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Študentská osobnosť roka je Ing. Martina 
Majorošová

Andrej Kiska prijal v stredu 16. 5. 
2018 v Prezidentskom paláci 
v í ťazov sú ťaže Študentská 
o s o b n o s ť r o k a . M e d z i 
ocenenými bola aj študentka 
Stavebnej fakulty STU, tretí 
stupeň študijného programu 
k r a j i n á r s t v o I n g . M a r t i n a 
Majorošová.  
Študentská osobnosť Slovenska 
je projekt, ktorý sa uskutočňuje 
pod záštitou prezidenta SR  
s podporou Slovenskej rektorskej 

konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Je to súťaž pre mladých 
talentovaných ľudí (1., 2. ,3. stupeň vysokých škôl). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské 
osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť 
ich širokej verejnosti a  dať im možnosť presadiť sa doma aj v  zahraničí. V  nominovaných 
je  možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, 
vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe ako aj v rámci súkromných firiem. Jednotlivé 
nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na danú oblasť, 
uznávaní doma i  v  zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou 
konferenciou a Slovenskou akadémiou vied. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentska-osobnost-roka-ing-martina-majorosova 
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Za štúdium profesijného bakalára dostanete plat už 
na škole a získate prácu v TOP firme

Strojnícka fakulta STU 
v Bratislave ponúka mladým 
ľuďo m , k t o r í h ľ a d a j ú 
uplatnenie na trhu práce, 
u n i k á t n u m o ž n o s ť . 
Ide  o  možnosť zapojenia 
sa  do  študijného programu 
profes i jného bakalára. 
Po ča s š t ú d i a v t o m t o 
programe získa študent 
t e o r e t i c k é z n a l o s t i 
a  z á r o v e ň p r a k t i c k é 
skúsenosti v jednej z ôsmich 

špičkových slovenských firiem, ktoré tento program podporujú. Navyše už počas štúdia 
bude študent poberať pravidelné štipendium. A po jeho skončení má garantované 
pracovné miesto vo firme, ktorú počas rokov štúdia dokonale spoznal. 

Počas celého štúdia mladí ľudia praxujú priamo pod vedením špičkových odborníkov 
v  podniku, ktorý si sami vyberú. Bonusom je štipendium, ktoré študent poberá. 
To  sa pohybuje od 100 do 180 eur mesačne. V treťom ročníku, ktorý strávia študenti celý 
na  praxi, dokonca dostávajú plat v minimálnej výške 700 eur. Štúdium v tomto programe 
je  štvorročné a študenti majú možnosť po ukončení bakalárskeho stupňa pokračovať ďalej 
v štúdiu už popri zamestnaní.  
Do projektu sa zapojili top nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré disponujú 
špičkovým technickým vybavením. Sú to spoločnosti Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, 
Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Division Automotive, Boge Elastmetall Slovakia, 
Brose Prievidza a ZKW. Študent si po ukončení štúdia spomedzi týchto zamestnávateľov môže 
vybrať toho, ktorý mu najviac vyhovuje. Napríklad aj vzhľadom na polohu závodu a lokalitu, 
z ktorej pochádza.  
Pilotný projekt odštartoval v  septembri minulého roku s  počtom 10 študentov. Profesijne 
orientované štúdium je inšpirované nemeckým duálnym systémom výučby. „Účastníci 
vzdelávacieho programu získavajú najnovšie vedomosti nielen v podobe teoretickej výučby, 
ale vďaka najmodernejším technológiám vo firmách aj veľmi hodnotné praktické skúsenosti, 
ktoré sú kľúčom k ich úspechu v zamestnaní.  

Ak vás študijný program Profesijný bakalár zaujal, máte šancu zapojiť sa doň. Prvým krokom 
je  podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Automobily a mobilné 
pracovné stroje na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Druhým krokom je účasť 
na  informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať v piatok, 22. júna o 11.00 hod. na Strojníckej 
fakulte STU v Bratislave. A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie 
výberového konania, ktoré bude prebiehať opäť na Strojníckej fakulte za účasti všetkých firiem 
v pondelok, 2. júla 2018. Štart profesijného bakalára je v septembri 2018. Študovať začneš 
ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/za-studium-profesijneho-bakalara-dostanete-plat-
uz-na-skole-a-ziskate-pracu-v-top-firme- 
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Diplomatická akadémia na PraF UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje rozširujúce dvojročné 
štúdium "Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské 
a  inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru 
v  diplomatických a  konzulárnych službách, v  európskych medzinárodných inštitúciách, 
pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť 
medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.  
Termín podávania prihlášok na akademický rok 2018/2019 je do 20. júna 2018. Za prijímacie 
konanie sa poplatok neplatí. Viac informácií nájdete TU. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/diplomaticka-akademia-na-praf-uk 

Stavba roka 2017
V Bratislave pribudla nová administratívna budova - UNIQ Staromestská a hneď bola 
aj ocenená v súťaži Stavba roka 2017. Autori architektonického riešenia sú: Ian Bogle 
BArch (Hons) MArch, Ing. arch. Barbora Markechová a Ing. arch. Marek Matrtaj.  
Budova UNIQ Staromestská získala ocenenie SvF STU za uplatnenie vedy a techniky 
v realizácií, a to: 
• za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým výrazom, kvalitným 

technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi, 
• za citlivé zakomponovanie moderného objektu do urbanistickej štruktúry okraja historického 

jadra Bratislavy, 
• za elegantný vizuálny charakter objektu, jeho vyrovnané architektonické stvárnenie, 
• za vysoko náročné progresívne riešenie založenia stavebného objektu v mestskej preluke,  
• za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu pološtrukturálnych fasádnych 

konštrukcií,  
• za nadčasový nadradený riadiaci systém merania a regulácie chladenia a vykurovania 

objektu spriahnutý so systémom exteriérového tienenia južne orientovaných fasádnych 
konštrukcií,  

• za optimálnu, ekonomicky efektívnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov 
a technológií v realizácii technicky náročného stavebného diela,  

• za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej 
budovy podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stavba-roka-2017 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/student-fakulty-architektury-ozivil-tradiciu-

Študent Fakulty architektúry oživil tradíciu 
modrotlače

Peter Trnka študuje na Fakulte 
architektúry STU. Okrem toho má 
jedinečnú záľubu - venuje sa výrobe 
tradičnej modrotlače. 
Do 15 rokov býval Peter Trnka 
aj  s  rodičmi v Púchove. Neskôr 
sa presťahovali do Ivanky pri Dunaji. 
V púchovskej d ie ln i u  dedka 
Stanislava Trnku trávil ako chlapec 
veľa času, nie však preto, že by sa 
zaujímal v tom čase o výrobu 
modrotlače. Viac ho lákala stolárčina. 
Potom prišiel životný zlom, jedny 

prázdniny a všetko bolo odrazu inak.  
Keď začal neskôr Peter študovať na umeleckej strednej škole, uvedomil si, čo vlastne jeho 
starý otec robí a že po ňom nikto jeho remeslo neprevzal. Mal v pláne po skončení školy, 
keď  bude mať za sebou maturitu, využiť prázdniny, ktoré sú dlhšie ako zvyčajne. Chcel 
ich  stráviť s dedkom. „Aby som mohol nahrať všetko, čo by mi vedel povedať o starej 
remeselnej výrobe, porozprávať sa s ním a na vlastné oči vidieť, ako sa modrotlač robí,“ 
dodáva Peter. Lenže dedko v januári, v čase keď študoval vnuk posledný ročník strednej 
školy, zomrel. Cez prázdniny však Peter plán nezmenil a vybral sa do Púchova.  

„V dielni som našiel formy, kypu, teda modrú farbu, ktorá sa používa pri výrobe. Aj niekoľko 
poznámok na rôznych útržkoch papiera,“ spomína si. Nejaké serióznejšie podklady 
pre technologický postup však chýbali. Keďže sa z návodov zachovalo máločo, musel mladý 
muž začať sám experimentovať. Prvé pokusy neboli veru vydarené. Po neúspechoch 
sa  to  však našťastie zmenilo. „V tej chvíli ma to začalo baviť a pokračoval som. Od toho, 
čo vyšlo, som sa posúval ďalej. Nakoniec boli látky, ako som si ich predstavoval.“ Tajomstvá 
modrotlače objavoval teda sám. „Bolo to veľmi pekné a až vďaka experimentovaniu som 
si vybudoval vzťah k remeslu, hlbšie sa ma táto práca dotkla a stala sa mojou záľubou.“ Určite 
je aj peknou spomienkou na dedka.  
Peter Trnka skončil Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a momentálne 
študuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na priemyselný dizajn. 
Relaxuje v dielni v Ivanke pri Dunaji, kde sa venuje výrobe modrotlače. Okrem toho 
organizuje workshopy, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Jeden veľmi úspešný bol 
aj  v  Bruseli na podujatí September dizajn, kde prezentoval staré remeslo aj medzi 
belgickými študentmi. O jeho výrobky je veľký záujem. Nedávno dorobil 50 metrov látky 
pre folklórny súbor. Ozývajú sa však hlavne drobní výrobcovia.  

Prvý cechový záznam o modrotlači na území Slovenska je z roku 1617, čo znamená, 
že  minulý rok bolo okrúhle výročie, 400 rokov. Starodávna výroba na Slovensku takmer 
celkom vymizla. Púchovskú tradíciu oživil a zachováva Peter Trnka. Jeho starý otec sa venoval 
výrobe modrotlače. 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/student-fakulty-architektury-ozivil-tradiciu-modrotlace
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/student-fakulty-architektury-ozivil-tradiciu-modrotlace


Prestížna súťaž Falling Walls Slovakia 2018 pozná svojich víťazov. Mladí vedci a  inovátori 
aj tento rok, 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave predstavili svoje návody 
na riešenie rozličných problémov. Nad podujatím prevzal záštitu premiér Slovenskej 
republiky Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom 
odovzdal ocenenia.  
Na jedinečnom fóre inšpiratívnych myšlienok a výskumných projektov obsadil druhé miesto 
Ing. Marek Schnitzer zo Strojníckej fakulty TUKE, ktorý sa venuje klinickej 3D tlači a aditívnej 
výrobe. Porotu zaujal implantátom pre novonarodené deti s rázštepom podnebia, 
ktorý sú v laboratórnych podmienkach schopní vyrobiť ihneď po narodení, aby dieťa mohlo 
byť od začiatku riadne kojené.  
Prvé a  tretie miesto putovalo na Univerzitu Komenského. Víťazka Mgr. Lucia Lauková 
sa  svojím výskumom snaží zboriť múry sepsy. U pacientov so sepsou sa vyskytuje vysoká 
koncentrácia extracelulárnej DNA a cieľom výskumu bolo zistiť, ako by ju bolo možné znížiť. 
Aplikáciou enzýmu DNáza dokázala znížiť mieru úmrtnosti. Tretie miesto získal nový spôsob 
diagnostiky pacientov s Crohnovou chorobou, ktorý predstavila Mgr. Katarína Janšáková, 
PhD.. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-pre-studentov-na-vytvorenie-reklamneho-
spotu 

TUKE opäť medzi víťazmi Falling Walls

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tuke-opaet-medzi-vitazmi-falling-walls 

Súťaž pre študentov na vytvorenie reklamného 
spotu 

S p o l o čn o s ť R o b u s t e c h s . r . o v y h l a s u j e 
pre  študentov súťaž na vytvorenie reklamného 
spotu na tému: 

Využitie elektromobilu v každodennom živote. 

Potrebné je vymyslieť reklamný spot do 45 sekúnd, 
zaslať spot na adresu vslavikova@robustech.sk, 
prejsť prvým kolom súťaže pre schválenie scenáru 
a aktívne podporovať Vašs video na FB stránke 
ZhiDou Komárno. Vyhráva ten, kto získa najviac 
Like-ov a videní na FB stránke. Scenáre reklamných 
spotov môžete zasielať do 30. júna 2018. Vybraté 
reklamné spoty treba zaslať do 30. septembra. 
Súťaž bude vyhodnotená 30. novembra. 
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Prešovská univerzita v Prešove otvorila vedecký 
park

Prešovská univerzita v  Prešove (PU) 15. mája 
slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú 
budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou 
a  laboratórnou technikou. Investícia presiahla výšku 
4 mil. eur. 
Veda a výskum majú na Prešovskej univerzite silné 
postavenie, o čom svedčia aj výsledky v  tejto oblasti. 
Z  tých najznámejších možno spomenúť vyšľachtenie 
nového druhu mäty piepornej „Kristínka“ s vysokým 
obsahom mentolu. Ale taktiež priznanie patentu 
za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných 
látok z plodov liečivých rastlín, či zaznamenanie nového 

invázneho škodcu, napádajúceho nezrelé ovocie, muchy Drosophila suzukii. Podmienky 
pre  vedecko-výskumnú činnosť univerzita permanentne skvalitňuje a  aj za týmto účelom 
sa  zapojila do projektu „Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie 
s  podporou znalostných technológií," na ktorej participuje spoločne s Technickou 
univerzitou v  Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika. V  rámci neho došlo 
k  vybudovaniu nových výskumných priestorov, v  ktorých budú koncentrované výskumné 
aktivity. 
„Táto budova, ktorá je súčasťou vedeckého parku, je nielen príkladom akademickej 
a  vedeckovýskumnej   spolupráce troch najväčších univerzít na východe Slovenska, 
ale  je  veľmi významným krokom pre ďalšie uberanie sa vedy a  výskumu na Prešovskej 
univerzite, “ uviedol na slávnostnom otvorení rektor PU Peter Kónya. „Európske regióny 
sa nezaobídu bez silnej univerzity, v Prešovskom kraji je takou práve Prešovská univerzita. 
Som  veľmi rád, že dnešný deň prispeje k  pozdvihnutiu vedy a  výskumu v  tomto kraji, 
ale aj na celom východnom Slovensku,“ zdôraznil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Nové výskumné priestory sú vybavené modernou technikou v celkovej hodnote takmer 
2  mil. eur. Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné 
postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool, umožňujúce 
dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (-265 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, 
ktoré  na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie. 
„Prístroj  zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, 
ako  aj  transportu tepla. Pomocou neho je možné taktiež určovať magnetické vlastnosti 
materiálov, čo poskytuje pedagógom i študentom možnosť využiť najmodernejšie metódy 
a  vedecké poznatky priamo pri výučbe,“ objasnil Marián Reiffers, vedúci Centra 
aplikovaného výskumu a  inovácií PU. „V sekcii EcoChem Unipolabu PU sa taktiež nachádza 
komplex prístrojového zariadenia na extrakciu, izoláciu organických látok z rastlinného 
materiálu a ich kvalitatívno-kvantitatívnu charakterizáciu,“ doplnil Ruslan Mariychuk z Katedry 
ekológie Fakulty humanitných a  prírodných vied (FHPV). Ako uviedol, ďalšie využitie 
zariadenia je v oblasti zelenej syntézy nanočastíc kovov. Široké možnosti uplatnenia 
analytického systému sú aj v rámci environmentálnej chémie, ktorej sa venujú viacerí 
pracovníci Katedry ekológie FHPV PU, a tiež chémie materiálov.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-otvorila-vedecky-park 
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Ekonomická univerzita v Bratislave ako prvý 
vysokoškolský signatár Charty diverzity Slovensko

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ako-prvy-
vysokoskolsky-signatar-charty-diverzity-slovensko 

V zmysle Dlhodobého zámeru 
rozvoja Ekonomickej univerzity 
v  Bratislave na obdobie rokov 
2015-2019 s výhľadom do roku 
2023 sa EU v Bratislave ako jediný 
signatár reprezentujúci Slovensko 
v iniciatíve OSN pod názvom UN 
P R M E ( P r i n c i p l e s f o r 
Re s p o n s i b l e M a n a g e m e n t 
E d u c a t i o n , h t t p : / /
www.unprme.org/participation/
v i e w - p a r t i c i p a n t s . p h p ?
partid=4967) etabluje ako učiaca 
s a o r g a n i z á c i a v z m y s l e 
celoživotného vzdelávania podporujúca kultúru kvality a inovácie. 
Ako prvá vysokoškolská inštitúcia na Slovensku sa aktuálnym podpisom Charty diverzity 
Slovensko EU v Bratislave stala aj jedným zo 41 ambasádorov diverzity a inklúzie 
v  prostredí SR (https://www.chartadiverzity.sk/signatar/). Cieľom Charty diverzity 
Slovensko podporovanej decíznou sférou v SR je vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, 
dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v záujme motivácie k inovatívnemu a kreatívnemu 
prístupu. Podpisom charty diverzity sa jej signatári zaväzujú rešpektovať a oceňovať 
diverzitu v pracovnom prostredí ako hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje 
konkurencieschopnosť i ekonomickú výkonnosť. 
EU v Bratislave sa dlhodobo hlási k princípom Magna Charta Universitatum, Európskej 
charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných 
pracovníkov (https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-
bratislave/). 

Facebook portalvs.sk Napíšte nám

http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
mailto:http://HelpDesk@portalvs.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ako-prvy-vysokoskolsky-signatar-charty-diverzity-slovensko
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ako-prvy-vysokoskolsky-signatar-charty-diverzity-slovensko
http://portalvs.sk
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ako-prvy-vysokoskolsky-signatar-charty-diverzity-slovensko
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ako-prvy-vysokoskolsky-signatar-charty-diverzity-slovensko
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
http://portalvs.sk
http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/
https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/
mailto:http://HelpDesk@portalvs.sk/

