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Na univerzite otvorili Centrum pre deti s poruchami 
sluchu

V piatok 2. marca 2018 otvorili prvé 
Centrum pre deti s poruchami sluchu 
na Slovensku. Centrum je súčasťou 
Detskej otorinolaryngologickej kliniky 
L e k á r s k e j f a k u l t y U n i v e r z i t y 
Komenského a Národného ústavu 
detských chorôb (NÚDCH). Detskí 
pacienti v ňom nájdu diagnostiku 
aj  liečbu na európskej úrovni pod 
jednou strechou. 
T ý m t o c e n t r o m s a p o d a r i l o 
v  rámci  adekvátneho prístrojového 
a  personálneho vybavenia dať našim 

deťom to, čo tu chýbalo," vyhlásil na piatkovom otvorení generálny riaditeľ NÚDCH doc. MUDr. 
Ladislav Kužela, CSc., MPH, z  Lekárskej fakulty UK. „Na jednom mieste tu máme 
multidiciplinárny tím, ktorý poskytuje komplexnú diagnostiku a komplexnú liečbu," doplnil.  
„Poruchy sluchu môžu u niektorých jedincov znamenať až vyradenie z bežného života," 
vysvetľuje doc. Kužela. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im 
hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. „Keď však tieto poruchy dokážeme správne 
a včas zachytiť, a to sa u nás bude diať, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je viac 
ako 60-percentná," dopĺňa riaditeľ.  
Na Slovensku má podľa neho jedno z 1000 narodených detí ťažkú a dve až štyri deti stredne 
ťažkú poruchu sluchu. „Ročne teda hovoríme o 220 deťoch, čo nie je málo," dopĺňa. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-univerzite-otvorili-centrum-pre-deti-s-
poruchami-sluchu 
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Falling Walls Lab 2018: Pripojte sa k inovátorom
Po úspešnom prvom ročníku na 
S l o v e n s ko o p ä ť p r i c h á d z a 
jedinečné podujatie Falling 
W a l l s L a b – i n šp i r a t í v n y 
a interdisciplinárny formát, ktorý 
p o s k y t u j e p r i e s t o r 
n a  p r e z e n t á c i u n o v ý c h 
v ý s l e d k o v , m y š l i e n o k , 
v ý s k u m n ý c h p r o j e k t o v 
a  podnikateľských modelov 
z  najrozmanitejších vedných 
disciplín a oblastí. 
Mladí výskumníci, vedci a inovátori 
z radov š tudentov, mladých 
výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov sa môžu prihlásiť do národného finále 
Falling Walls Lab Slovakia 2018. 
Online prihlasovanie je prístupné do 13. mája 2018. Spomedzi prihlásených porota vyberie 
finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky 31. mája 2018 popoludní 
v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každý účastník má 
na svoju prezentáciu presne 3 minúty. Prví traja získajú finančnú odmenu. 
Aj tohto roku nad podujatím prevzal záštitu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini. 
Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku 
na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok 
na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference 9. novembra 2018.  
Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane 
príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom 
formáte pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. 
Traja  víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie 
ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference. 
Organizátori Falling Walls Lab Slovakia 2018: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská 
akadémia vied, Učená spoločnosť SAV, SOVVA, DAAD, Slovenská technická univerzita, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline. Akademickí partneri podujatia sú: Technická univerzita vo Zvolene, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Partneri podujatia sú: Slovnaft, CVTI 
SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Matador Group, SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu 
ekonomiku, DB Biotech. 
Bližšie informácie:  
• Oznam a výzva  
• Poster 
• Teaser video 
• Ďalšie informácie a online prihláška  
• Web Falling Walls Lab Slovakia 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/falling-walls-lab-2018-pripojte-sa-k-inovatorom- 

https://www.ukf.sk/images/oznamy/FWLS_2018_Oznam_a_vyzva.pdf
https://www.ukf.sk/images/oznamy/FWLS_2018_Official_Poster_FWL_Foundation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9CZhppM2Bk8
http://www.falling-walls.com/lab
http://fwlslovakia.sk
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/falling-walls-lab-2018-pripojte-sa-k-inovatorom-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/falling-walls-lab-2018-pripojte-sa-k-inovatorom-
https://www.ukf.sk/images/oznamy/FWLS_2018_Oznam_a_vyzva.pdf
https://www.ukf.sk/images/oznamy/FWLS_2018_Official_Poster_FWL_Foundation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9CZhppM2Bk8
http://www.falling-walls.com/lab
http://fwlslovakia.sk


Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 
S l o v e n s k á t e c h n i c k á u n i v e r z i t a 
v Bratislave spolu s Národným centrom 
pre výskum a  aplikácie obnoviteľných 
zdrojov energie a Slovenským výborom 
Svetovej energetickej rady organizujú 
medzinárodné vedecké podujatie 
„ENERGETIKA 2018“, ktoré zastrešuje 
tri medzinárodné vedecké konferencie 
„Energetika – Ekológia – Ekonomika 
2018“, „Riadenie v  energetike 2018“ 
a „Obnoviteľné  zdroje energie 2018“.  
Medzinárodné vedecké podujat ie 
sa  už  tradične bude konať vo Vysokých Tatrách v  priestoroch hotela SOREA Hutník 
v Tatranských Matliaroch v dňoch 5. júna – 7. júna 2018. Hlavným cieľom medzinárodného 
vedeckého podujatia je nadviazanie a  prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií 
a  skúseností medzi odborníkmi na energetiku z  praxe, univerzít a  výskumných pracovísk 
zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie 
k  ďalšiemu rozvoju v  oblasti prevádzky a  riadenia energetických systémov, obnoviteľných 
zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.  
Všetky potrebné informácie o podujatí sú dostupné na stránke podujatia http://www.power-
engineering.sk/. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodne-vedecke-podujatie-
energetika-2018 

Mladá Slovenka získala štipendium na prestížnej 
francúzskej škole módy

Vďaka úspešne vypracovanému projektu sa mladučká Petra Špaková (20) dostala 
na francúzsku vysokú školu módy a biznisu. Teraz sa jej otvárajú dvere do veľkého sveta 
módneho priemyslu.  
Keď sa Petra Špaková pred dvomi rokmi rozhodovala, ako po maturite naloží so svojou 
budúcnosťou, vôbec netušila, že osud jej dopraje študovať na jednej z najprestížnejších škôl 
vo Francúzsku. Zaujímala ju móda a ekonómia, no spojenie oboch odvetví v našich končinách 
znelo ako hotové sci-fi. Takýto odbor neponúkala žiadna z tunajších univerzít, preto sa mladá 
gymnazistka rozhodla pátrať. Vyplatilo sa. Narazila na vysokú školu MOD’SPE Paris, ktorá má 
dvadsaťpäťročnú tradíciu. Založená bola na základe všeobecnej potreby veľkých módnych 
firiem vychovať si v  tejto brandži vlastných ľudí. Zhodou náhod v  roku  2016 otvárala prvú 
pobočku pre zahraničných študentov aj Bratislava. Keď sa o tejto pobočke dozvedela rodáčka 
zo Spišskej Novej Vsi, ihneď odoslala mailom prihlášku na prijímacie skúšky. 
„Na prijatie na školu stačí maturita, všeobecný prehľad a  výborná angličtina, pretože celé 
štúdium prebieha v cudzom jazyku. Väčšina lektorov je zo zahraničia a hovoria iba po anglicky. 
Štúdium je naozaj náročné, preto by nebolo dobré, ak by človek musel bojovať 
ešte aj s jazykom,“ vysvetľuje pani riaditeľka Jana Lalová. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mlada-slovenka-ziskala-stipendium-na-prestiznej-

Mladučká východniarka láskou 
k výtvarnému umeniu a dizajnu získala 
štipendium, vďaka čomu môže celé 
baka lárske š túd ium na rozd ie l 
od  svojich spolužiakov absolvovať 
zdarma. „Podmienkou pre získanie 
štipendia bolo vypracovanie projektu 
Paríž v Bratislave. V rámci projektu som 
nadizajnovala logo školy, ktoré som 
vytvorila spojením Eiffelovej veže 
a  Bratislavského hradu. Notoricky 
známe symboly som navyše previazala 
t r ikolórou, ktorá je typická tak 
pre Slovensko, ako aj pre Francúzsko. Logo som potom aplikovala na tričko, ktoré sme spolu 
s kamarátkou nafotili v rôznych outfitoch v bratislavských uliciach,“ popisuje prácu na svojom 
projekte nadšená študentka. Zdanlivo jednoduchý, no kvalitne prepracovaný nápad ocenili 
komisia aj riaditeľka. Petre sa pošťastilo, a to aj preto, že škola, ktorú si zvolila, nie je vôbec 
masová. V rámci Paríža na nej študuje do tristo študentov, u nás sú ich zatiaľ desiatky.  
„Základom štúdia na tejto vysokej škole je reálny marketing a  manažment, no presne 
vsadený do módneho priemyslu. Škola vznikla ako profesionálna vysoká škola, čo je pojem, 
ktorý u nás nepoznáme, v podstate to však znamená toľko, že tretina vyučovania je vlastne 
praxou. Štandardný ročník má dva semestre, no letný sa začína v  januári a končí v polovici 
apríla, aby máj, jún, júl, august, prípadne polovica septembra boli venované praxi,“ popisuje 
rozdiely vo výučbe oproti štandardným vysokým školám či univerzitám Jana Lalová.  
Podľa jej slov s praxou pomáha študentom škola, ak nemajú potrebu riešiť si ju na vlastnú 

päsť. Okrem stredoeurópskych metropol 
sa mladým núkajú možnosti pracovať v  rôznych 
módnych či kozmetických firmách v  Londýne, 
Miláne alebo Paríži. Petra si prax stihla vyskúšať 
na vlastnej koži. Spojenie práce so získanými 
vedomosťami si nevie vynachváliť.  
„V  prvom ročníku som bola vo firme v  Prahe. 
Nikdy predtým som v  tejto oblasti nepracovala, 
a  tak som mala možnosť vidieť, ako to funguje 
v  s h o w r o o m o c h , a k o p r o c e s p r á c e 
postupuje od produkcie, na sklade, v obchode. 
Bola to prvá veľká skúsenosť. Tento rok ma čaká 

buď Anglicko, alebo Miláno,“ teší sa.  
Vďaka škole však môže nakuknúť aj do kuchyne takých tvorcov ako Dior či Chanel. Okrem 
praxe na tejto škole naďabíte i  na ďalšie rozdiely. „U  nás neexistujú skriptá, lebo väčšina 
prednášajúcich ľudí je priamo z tohto biznisu. Oni prednášajú to, čo je v tejto brandži nové, 
aktuálne. Študenti sa, samozrejme, učia poznať históriu v  rámci všeobecných predmetov, 
no  čo sa odborných vecí týka, získavajú najčerstvejšie informácie,“ dopĺňa prvá dáma 
inštitúcie.  
Väčšina študentov, tak ako aj Petra, má v  budúcnosti záujem vykonávať prácu módneho 
produktového manažéra. Na Slovensku je to možno málo známa profesia, v  zahraničí 
vyhľadávaná pozícia v rámci módneho priemyslu. Toto však nie je ani zďaleka jediná pozícia, 
o ktorú sa po skončení školy môže mladý človek na trhu práce uchádzať. „Náš študent môže 
robiť všetko – od tvorcu webových stránok, lebo aj takéto predmety vyučujeme, 
až po vrcholového manažéra,“ dopĺňa riaditeľka francúzskej pobočky školy módy a biznisu. 
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Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda 
Š t u d e n t i S l o v e n s k e j 
poľnohospodárskej univerzity 
v  Nitre majú už niekoľko rokov 
n e v š e d n ý b e n e fi t . V ď a k a 
aktivitám Konfuciovho inštitútu 
majú možnosť učiť sa čínsky jazyk 
na domácej pôde, pod vedením 
originálnych lektorov. Netreba 
vari ani zdôrazňovať, akú výhodu 
na svetových trhoch práce má 
jedinec, ktorý ovláda čínsky 
jazyk. Aj preto záujem o  štúdium 
č í n š t i n y n a S P U r a s t i e 

a od februára tohto roku nadobúda nový rozmer. Otvára sa tu Konfuciova trieda. 
Vedenie Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v  Bratislave, zastúpené 
jeho riaditeľkou Ing. Petrou Kotuliakovou, PhD., a  rektor Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., podpísali 21. februára na pôde STU 
dohodu o vytvorení Konfuciovej triedy na našej univerzite. 
Ako v príhovore uviedla Ing. Petra Kotuliaková, pre inštitút je to veľmi významná udalosť. 
„Nitra má pre nás veľký potenciál, čínski lektori tam pôsobia  už niekoľko rokov, počet 
záujemcov rastie, preto ju považujeme z  hľadiska výučby čínštiny za strategické miesto,“ 
zdôraznila riaditeľka. Ako sme sa dozvedeli, na svete funguje okolo 500 Konfuciových 
inštitútov a zhruba tisíc Konfuciových tried. „Otvorenie takejto triedy nie je jednoduchá vec, 
predchádzalo mu veľa príprav, počnúc dokladovaním demografického vývoja 
regiónu,  končiac očakávaniami, ktoré sa do tohto projektu vkladajú. Čínska strana veľmi 
pozorne zvažuje perspektívnosť vybraných miest. Otvorenie Konfuciovej triedy totiž 
neznamená len výučbové miesto, je to zriadenie  pracoviska  s ojedinelým statusom,“ dodala 
Ing. Kotuliaková. Má viac právomocí a  väčšie možnosti,  v  rámci univerzity môže konať 
autonómnejšie, to znamená nielen poskytovať výučbu jazyka, ale napríklad posielať 
viac svojich študentov do Číny. 
V  sídle Konfuciovho inštitútu na STU v Bratislave hostí z SPU v Nitre – rektora prof.   Petra 
Bielika, prorektorku prof. Zdenku  Gálovú a prodekanku Fakulty ekonomiky a manažmentu 
doc. Natáliu Turčekovú, privítal rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD., predseda správnej rady Konfuciovho inštitútu. V  krátkom príhovore 
podčiarkol, že má radosť z toho, ako sa partnerská univerzita z Nitry pripája  k šíreniu  čínskej 
kultúry u nás. Svojim hostiteľom poďakoval rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Čína 
je pre nás už niekoľko rokov pozitívnym príkladom, našli sme tam množstvo partnerských 
kontaktov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách, v akadémii vied, uzavreli sme  zmluvy, 
ktoré sú základom veľmi prospešnej kooperácie v oblasti vzdelávania. Môžeme už hovoriť 
aj o tradícii čínskych letných škôl, zameraných na vzájomné objavovanie kultúr, na nové výzvy 
doby.  Účastníci letných škôl sa majú možnosť okrem diania na univerzite  zúčastňovať 
aj na spoločenskom živote a objavovať bohatú históriu tejto ázijskej krajiny. Naša viacročná 
práca už prináša konkrétne výsledky. Dôležitým krokom bolo nadviazanie spolupráce 
s  Konfuciovým inštitútom, výučba čínskeho jazyka na našej univerzite. Nebolo to teda 
len  na  základe entuziazmu, spolupráca nadobudla legislatívny rámec a  podpis dnešnej 
zmluvy je vlastne vyvrcholením tohto úsilia“ povedal Peter Bielik.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-spu-v-nitre-vznikla-konfuciova-trieda 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-spu-v-nitre-vznikla-konfuciova-trieda
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-spu-v-nitre-vznikla-konfuciova-trieda


Zahraniční študenti budú môcť u nás študovať 

Na Technickej univerzite v  Ilmenau 
v  Spolkovej republike Nemecko 
sa od 12. do 16. februára  uskutočnil 
úvodný míting k  novému projektu 
Po d p o r a i n t e r n a c i o n a l i z á c i e 
poľnohospodárskeho technického 
vybavenia v Iráne a Rusku, riešenému 
v  rámci programu Erasmus+ KA2 
Budovanie kapacít v oblasti vyššieho 
vzdelávania. 
Okrem zástupcov nemeckej univerzity, 
ako koordinátora projektu, sa na ňom 
zúčastnili partneri z  ruských, iránskych 
a  talianskych univerzít. Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu v  Nitre 
reprezentoval fakultný koordinátor 
projektu za Technickú fakultu SPU 
v  Nitre doc. Ing. Jozef   Rédl, PhD., 
z  Katedry konštruovania strojov a  Ing. 
L a d i s l a v Tó t h , P h D. , z  K a t e d r y 

elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF. 
Precízne pripravené rokovania, ktoré prebiehali v  komplexe Ernst-Abbe-Zentrum, sa niesli 
v  priateľskej atmosfére a  pracovné tempo bolo tradične „nemecky“ náročné. Súčasťou  
pracovného programu bolo predstavenie jednotlivých univerzít a ich študijných programov, 
workshopy, rokovania o  finančnom manažmente projektu, pláne mobilít a  pláne práce, 
ako aj možnostiach vytvorenia online vzdelávacieho laboratória na našej univerzite.  
Projekt, ktorého lokálnym koordinátorom za našu univerzitu je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., odštartoval vlani a potrvá do roku 2020. Jeho cieľom je okrem iného vytvorenie 
medzinárodného študijného programu agromechatronika, ktorý sa bude vyučovať 
na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite   v  Nitre v  anglickom jazyku v  súlade 
so zásadami ECTS. Určený bude študentom mobilitného programu Erasmus+.  
Podľa slov fakultného koordinátora za Technickú fakultu SPU  doc. Ing. Jozefa Rédla, PhD., 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bude spolupracovať aj pri vytváraní 
štandardov a hodnotení výkonov činností partnerských univerzít v Ruskej federácii a  Iráne. 
Manažérsky sa bude podieľať na zabezpečovaní potrebného technického vybavenia 
pre vznikajúci študijný program a na príprave letnej školy zameranej na oblasť udržateľného 
poľnohospodárstva. SPU v Nitre, ako strategický partner projektu, bude zároveň hostiteľom 
pedagógov partnerských univerzít z  Ruskej federácie a  Iránu, ktorí budú riešiť praktické 
aspekty programu v oblasti agroinžinierstva.  
„Ďalšie pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu naplánované na prelom mája a júna 
sa uskutoční na našej univerzite“, hovorí docent Jozef Rédl. „ Veríme, že výsledky projektu 
obohatia SPU o zahraničných študentov, ktorí ocenia vysokú úroveň vedecko-pedagogickej 
činnosti a budú ďalej šíriť dobré meno univerzity,“ dodáva. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zahranicni-studenti-budu-moct-u-nas-studovat-
agromechatroniku 
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Tím z bratislavskej univerzity uspel v medzinárodnej 
súťaži: Bude šifrovať pre NATO!

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/tim-z-bratislavskej-univerzity-uspel-v-
medzinarodnej-sutazi-bude-sifrovat-pre-nato- 

Obrovský úspech múdrych 
hlavič iek z  bratislavskej 
univerzity! rozvoji počítačov 
a  rôznych útokov hackerov 
vedci z  NATO vyvíjajú stále 
nové systémy, ktoré slúžia 
na ochranu citlivých dát.  
Podľa odhadov vedcov by vlády 
č i v e ľké a g e n t ú r y, m o h l i 
v  priebehu pár rokov mať 
k  dispozícií kvantové počítače. 
Tie dokážu prelomiť š i fry, 
ktoré  sa dnes použ ívajú na 
ochranu citlivých dát. Ide napríklad o heslá k internet bankingu, heslá pri platbe cez internet, 
či odhaliť mailovú komunikáciu vo firme.  
NATO z  tohto dôvodu vyhlásilo súťaž pre tímy z  celého sveta, aby hľadali nové bezpečné 
šifrovacie programy. Len pred pár dňami v  nej uspel projekt odborníkov z  STU. Profesor 
Otokar Grošek s  kolegami a  doktoradnom Tomášom Fabšičom (31) vyhrali s  konceptom 
postkvantovej kryptografie. Na jeho rozvoj získali od NATO peniaze. „Táto vedná disciplína 
sa zaoberá tým, ako šifrovať dáta. Nové kvantové počítače by dokázali zlomiť šifry, ktoré 
si medzi sebou posielajú dvaja ľudia. Nám ide o  to, zamaskovať šifrovanú správu tak, 
aby ju vedeli prečítať len odosielať a príjemca, a aby sa k nej nedostal nikto iný,“vysvetlil 
odborný asistent Tomáš Fabšič z  Fakulty elektrotechniky a  informatiky STU. Projekt musia 
dokončiť do troch rokov. „Ide nám o vytvorenie kľúča, ktorý pozná len odosielateľ a prijímateľ. 
Pre niekoho, kto nemá kľúč, musí byť nemožné tu správu prečítať. Musíme teda vymyslieť 
spôsob, ako si dva objekty kľúč vymenia cez internet tak, aby to bolo odolné proti útokom 
kvantového počítača,“ vysvetlil. Slovenskí vedci budú na projekte spolupracovať 
aj s univerzitou z Ameriky, Španielska a Malty. 

Akreditáciu, ktorú má Cambridge, získala aj FIIT STU
Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave je jedinou fakultou v SR a ČR, ktorá má akreditáciu britskej IET. Londýnsku 
akreditačnú komisiu zaujímala najmä aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, 
komunikácia so študentmi, spolupráca s  firmami a  vedecké výstupy. IET udeľuje 
profesijné inžinierske tituly v  Británii, Škótsku i  Sev. Írsku. O jej akreditáciu 
sa  z  prestížnych dôvodov uchádzajú i  mnohé zahraničné univerzity. “Medzinárodná 
akreditácia je pre nás darčekom k  narodeninám. Sme jedinou fakultou na Slovensku 
zameranou výhradne na informatiku a informačné technológie a práve tento rok oslavujeme 
15. narodeniny. Za ten čas výrazne vzrástol význam digitálnych zručností, IT priemysel na 
Slovensku sa významne rozvinul a  má potenciál ďalej rásť a  zamestnávať schopných 
absolventov. 
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Potrebuje aj lídrov a  špičkových IT 
expertov. Aj   my chceme ísť dopredu. 
Záleží nám na tom, aby mladí ľudia 
neodchádzal i za IT vzdelávaním 
do  zahraničia. Akreditácia od najväčšej 
inž inierskej organizácie na svete 
potvrdzuje, že nároky na kvalitu výučby 
našich študentov sú  porovnateľné 
s  nárokmi na  kvalitu na britských 
univerzitách, pričom britské vysoké 
školstvo patrí medzi najlepšie na svete,“ 
povedala Mária Bieliková, dekanka FIIT 

STU v  Bratislave. Akreditačný proces trval približne rovnako dlho, ako ten slovenský, 
viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich do formy ako si vyžadovali 
pravidlá britskej akreditácie.   Akreditačný panel navštívil fakultu koncom septembra 2017 
a 18. januára odoslal list s vyjadrením – fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske 
a inžinierske študijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje, na maximálnu možnú dĺžku 
(5 rokov). Na rozdiel od slovenskej Akreditačnej komisie, britskú Inštitúciu pre inžinierstvo 
a  technológie (The  Institution of Engineering and Technology, IET) zaujímala aktuálnosť 
vzdelávania – či reaguje na vývoj v  IT, objektivita a  transparentnosť skúšok, spôsob 
komunikácie so študentmi, spolupráca s firmami, vnútorné systémy na zabezpečovanie 
kvality výučby. Pokiaľ ide o transparentnosť skúšok, do úvahy neprichádza ústne skúšanie, 
hoci jena Slovensku stále rozšírené. Pre objektivitu by mali byť ústne skúšky aspoň 
nahrávané a  záznamy archivované. Z  pohľadu spolupráce s  firmami sú nevyhnutnosťou 
prednášky odborníkov z  priemyslu na škole. Zástupcovia IET pritom nechceli hovoriť 
len  s  predstaviteľmi fakulty, ale aj so študentmi a  partnermi z  praxe. Rovnako 
ako  pre  slovenskú akreditačnú komisiu boli pre britskú kľúčové vedecké výstupy, 
no nie  ich objem, ale to, ako sa premietajú najnovšie poznatky do vzdelávacieho procesu 
a  či  k  nim majú prístup aj študenti. Akreditačný panel ocenil, že študenti sú na škole 
veľmi  skoro, už v  bakalárskom štúdiu, zapájaní do výskumu a  sú spoluautormi na viac 
menej všetkých vedeckých výstupoch.  
„Ocenili sme najmä silné zapojenie zástupcov priemyslu do študijných programov 
a obsahu výučby na fakulte a pokiaľ ide o odporúčania, fakulta by mala venovať pozornosť 
kľúčovým zamestnancom, ich odbornému rastu a  tréningom,“ povedal Mark Zwolinski 
z IET.  
Na dôležitosť kvalitných učiteľov informatiky upozorňuje aj rektor STU Robert Redhammer: 
“Je paradoxom, že naši informatici získavajú významné medzinárodné ocenenia, 
o  ich vzdelávanie je obrovský záujem aj zo strany zamestnávateľov aj zo strany študentov, 
ale finančne oceniť učiteľov sa dlhodobo nedarí. Akoby to bolo zakliate. Je najvyšší čas, 
aby financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku odzrkadľovalo reálne potreby trhu 
práce: aby reagovalo na potreby zamestnávateľov a  aby zohľadňovalo platovú úroveň 
v jednotlivých segmentoch hospodárstva. Inak   sa nebude dať udržať vzdelávacia kapacita 
v najžiadanejších vysokoškolských odboroch.“ IET pozitívne hodnotila aj to, že fakulta 
reaguje na meniacu sa kvalitu uchádzačov o  štúdium a  snaží sa znižovať úbytok 
neúspešných študentov bez zníženia kvality výučby. Fakulta totiž ponúka svoje bakalárske 
programy nielen ako troj, ale aj štvorročné. Cieľom je práve umožniť štúdium informatiky 
aj  študentom, ktorí vnímajú jej význam pre kariéru, no na strednej škole mali slabšiu 
prípravu z matematiky. Študijné programy fakulta stále aktualizuje.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/akreditaciu-ktoru-ma-cambridge-ziskala-aj-fiit-
stu 
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Študenti SPU skúmajú vplyv rýchlostnej cesty na 
život obyvateľov

N a F a k u l t e e k o n o m i k y 
a  m a n a ž m e n t u a F a k u l t e 
z á h r a d n í c t v a a k r a j i n n é h o 
i n ž i n i e r s t v a S l o v e n s k e j 
po ľnohospodárskej univerzity 
v  Nitre pracujú od roku 2017 na 
štúdii o sociálnych, ekonomických 
a  environmentálnych dopadoch 
rýchlostnej cesty PR1BINA. Projekt 
s a r e a l i z u j e v s p o l u p r á c i s o 
spoločnosťou Granvia, koncesionárom 
výstavby a prevádzky prvej rýchlostnej 
cesty na území Slovenska postavenej. 
Základnou úlohou štúdie je preskúmať súčasné sociálne, ekonomické a environmentálne 
dopady cesty, porovnať ich s pôvodným stavom a identifikovať veľkosť efektov, vytvorených 
v dôsledku novej infraštruktúry. Podstatnou súčasťou štúdie je vyhodnotenie primárneho 
dotazníkového výskumu, zameraného na vnímanie a vplyv novej rýchlostnej komunikácie 
PR1BINA na bežný život obyvateľov a podnikateľov pôsobiacich v spádovej oblasti cesty. 
Obyvatelia vidia dlhodobo najväčší prínos novej komunikácie najmä v šetrení času 
a nákladov na pohonné hmoty, zvýšení bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom 
rade vyzdvihujú lepšiu dostupnosť. Neopomenuteľné je využívanie komunikácie 
p o d n i k a t e ľm i o p e r u j ú c i m i v s p á d o v e j o b l a s t i , k t o r í j u r o v n o m e r n e 
využívajú na zabezpečenie dochádzania do práce, transport tovarov, poskytovanie služieb 
a pracovné cesty. Podnikatelia vidia, obdobne ako obyvatelia, najväčší prínos v šetrení času 
a zlepšení dostupnosti. Prínos cesty v šetrení času a cestovných nákladov je zrejmý nielen 
z empirického vnímania respondentov, ale aj z kvantifikovateľných ukazovateľov.  
Súčasťou projektu je aj analýza zlepšenia dopravnej situácie vďaka novej komunikácii, 
najmä na príklade zlatomoraveckej cesty I65, kde je zjavný pokles intenzity dopravy takmer 
o tri štvrtiny oproti obdobiu pred otvorením rýchlostnej cesty PR1BINA, čo má samozrejme 
pozitívny vplyv aj na nehodovosť. Štúdia sa v neposlednom rade venuje popisu vývoja 
makroekonomických ukazovateľov (nezamestnanosť, HDP) v spádových oblastiach 
skúmanej komunikácie. Osobitnú časť štúdie tvorí skúmanie vybraných environmentálnych 
dopadov, osobitne zrážkovej vody z povrchového odtoku diaľnice.  
V riešiteľskom tíme sú odborníci na štatistiku, demografickú štatistiku, ekonometriu, 
marketing a vodné hospodárstvo a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU 
so zameraním na obchod a marketing a kvantitatívne metódy v ekonómii.  
“Projekt je ukážkou prepojenia univerzitného výskumu s potrebami praxe prostredníctvom 
spolupráce so spoločnosťou Granvia," hovorí dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre prof. Elena Horská, ktorá je zároveň koordinátorkou tohto zaujímavého 
projektu. "Výstupy štúdie budú použité na prezentáciu spoločnosti GRANVIA, 
ako možného investora v krajinách strednej a východnej Európy. Štúdia bude v priebehu 
roka 2018 publikovaná ako vedecká monografia v niektorom zo zahraničných 
renomovaných vydavateľstiev," dodáva dekanka. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-
zivot-obyvatelov--citajte-viac-httpstlacovespravysmeskc20761209studenti-spu-skumaju-vplyv-

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelov--citajte-viac-httpstlacovespravysmeskc20761209studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelovhtmlixzz58opfhrzv
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelov--citajte-viac-httpstlacovespravysmeskc20761209studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelovhtmlixzz58opfhrzv
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelov--citajte-viac-httpstlacovespravysmeskc20761209studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelovhtmlixzz58opfhrzv
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelov--citajte-viac-httpstlacovespravysmeskc20761209studenti-spu-skumaju-vplyv-rychlostnej-cesty-na-zivot-obyvatelovhtmlixzz58opfhrzv


Študenti poskytujú pomoc prostredníctvom Právnej 
klinikyživot obyvateľov

Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť 
priestor pre vzájomnú pomoc medzi 
študentami práva a občanmi Trnavy. 
Študenti pod dozorom zodpovednej 
osoby v praxi aplikujú poznatky získané 
štúdiom, a občania Trnavy sa bezplatne 
zorientujú v  základnej právnej stránke 
svojho problému a  získajú informácie 
o ďalšom postupe pri jeho riešení.  

Poskytované sú iba základné informácie 
pre riešenie životných situácií, ktoré majú 
uľahčiť ďalšie rozhodovanie v danej 
veci .  Študenti spolu s odborníkmi 
na  klinike v závislosti od  konkrétneho 
právneho problému pomáhajú občanom 
Trnavy hľadať riešenia aj cez spotrebiteľské 
združenia, úrad práce, sociálnych vecí 
a  rodiny, resp. v  podobe možnosti spísať 
podanie do zápisnice priamo na súde, 
pokiaľ išlo o  mimospory podľa Civilného 
mimosporového poriadku.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-poskytuju-pomoc-prostrednictvom-
pravnej-kliniky 

Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Prajeme Vám krásne, veselé, radostné prežitie Veľkej noci!
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