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Prezidentka SR vyznamenala aj osobnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave

Od vzniku Slovenskej republiky uplynulo 
27 rokov. Prezidentka Zuzana Čaputová 
pri tejto príležitosti ocenila dvadsať 
osobností verejného života.  Slávnostný 
večer, ktorý sa konal 2. januára 2020 
v  h i s t o r i c k e j b u d o v e S l o v e n s k e j 
národnej  rady v Bratislave, bol významný 
aj pre Trnavskú univerzitu v Trnave. 
Pribinov kríž II. triedy dostala za mimoriadne 
zásluhy o sociálny rozvoj SR Zora Bútorová, 
ktorá externe pôsobí na katedre sociológie 
filozofickej fakulty. Zaoberá sa výskumom 
politickej kultúry a postojov obyvateľov k rozličným aspektom transformácie spoločnosti. 
Skúma aj zmeny v živote žien a v rodových vzťahoch na Slovensku po páde 
komunizmu. V posledných rokoch sa venuje sociologickým aspektom starnutia. V roku 
1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky. 

Radom Ľudovíta Štúra II. triedy prezidentka ocenila za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
právnej vedy profesorku Helenu Barancovú, ktorá je uznávanou odborníčkou 
na  pracovné právo. Je vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Podieľala sa na založení 
právnickej fakulty v Trnave a niekoľko rokov bola aj jej dekankou. 


https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vyznamenala-20-osobnosti/
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vyznamenala-20-osobnosti/


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prezidentka-sr-vyznamenala-aj-osobnosti-trnavskej-
univerzity


V deň 70. výročia odhalili galériu rektorov 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach

Presne pred 70. rokmi bola zákonom č. 1/1950 Sb. 
n. SNR zo dňa 16. decembra 1949 zriadená Vysoká 
škola veterinárska v  Košiciach, dnešná Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zákon mal 
účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne 
tak potvrdil fungovanie jedinej inštitúcie svojho 
druhu na Slovensku, ktorá zapísala prvých 
študentov 1. ročníka už 3. októbra 1949. Bolo ich 
105, z  toho jedna žena. Za prvého rektora bol 
12.  októbra vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka, 

ktorý stál aj na čele prípravného výboru a  za mimoriadne krátky čas od 19. júla 1949 
s úzkou skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej inštitúcie.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si po celý rok sériou podujatí 
pripomína 70 rokov existencie. V decembri 2019 odhalili v zasadacej miestnosti rektorátu 
galériu umeleckých portrétov emeritných rektorov. Obrazy ôsmich rektorov a dekanov 
(z  čias, keď bola škola súčasťou nitrianskej vysokej školy) vytvoril akademický maliar 
Stanislav Bubán. Na olejomaľbách sú akademik Ján Hovorka (rektor 1949 – 1952), prof. 
MVDr. Tomáš Gdovin (dekan 1952 – 1959), akademik Jaroslav Otto Vrtiak (dekan 1959 – 
1963, rektor 1972 - 1988), prof. MVDr. Ján Lazar (dekan 1963 – 1969, rektor 1969 - 
1972), prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. (rektor 1988 - 1989), Dr. h. c. prof. MVDr. 
Dušan Magic, PhD. (rektor 1990 – 1991, 1997 – 2000), Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf 
Cabadaj, PhD. (rektor 1991 – 1997, 2000 - 2007) a prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
(rektor 2007 –  2011, 2011 – 2015).


Medzi vyznamenanými nechýbal 
ani František Mikloško ako 
disident a politik, ktorý prispel 
k  pádu totality. Čestný doktor 
Trnavskej univerzity v Trnave dostal 
Rad Ľudovíta Štúra I. tr iedy 
  z a  m i m o r i a d n e z á s l u h y 
o  demokraciu a jej rozvoj, ľudské 
práva a slobody a ich ochranu. 
„Trnavská univerzita je prvorodenou 
dcérou slobody na Slovensku,“ 
poveda l F. M ik l oško počas 
inaugurácie súčasného rektora TU 
p r o f e s o r a R e n é h o B í l i k a 
13. novembra 2019. 


Nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy sa stal aj literárny vedec Peter Zajac, 
ktorý  je  členom Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU.  Oceneným priamo  v  dejisku 
slávnosti zablahoželal rektor univerzity René Bílik.

https://www.truni.sk/frantisek-miklosko-europa-je-nas-domov-osud-i-pribeh
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Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-den-70-vyrocia-odhalili-galeriu-rektorov-univerzity-

Galéria portrétov tak po vzore 
veľkých európskych univerzít 
dokumentuje osobnosti, ktoré 
p o s ú v a l i t ú t o j e d i n e č n ú 
vzdelávaciu inštitúciu v  priebehu 
siedmich desaťročí. 

Vznik univerzity si vyžiadala doba. 
Povojnová situácia v živočíšnej 
výrobe bola veľmi komplikovaná. 
Výrazný pohyb vojsk spôsobil, 
že  chovy zvierat boli ohrozované 
viacerými nákazami. Pritom 
na  východe kra j iny chýbal 
p r i emyse l , obyva te l i a bo l i 
odkázaní na poľnohospodárstvo. 
Neskôr situáciu komplikovalo 
zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované 
premiestňovanie a  chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov, 
čím  sa  nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas 
vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. „Nákazová situácia bola zvlášť 
na  východe Slovenska veľmi nepriaznivá. Boli tu veľké chovy hospodárskych zvierat 
a brucelóza či tuberkulóza boli úplne bežnými chorobami. Preto bola potreba veterinárnej 
služby veľmi akútna,“ vysvetľuje súčasná rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  
Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala 
areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia 
pre  mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a  20. storočia. V  roku 1952 stratila 
samostatnosť, bola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa 
zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona 
o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 
1.  septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
upravil zákon SNR z  roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného 
študijného programu v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu 
školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Národná rada 
schválila tento názov s účinnosťou od 15. januára 2010. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a  farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola 
na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a  jedna z dvoch, ktoré poskytujú 
štúdium farmácie. úrovni. V  zložitom a  náročnom procese ju medzinárodne uznávané 
autority zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 
96, so statusom   evalvovaná a akreditovaná, čím sa dostala medzi najlepšie veterinárske 
školy v  Európe. Univerzita je unikátna orientáciou na oblasť veterinárskych 
a  farmaceutických vied na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – 
bakalárskom, doktorskom a  magisterskom, aj doktorandskom. Navštevuje ju okolo 
dvetisíc študentov, z  toho viac ako tristo zahraničných, ktorí už viac ako štvrťstoročie 
majú možnosť   študovať veterinárnu medicínu v  anglickom jazyku. Dennou formou sa 
študujú programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín na  spojenom 
1. a 2. stupni 6-ročného doktorského štúdia, a  farmácia na spojenom 1. a 2. stupni 5-
ročného magisterského štúdia. Dennú aj externú formu na 1. stupni bakalárskeho štúdia 
ponúkajú programy kynológia, vzťah človek – zviera a  jeho využitie v  canisterapii 
a  hippoterapii, či bezpečnosť krmív a potravín. Študijný program trh a  kvalita potravín 
je v dennej a externej forme určený pre magisterské štúdium. Na treťom, doktorandskom 
stupni štúdia, ponúka univerzita 14 akreditovaných programov. Diplom absolventa UVLF 
je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.



Do života uviedli publikáciu k storočnici 
Univerzity Komenského v Bratislave

Rektor UK a vedúca Archívu UK dňa 
18. decembra 2019 v Rektorskej 
sieni slávnostne uviedli do života 
p u b l i k á c i u V i a C o m e n i a n a 
k storočnici Univerzity Komenského. 
Autormi diela sú Pavol Demeš 
a  Dušan Meško. Podujatie zároveň 
uzatvára rok osláv storočnice. 
Publikácia približuje históriu najstaršej 
slovenskej univerzity prehľadným 
a  stručným spôsobom a  je doplnená 
mnohými historickými i  súčasnými 
fotografiami. „Via Comeniana má 

za cieľ vzbudiť aj hrdosť na tento stánok 
vzdelávania a  vedy najmä v obrovskej univerzitnej rodine jej absolventov, študentov, 
pedagógov, zamestnancov a podporovateľov,“ píšu autori. 


Rektor UK Marek Števček pripomenul, 
že storočnica Univerzity Komenského 
j e z á ro v eň v ý roč í m z ač i a t k o v 
v y s o k o š k o l s k é h o v z d e l á v a n i a 
v  slovenskom jazyku. „Dejiny tejto 
krajiny sú späté s  dejinami našej 
univerzity,“ dodal rektor. 

Okrem storočnice sme si tento rok 
pripomenuli aj tridsať rokov od Nežnej 
revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. 
Upozornil na to Pavol Demeš, ktorý je 
aj členom Správnej rady UK. „Z 36 
vysokých škôl, ktoré na Slovensku 
pôsobia, nepoznám žiadnu, ktorá je taká hodnotovo čitateľná a  jasná a  nadväzuje 
na  to, o  čom bola Nežná revolúcia, ako je práve Univerzita Komenského,“ zdôraznil 
Pavol Demeš, ktorý uvedenie knihy považuje za osobnú satisfakciu a  teší sa, 
že sa podarilo pred Vianocami. 


Dielo do života uviedol rektor UK a  vedúca Archívu UK Mária Grófová symbolickým 
posypaným jednotkami a  nulami na znak osláv 100. výročia univerzity. „Kto píše 
a  vydáva knihy sa možno zamyslí nad tým, aký dlhý čas je potrebný na to, 
aby  sa  naštudovali overené fakty. My robíme s  faktami a  keď sa už raz dostanú 
do nejakej knižky, majú svoj vlastný život,“ povedala Mária Grófová. 


Na podujatí udelil rektor UK Pamätnú medailu UK obom autorom publikácie Via 
Comeniana, Vydavateľstvu UK a Archívu UK za všetky aktivity, ktoré robí v mene 
udržiavania historickej pamäti našej univerzity. Striebornú medailu UK si prevzala 
vedúca Archívu UK Mária Grófová.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-zivota-uviedli-publikaciu-k-storocnici-univerzity-
komenskeho-v-bratislave
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Medzi novými Študentskými osobnosťami 
Slovenska je aj trojica doktorandov 

zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre

V   národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska 
za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre. Ocenenie si prevzali 
17. decembra 2019.   
Titul Študentská osobnosť Slovenska v  kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika 
získal Ing. Patrik Kósa, doktorand z Technickej fakulty, ktorý skúma vplyv prúdenia 
vzduchu na snímače, používané pri meraní koncentrácie plynov v  ovzduší 
prostredníctvom dronov. Zástupcovia odbornej verejnosti mu zároveň udelili špeciálnu 
cenu ABB za prínos pre  prax. 

V kategórii  Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo si víťazstvo odniesla Ing. Dana 
Rajnincová, PhD., z  Fakulty biotechnológie a  potravinárstva, ktorá sa vo svojej 
dizertačnej práci zamerala na detekciu alergénov v surovinách pre výrobu bezpečných 
a zdraviu prospešných potravín. 

Laureátom v kategórii Ekonómia sa stal Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky 
a  manažmentu, ktorý sa venuje spájaniu ekonómie a včelárskej praxi  a  skúma 
správanie ľudí pri spotrebe a nákupe medu. 


Podujatie už po pätnásty raz pripravila nezisková organizácia Junior Chamber 
International - Slovakia v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou 
a Slovenskou akadémiou vied. Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka SR Zuzana 
Čaputová.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzi-novymi-studentskymi-osobnostami-
slovenska-je-aj-trojica-doktorandov-z-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre
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V A k a d é m i i o z b r o j e n ý c h s í l 
v  Liptovskom Mikuláši sa v decembri 
2019 konal už 16. ročník Majstrovstiev 
Ozbrojených síl SR vo vojensko-
praktickom plávaní. Organizátorom 
tohto podujatia je každoročne katedra 
telesnej výchovy a športu.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 31 
pretekárov – profesionálnych vojakov 
zo 14 útvarov a zariadení OS SR, ktorí 
súťažili v 6 plaveckých disciplínach, 
a  to: 100 m ABC (v základnom 
potápačskom vybavení), 100 m 
v poľnej rovnošate vz.85, 100 m ťahanie 
bremena, 50 m plávanie s maketou zbrane, plávanie 25 m pod vodou a 200 m branné 
preteky. Posledná disciplína pozostávala z prekonávania prekážok pod vodou, 
vyťahovania potopeného predmetu, obliehania okolo štartovných blokov. „V prípade 
rovnosti bodov v predchádzajúcich disciplínach, o poradí rozhodol výsledok v branných 
pretekoch“, uviedol hlavný rozhodca súťaže Mgr. Marek Marcinčin, ktorému 
v hodnotení pretekárov pomáhali telovýchovní náčelníci z útvarov OS SR. 

Štartujúci boli rozdelení do kategórií ženy, muži, pričom ženy súťažili bez rozdielu veku 
a muži boli zaradení do kategórií do 30 rokov, do 40 rokov (najpočetnejšia kategória) 
a nad 40 rokov. Výsledky: 
    Ženy:

        1. miesto: voj. Nikol Zacharová (AOS Liptovský Mikuláš) 

        2. miesto: por. Terézia Švajlenová (VP Bratislava) 

        3. miesto: voj. Eva Slančíková (AOS Liptovský Mikuláš)

    Muži do 30 rokov:

        1. miesto: slob. Tomáš Puchlý (Hlohovec) 

        2. miesto: voj. Oliver Ondrejka (AOS Liptovský Mikuláš) 

        3. miesto: voj. Jakub Žlkovan (AOS Liptovský Mikuláš)

    Muži do 40 rokov:

        1. miesto: čat. Marek Sovský (4405 Nitra) 

        2. miesto: por. Peter Palaščák (23. mpr Trebišov) 

        3. miesto: rtm. Gabriel Ruckschloss (TK Sliač)

    Muži nad 40 rokov:

        1. miesto: mjr. Peter Gerec (AOS Liptovský Mikuláš)

        2. miesto: rtm. Peter Barták (VK Prešov) 

        3. miesto: rtm. Ladislav Rák (4405 Nitra)

Ceny víťazom odovzdal riaditeľ súťaže Mgr. Dušan Litva, PhD., vedúci Katedry telesnej 
výchovy a športu AOS. Medzi ocenenými stál i čatár Marek Sovský, ktorý sa zúčastnil 
16 ročníkov tohto podujatia a 13 krát získal zlato.


Zdroj:http://www.aos.sk/?stranky=aktuality19/voj_prakt_plavanie.php


Majstrovstvá Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky vo vojensko-praktickom plávaní 

na Akadémií ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika  
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V dňoch 7. – 31. januára 2020 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná 1. ročník 
zimnej školy pre študentov z Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (TEC Monterrey). Program v otvoril a študentov na pôde univerzity privítal 
Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Pre 30 študentov TEC Monterrey je pripravený odborný program Doing Business 
in  Central Europe zostavený pre čo najkomplexnejšie získanie poznatkov o biznis 
prostredí v Strednej Európe so zameraním na ekonomiku, medzinárodné vzťahy 
a  kultúru. Akademickú časť tvorí 80 kontaktných hodín rozdelených do 3 blokov 
venovaných prípadovým štúdiám, prednáškam, tréningom mäkkých zručností 
a  exkurziám v Bratislave a okolí. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de  Monterrey patrí medzi najvýznamnejšie univerzity v Latinskej Amerike. Univerzita 
vznikla v roku 1943 a aktuálne je situovaná v 31 kampusoch v 25 mestách po celej 
krajine. Business School TEC Monterrey získala v roku 2008 trojitú medzinárodnú 
akreditáciu AACSB, AMBA, EQUIS.

1. ročník zimnej školy pre študentov z TEC 
Monterrey, Mexiko na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave

Zdroj:https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1851-1-rocnik-zimnej-skoly-pre-studentov-z-
tec-monterrey-mexiko


Volkerova medaila za hydrológiu pre Jána 
Szolgaya

Jedno z najväčších vedeckých ocenení pre Slovenskú 
technickú univerzitu v Bratislave získal v  roku 2019 Ján 
Szolgay, prorektor univerzity a profesor hydrológie 
na  Stavebnej fakulte.   Ján Szolgay získal prestížnu 
Volkerovu medai lu od Medzinárodnej asociácie 
hydrologických vied, tá  ju udeľuje v spolupráci s UNESCO 
a  Svetovou meteorologickou organizáciou a  v oblasti 
hydrológie patrí celosvetovo k najviac prestížnym, 
inžiniersky orientovaným oceneniam.
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Je to obrovský osobný úspech profesora Szolgaya 
a satisfakcia za desiatky rokov špičkovej vedeckej práce, 
aj veľká prestíž nie len pre slovenskú hydrológiu, ale celú 
slovenskú vedu a tiež pre Slovenskú technickú univerzitu. 
Podľa vyjadrenia poroty získal Szolgay toto ocenenie ako 
uznanie za  "medzinárodne rešpektované vedecké 
príspevky v  oblasti aplikovaného hydrologického 
výskumu, s praktickým dopadom v prospech spoločnosti. 
Vo svojej vedeckej kariére výnimočným spôsobom prispel 
k lepšiemu pochopeniu vzniku povodní a jeho zistenia 
viedli k zlepšeniu protipovodňových opatrení."

Toto vyjadrenie poroty potvrdzuje aj fakt, že Ján Szolgay 
za ostatné dva roky publikoval v  spoluatorstve články 
v  dvoch najvýznamnejších vedeckých časopisoch sveta: 
Nature a Science. 


Podľa Jána Szolgaya je Volkerova medaila ocenením pre celé generácie slovenských 
hydrológov, ktorí "verili v potrebu integrovať našu hydrológiu do podunajského regiónu 
a  v širších súvislostiach aj do celosvetového diania."  Spomína pritom na mnohých 
svojich predchodcov a kolegov slovami jedného z nich, už nebohého Ľudovíta Molnára: 
"Zašli sme ďaleko. Poznali a rešpektovali nás v  mnohých kútoch sveta. Keď sme 
so sebou niesli vodu, vítali nás všade. Aj v Paríži alebo Ženeve.”

Nový akademik Učenej spoločnosti Slovenska 
z Technickej univerzity v Košiciach

Valné zhromaždenie 
Učenej spoločnosti 
Slovenska, ktoré  sa 
uskutočnilo v pondelok 
9.  decembra 2019, 
zvolilo piatich nových 
akademikov, medzi 
k t o r ým i n e c h ý b a l 
zástupca Technickej 
univerzity v  Košiciach 
prof. Ing. Ivo Petráš, 
D r S c . , o d b o r n í k 

v  r iaden í procesov 
z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a súčasne prorektor pre vedu, 
výskum a doktorandské štúdium na TUKE. 

Ďalší noví zvolení akademici: prof. Philipp Kukura, PhD., chemik, University of Oxford, 
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., fyzik, Fakulta matematiky, fyziky a  informatiky UK 
v  Bratislave, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., onkológ, Lekárska fakulta UK 
v Bratislave, prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., biológ, Centrum regionu Haná, Univerzita 
Palackého v Olomouci.


Zdroj:https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/volkerova-medaila-za-hydrologiu-

Zdroj:http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/novy-akademik-ucenej-spolocnosti-
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Významné ocenenie pani prof. MUDr. Márie 
Šustrovej, CSc., pôsobiacej na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave

Súťaž pre študentov, vyhlásená Univerzitou 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zdroj:https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2277/


Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 
2.  januára 2020 štátne vyznamenania 
o s o b n o s t i a m z r ô z n y c h o b l a s t í 
spoločenského života. Medzi ocenenými 
bola aj zamestnankyňa Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave 
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., ktorej 
prezidentka udelila štátne vyznamenanie 
Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne 
zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej 
r e p u b l i k y v o b l a s t i p o z i t í v n e h o 
zv id i t e ľ ňovan ia de t í s Downovým 
syndrómom.Zdroj:http://www.szu.sk


Milé študentky a študenti,

ste kreatívni  a máte kopu nápadov, 
ktoré nemáte ako a kde realizovať?

Zapojte sa do študentskej súťaže 
o vytvorenie  umeleckého diela.

Podmienky:

• vyhotovenie diela  

v trojrozmernom prevedení, 
ktoré je odolné voči 
poveternostným vplyvom a môže 
byť súčasťou exteriérovej 
expozície


• pre zhotovenie diela sa odporúča 
použiť recyklovateľné materiály, napr. vyradené malé spotrebiče, ich súčasti 
a pod.


• podmienkou akceptácie návrhu je skutočnosť, že jedinými autormi sú študenti 
UCM


Kontaktná osoba:   prorektor PhDr. Michal Lukáč, PhD., michal.lukac(zav.)ucm.sk

Vyhlásenie výzvy:                                                      15. 10. 2019

Predloženie návrhov v podobe vizualizácie:          do 1. 6. 2020

Vyhodnotenie návrhov:                                             do 1. 7. 2020 (hodnotiaca komisia)

Realizácia víťazného návrhu v exteriéri:                 do 30. 9. 2020

Víťazný návrh v podobe realizovaného diela bude odmenený sumou 2000,- EUR.

mailto:michal.lukac@ucm.sk
https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2277/
https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2277/
http://www.szu.sk
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Katedra anglického jazyka a literatúry Fakulty 
humanitných vied Žilinskej univerzity v  Žiline 
prichádza s ponukou týždňového intenzívneho 
jazykového kurzu s názvom: Communication 
in Business English pod vedením lektorky 
Caroline Ann Kyzek, M.A. Kurz prebehne 
v  dňoch 10.2. - 14.2. 2020 vždy v čase 
od 13:00 - 15:30 a môžete sa naň prihlasovať 
e l e k t r o n i c k o u f o r m o u n a j n e s k ô r 
do pondelka 3. februára 2020. 
Podrobnosti (obsah a cena kurzu, link 
na prihlasovanie, miestnosť, požadovaná 
úroveň AJ) nájdete v priloženej pozvánke na kurz. Spätná väzba vám bude zaslaná 
najneskôr v stredu 5. februára 2020.

Kurz je určený pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA 
ako  aj  pre  širokú verejnosť.Hlavnou myšlienkou bola spojiť sily a pomôcť tým, 
ktorí to najviac potrebujú.


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Nezabudnite sledovať vždy aktuálny zoznam 
univerzít, na ktorých priebieha Deň otvorených 

dverí (DOD), v sekcii aktualít pre študentov 
na stránke portalvs.sk alebo priamo v kalendári, 

kde si veľmi ľahko môžete nájsť DOD 
na kokrétnych vysokých školách.

Žilinská univerzita v Žiline ponúka týždenný 
intenzívny jazykový kurz - Communication in 

Business English

Zdroj:https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2809-
communication-in-business-english-tyzdenny-intenzivny-jazykovy-kurz
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