
časopise Journal of Financial Stability;  

2. Baumöhl, E., Kočenda, E., Lyocsa, Š. a Výrost, T. za článok Networks of Volatility Spillovers 
Among Stock Markets opublikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its 
Applications;  

3. Vučetič, M. a Hudec, M. za článok A Fuzzy Query Engine for Suggesting the Products Based 
on Conformance and Asymmetric Conjunction opublikovaný v časopise Expert Systems 
with Applications : An International Journal.  

Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční dňa 16.9.2019 počas slávnostného otvorenia 
akademického roku 2019/2020 a cenu odovzdá rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand 
Daňo, PhD.  
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!  
EU v Bratislave v snahe zvýšiť kvalitu výskumu a motivovať akademickú komunitu EU vyhlasuje 
každoročne Cenu EU za Publikačnú činnosť. Viac informácií nájdete tu. 

Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť 

Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1749-cena-eu-v-bratislave-za-publikacnu-
cinnost-2018 

Organizátorovi podujatia bude nápomocný štát, Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), 
ako aj Banskobystrický samosprávny kraj, mestá Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar 
nad Hronom, Univerzita Mateja Bela a Technická univerzita vo Zvolene a Vojenské športové 
centrum Dukla Banská Bystrica.  
Partneri, ktorí memorandum podpísali, sa zároveň zaviazali spolupracovať s mestom 
vo  všetkých oblastiach súvisiacich s organizovaním a samotným priebehom EYOF 2021. 
Ide najmä o zabezpečenie a prípravu v oblasti športovej infraštruktúry, ubytovania, stravovania, 
dopravy, bezpečnosti, kultúry, voľnočasových aktivít či marketingu a propagácie. Podujatie 
bude hostiť približne 3 600 športovcov a členov delegácií z cca 50 krajín. Cieľom podujatia 
je  aj napomôcť propagácii a podpore zdravého životného štýlu, rozvoju športu a zvýšeniu 
kvality života detí, mládeže i dospelých v celom regióne. 
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Kurz kreslenia na Fakulte architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/kurz-kreslenia 

Fakulta architektúry STU v Bratislave, 
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií 
pr ipravuje v rámci programov 
ďalšieho vzdelávania prípravný   kurz 
kreslenia pre verejnosť. 
Program je vhodný pre záujemcov 
o  štúdium architektúry, dizajnu, 
umenia. 
  
Forma výučby:  Cvičenia 1-krát 
týždenne 3 hodiny. (10 cvičení). 

Termín výučby: Zimný semester akad. rok 2019/2020 (september - december) 
piatok od 17.00 hod. , sobota od 9.00 hod.  
Začiatok cvičení: 1. skupina piatok 27. sept. 2019, 2. skupina sobota 28. sept. 2019.  

Miesto konania: Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, 
č. dv. 224. 

Program: Kresba zátišia, Kompozícia, Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, 
perspektiva geometrických foriem, lineárna a  tónovaná kresba.  

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete: Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska.  
Cena kurzu: 220,- EUR. 
Prihláška: Prihlášku posielajte na e-mail: ploczek@fa.stuba.sk, vo forme:  

Prihláška na kurz kreslenia  
Meno a priezvisko:  
Adresa:  
Termín: (piatok alebo sobota)  

Viac informácií: Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD., ploczek@fa.stuba.sk 
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