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Univerzitná kvapka krvi 2017 doposiaľ najúspešnejšia 

DECEMBER 2017

Ôsmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, 
ktorú  aj  tento rok organizovala Univerzita 
Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci 
s  N á ro d n o u t ra n s f ú z n o u s l užb o u S R , 
bol  v  histórii tohto dobročinného podujatia 
najúspešnejš ím. Najvzácnejš iu tekutinu 
sa  v  ňom rozhodlo darovať 505 záujemcov 
z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov 

UK. Tohtoročným mottom kvapky bolo: Nikdy nevieš, kedy sa z darcu môže stať 
príjemca. 

Univerzitná kvapka krvi 2017 prebiehala od 6. do 10. novembra a od 13. 
do  15.  novembra 2017 na siedmich fakultách UK. Tradične najviac darcov privítala 
Prírodovedecká fakulta UK, kam počas troch dní prišlo spolu 149 záujemcov. Na Fakulte 
telesnej výchovy a športu UK sa do kvapky zapojilo 71 darcov, na Právnickej fakulte UK 70 
a na Lekárskej fakulte UK 58. Do najväčšieho vysokoškolského dobročinného podujatia 
na Slovensku prispeli aj Fakulta managementu UK s 57 darcami, Jesseniova lekárska 
fakulta UK v Martine s 54 darcami a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK so 46 
darcami. Záujem zo strany študentov a zamestnancov UK aj tento rok výrazne prevýšil 
kapacitné a personálne možnosti Národnej transfúznej služby SR. „Tento záujem ma, 
prirodzene, veľmi teší. Potvrdzuje totiž nosnú myšlienku tohto projektu, ktorou je nezištná 
pomoc druhým,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Do Univerzitnej kvapky 
krvi sa od jej vzniku v roku 2010 zapojilo viac ako 3200 darcov, prevažne z radov 
študentov. Univerzita Komenského aj týmto podujatím poukazuje na svoje poslanie, 
ktorým je okrem vedy a vzdelávania aj výchova k hodnotám.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzitna-kvapka-krvi-2017-doposial-
najuspesnejsia 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-stu-staci-elektronicka-prihlaska-uchadzaci-mozu-
zabudnut-na-papierovu- 

Na STU stačí elektronická prihláška, uchádzači môžu zabudnúť na 
papierovú 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
pr i j íma pr ih lášky na š túdium už iba 
v  elektronickej verzií. Uchádzači o štúdium 
môžu zabudnúť na papierové prihlášky, 
odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú 
prihlášku a  posielať v  papierovej podobe 
poštou. 

Zjednotili a zníž i l i sa tak aj poplatky 
za  materiálové zabezpečenie prijímacieho 
konania na všetkých fakultách a ústavoch Slovenskej technickej univerzity, a to na 20 eur 
(okrem FA STU, vzhľadom na náklady spojené s talentovou časťou prijímacej skúšky). Zmena 
si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby univerzita mohla 
prihlášku vyplnenú online pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. V AIS pribudli 
funkcionality ako napr. súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, 
že  všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v  pdf formáte –   ide najmä 
o  vysvedčenia, ocenenia na rôznych olympiádach a  pod.. Vyplnením všetkých údajov, 
potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov,  čestného vyhlásenia a  nahraním 
príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa nejaký údaj chýbal, uchádzačov 
budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt.  
Termín na vyplnenie prihlášky na študijné programy v štátnom jazyku je v prípade Stavebnej 
fakulte STU, Fakulte elektrotechniky a  informatiky STU, Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie STU a Ústavu manažmentu STU do 30. 4. 2018. V prípade Strojníckej fakulty 
STU, Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v  Trnave a  Fakulty informatiky 
a  informačných technológií STU do 31. 3. 2018. V prípade Fakulty architektúry do 30. 11. 
2017.  

Fakulty STU v tomto akademickom roku získali viacero medzinárodných akreditácií, Fakulta 
informatiky a informačných technológií STU obnovila medzinárodnú akreditáciu pre všetky 
svoje študijné programy. Akreditačnou autoritou je The Institution of Engineering and 
Technology so sídlom v  Londýne.  Medzinárodnú akreditáciu EUR-ACE tento rok získala 
Stavebná fakulta (pre študijný program Pozemné stavby a architektúra) a Fakulta chemickej 
a  potravinárskej technológie (pre št. program Chemické technológie), ktorá potvrdzuje 
splnenie štandardov podľa European Network for Accreditation of Engineering Education. 

• Prehľad bakalárskych študijných programov na fakultách STU  

• Presný prehľad termínov pre prijímacie konanie 
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Národná cena za kvalitu 2017 patrí UKF v Nitre

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/narodna-cena-za-kvalitu-2017-patri-ukf-v-nitre- 

V pondelok 20. novembra 2017 rektor UKF, 
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., 
prebral spolu s prorektorkou pre ďalšie 
vzdelávanie a kvalitu UKF, doc. PaedDr. 
Marcelou Verešovou PhD., z rúk predsedu 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a  skúšobníctvo SR, Pavla Pavlisa, víťaznú 
Národnú cenu za kvalitu 2017. Toto 
významné ocenenie je uznaním kvalitnej 
práce všetkých   zamestnancov a zložiek 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

a zároveň pomáha upevniť pozíciu univerzity v silnom konkurenčnom prostredí slovenských 
univerzít a zvyšuje kredibilitu univerzity aj v medzinárodnom meradle. 

Poslaním Národnej ceny SR za kvalitu je dôsledne a objektívne overiť efektívnosť všetkých 
činností organizácie na základe jasne stanovených kritérií modelu kvality. Súťaž sa popri 
zabezpečovaní kvality sústreďuje v rovnakej miere na ekonomickú aj sociálnu oblasť tak, 
aby boli vytvárané podmienky pre dlhodobú prosperitu a konkurenčnú schopnosť 
organizácie.

Na pôde SPU vznikli tri nové slovenské rekordy 

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v  Nitre sa 23. novembra prepisovali zápisy v Knihe 
slovenských rekordov. Rekord v najrýchlejšom skladaní 
špeciálnej Rubikovej kocky Rubiks Mirros Cube 
v kategórii slabozrakých a nevidiacich dosiahol študent 
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Bc. Lukáš 
Both, ktorý dokázal zložiť hlavolam za 140 sekúnd. 

„Mechanizmus má rovnaký ako klasická Rubikova kocka, no každá kocka má inú veľkosť,“ 
povedal Lukáš Both. „Je to krásne premostenie medzi vidiacimi a  nevidiacimi, 
dá sa skladať podľa farieb, ale zároveň pri každom otočení mení svoj tvar, takže je vhodná 
aj pre nevidiacich", prezradil. Šiestak Martin Kubička zo základnej školy vo Veľkom Záluží 
v  kategórii vidiacich zložil špeciálnu Rubikovu kocku za 64 sekúnd a rovnako si vyslúžil 
zápis do Knihy slovenských rekordov. Ďalší  slovenský rekord patril opäť Lukášovi Bothovi 
  a jeho zbierke mechanických hlavolamov. Za osem rokov sa mu podarilo zozbierať 
úctyhodných 215 kusov pochádzajúcich z celého sveta. Na ich výrobu boli použité plasty, 
drevo i kov alebo ich kombinácia. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-pode-spu-vznikli-tri-nove-slovenske-rekordy 

Skladanie špeciálnej Rubikovej kocky bolo súčasťou podujatia Svet mechanických 
hlavolamov, ktoré organizovala Fakulta ekonomiky a  manažmentu SPU v Nitre. 
Rekordmanom zablahoželala aj prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
a prodekanka FEM doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.    Odborným garantom podujatia 
bol Jaroslav Flejberk najväčší český zberateľ, organizátor výstavy Hry a hlavolamy v Prahe.

Ocenenie European Retail Agency pre rektora SPU prof. Petra Bielika 

European Retail Agency 
(ERA) zaradila rektora SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Petra 
Bielika, PhD., do svojej 
Siene slávy. Na rok 2018 
sa tak prof. Peter Bielik 
s t á v a o c e ň o v a n o u 
osobnosťou ERA. 
Ocenenie v minulých rokoch 
získali významné osobnosti 
z  oblasti vedy, výskumu 
a  v z d e l á v a n i a , 
ako  aj  zástupcovia praxe 

a verejného života. V roku 2014 toto ocenenie získal bývalý premiér Talianska a prezident 
Európskej komisie Romano Prodi. 

ERA na svojej stránke uverejnila nasledujúci oznam: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa 
narodil v Nitre v roku 1952. V rokoch 1978 - 1981 bol doktorandom na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa neskôr stal vedúcim Katedry ekonomiky, 
prodekanom a dekanom. Od roku 2010 je rektorom SPU v Nitre.  
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Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prof. Ing. Edita 
Hekelová, PhD. získala ocenenie ÚNMS SR za celoživotný prínos v 

oblasti kvality 2017 

Prof. P. Bielikovi počas jeho kariéry udelili viacero čestných akademických titulov 
významných zahraničných univerzít. 

• 2007 – Doctor honoris causa - Univerzita sv. Štefana v Gödöllő  (Maďarsko) 

• 2009 – Professor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  
(India) 

• 2010 - Doctor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research  (India) 

• 2012 - Doctor honoris causa – Poľnohospodárska univerzita v Krakove (Poľsko) 

• 2012 - Doctor honoris causa – Národná poľnohospodárska univerzita v Kyjeve (Ukrajina) 

• 2013 - Doctor honoris causa – Štátna poľnohospodárska Timiriazevova univerzita v 
Moskve (Rusko) 

• 2016 - Doctor honoris causa - Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita  (Rusko) 

• 2017 - Doctor honoris causa- Vinická národná poľnohospodárska univerzita (Ukrajina) 

Od roku 2011 je prof. P. Bielik prezidentom Vyšehradskej univerzitnej asociácie 
(VUA), ktorá v súčasnosti združuje 58 univerzít z 23 krajín sveta. Viac ako 200 
študentov a 60 učiteľov sa zúčastnilo na letných školách, ktoré VUA pravidelne 
organizuje. V roku 2013 vznikla   špeciálna platforma zameriavajúca sa na mladých 
výskumníkov a študentov VUA YOUTH, ktorá sa každoročne podieľa na organizácii 
študentských vedeckých konferencií. ERA je od roku 2011 čestným členom VUA. 

European Retail Agency (ERA) bola založená v roku 2005 v Kolíne. Jej cieľom je prepojenie 
univerzít a akademických inštitúcií so zameraním na vedy o živej prírode so zástupcami 
praxe v konkrétnych spoločnostiach a podnikoch. ERA podporuje odborný dialóg medzi 
svojimi členmi, zameriava sa na výmenu študentov a expertov a projektovú spoluprácu. V 
súčasnosti združuje vyše 200 členov 

.Pôvodný oznam a viac o ERA nájdete na: http://www.european-retail-academy.org/
page.php?page=halloffame

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ocenenie-european-retail-agency-pre-rektora-spu-
prof-petra-bielika 

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality 2017 si pani rektorka prevzala z rúk 
predsedu koordinátora štátnej politiky kvality Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa v predvečer 14. medzinárodnej konferencie o kvalite 
a spoločenskej zodpovednosti na slávnostnom odovzdávaní Národných cien za kvalitu 
a spoločenskú zodpovednosť dňa 20. novembra 2017 v hoteli Bôrik v Bratislave.
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/rektorka-vysokej-skoly-manazmentu-v-trencine-prof-
ing-edita-hekelova-phd-ziskala-ocenenie-unms-sr-za-celozivotny-prinos-v-oblasti-kvality-2017 

Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
je absolventkou Strojníckej 
fakulty STU v Brat is lave 
a  je  prvou profesorkou 
v  oblasti kvality produkcie 
v  S l o v e n s ke j re p u b l i ke . 
Od  roku 2014 je  rektorkou 
Vysokej školy manažmentu, 
ktorá okrem slovenských 
š t u d i j n ý c h p r o g r a m o v 
Podnikový manažment vo 
všetkých troch stupňoch 
p o s k y t u j e a j a n g l i c k é 
p ro g r a m y B S B A a  M B A 

americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington. Manažérstvu 
kvality a budovaniu povedomia o kvalite zostala pani profesorka verná počas svojho 
celoživotného pôsobenia doma i v zahraničí, na akademickej pôde i  v  priemyselných 
firmách a tomuto odboru sa venuje aj vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.
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Prezident vymenoval 30 nových profesorov

Prezident Andrej Kiska vymenoval v pondelok 30 nových profesorov a profesoriek 
vysokých škôl. Na Slovensku tak  pribudli profesori aj  z  takých odborov, 
ako  je  metrológia, matematika, politológia, manažment, dizajn, krajinárstvo, 
sociálna práca. Prezident naposledy menoval profesorov v máji tohto roku. Vtedy 
si z  jeho rúk prevzalo dekréty 30 profesorov, v  roku 2016 ich vymenoval dokopy 
62. 

Počas príhovoru uviedol, že zachytil výsledky jedného prieskumu, kde ľudia odpovedali, 
že popri hrozbe teroristických útokov, rastúcej či prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti 
je práve úpadok nášho školstva to, čoho sa pre budúcnosť našej krajiny obávajú najviac. 
„Žiaľ, je veľa dôvodov obávať sa. Či ide o veľavravné výsledky merania PISA. 
Či o váhavosť, s akou sa narába s pôvodne reformným dokumentom Učiace sa Slovensko. 
Či o stále chabé výsledky slovenskej vedy a  výskumu – až na zopár individuálnych 
výnimiek – v  európskom či svetovom porovnaní,“ poznamenal. Podľa Kisku v  školstve, 
v celom systéme výchovy a vzdelávania, od detí v predškolskom veku až po študentov 
vysokých škôl, máme jeden problém, a to priemernosť.  

Mladí odchádzajú 

V  príhovore sa dotkol aj toho, že vzdelaní mladí ľudia odchádzajú do zahraničia 
a na Slovensko sa už nevrátia. „Myslím si, že tejto priemernosti by sme mali povedať dosť. 
A  očakávam práve od vás, že aj váš hlas bude počuť. Že budete schopní pomenovať 
problémy, že budete hľadať riešenia a  na ich presadení budete otvorení spolupráci 
s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední,“ podotkol prezident. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezident-vymenoval-30-novych-profesorov 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezident-vymenoval-30-novych-profesorov
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezident-vymenoval-30-novych-profesorov


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Deň otvorených dverí

Na stránke portalvs.sk, v sekcii určenej pre 
študenta, nájdete aj užitočné informácie, 
týkajúce sa termínov konania “Dní otvorených 
dverí” na jednotlivých vysokých školách.   

Termín “Dňa otvorených dverí”

V závere by sme Vám 
všetkým chceli popriať 
p r í j e m n é p r e ž i t i e 
v i a n očnýc h s v i at ko v, 
plných rodinnej radosti 
a  pohody a šťastný nový 
rok 2018!
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