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Aktuality/Zaujímavosti/Informácie

zo školstva

(prinášame zaujímavosti zo života VŠ, ktoré boli publikované na webových

stránkach univerzít)

AJ PRÁVNICI SA MUSIA USILOVAŤ O

ZROZUMITEĽNÉ VYSVETLENIE

PRÁVNYCH NORIEM DO ĽUDSKÉHO

JAZYKA

Študenti práva na Trnavskej univerzite založili demokratickú diskusnú platformu

DemDis. Chcú ňou zmierňovať napätie v spoločnosti a hľadať spoločnú reč aj so

znepriatelenými tábormi. Odpovedá spoluzakladateľ DemDisu, novinár a náš

študent Michal Horský.Katastrofálna úroveň spoločenskej diskusieZaložili ste

iniciatívu DemDis, ktorá „je demokratickou diskusnou platformou. Naším cieľom

je nachádzanie konsenzu a zisťovanie spoločenských nálad.“ Ako vôbec došlo k

založeniu tejto iniciatívy?K založeniu projektu DemDis nás (paradoxne)

motivovala katastrofálna úroveň spoločenskej diskusie v online ako aj off-line

priestore. Jednoducho sme sa nedokázali už len pasívne prizerať, ako spolu s tým

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f336332673464337836
https://www.portalvs.sk/sk/
https://demdis.sk/


30. výročie obnovenia

Trnavskej univerzity

chradne aj naša demokracia. A tak sme začali hľadať spôsoby, ako problém riešiť.

Po objavení softvéru Polis sme ... 

                                                                               Celý článok 

10. ročník Detskej ekonomickej

univerzity odštartuje 4. júla

Ekonomická univerzita v Bratislave pripravuje už 10. ročník Detskej

ekonomickej univerzity pre deti vo veku od 9 do 15 rokov.

Cieľom detskej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 9 do 15 rokov svet

ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami a aktuálnymi ekonomickými

témami. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul

inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Čítať viac

https://www.truni.sk/news/aj-pravnici-sa-musia-usilovat-o-zrozumitelne-vysvetlenie-pravnych-noriem-do-ludskeho-jazyka
https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2371-10-rocnik-detskej-ekonomickej-univerzity-odstartuje-4-jula


Trnavská univerzita v tomto roku

oslávi okrúhle výročie svojho

obnovenia. Slovenská národná

rada k 25. marcu 1992 obnovila

Trnavskú univerzitu a znovu

otvorila k 1. júlu 1992.

Akademický senát TU zriadil 1.

septembra 1992 fakultu

humanistiky a pedagogickú

fakultu.

                                                                   

                         Celý článok

Môže byť respirátor účinný aj

ekologický? Študent UK

predstavuje riešenie

https://www.truni.sk/historia-poslanie
https://www.truni.sk/news/v-tomto-roku-oslavime-30-vyrocie-obnovenia-trnavskej-univerzity


BRATISLAVA 1. MARCA 2022: KAŽDÝCH PÄŤ SEKÚND SA NA SVETE SPOTREBUJE

PRIBLIŽNE 250 000 KUSOV JEDNORAZOVÝCH RESPIRÁTOROV. ŠTUDENTSKÝ TÍM

COMFY PRETO NAVRHOL BIODEGRADOVATEĽNÉ RESPIRÁTORY, KTORÉ

NEZAŤAŽIA NAŠU PLANÉTU. NEDÁVNO ZA SVOJ NÁVRH ZÍSKALI PRVÉ MIESTO V

MEDICÍNSKO-TECHNOLOGICKEJ SÚŤAŽI LIFBEE ACADEMY.

„Chceli sme zistiť, čo ľuďom najviac prekáža na súčasnej pandémii. Oslovili sme

teda širokú verejnosť a prieskum nám ukázal, že ľudí najčastejšie trápilo

nepohodlie spojené s nosením respirátorov a ich neekologickosť,“ tvrdí Michal

Paulovič, študent Univerzity Komenského v Bratislave. Využitie ekologických

materiálov má podľa neho potenciál, ...

Celý článok

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/moze-byt-respirator-ucinny-aj-ekologicky-student-uk-predstavuje-riesenie/


September 1

Úspech študenta Adama Brata

a reprezentácia VŠM na

Zimnej univerziáde Slovenska

S potešením a hrdosťou oznamujeme,

že náš študent tretieho ročníka, Adam

Brat, sa stal najúspešnejším hráčom

Zimnej univerziády Slovenska v

stolnom tenise. Reprezentujúc Vysokú

školu manažmentu získal tri zlaté

medaily ( dvojhra, štvorhra a zmiešaná

štvorhra).

Srdečne Adamovi blahoželáme!

Vo vysokom školstve pôsobí už viac

ako 23 rokov.

Vo vysokom školstve pôsobí pani docentka Miriam Slaná už viac ako 23 rokov.

Cenu Martina Palkoviča získala za zásluhy o rozvoj odboru sociálna práca na

našej fakulte, s ktorou ju spájajú študentské časy (študovala v rokoch 1993 –

1997) a aj pôsobenie v akademickom senáte. Dnes je garantkou rôznych

študijných programov a tiež garantuje nový bakalársky program Rozvoj dieťaťa

a štúdium rodiny. Porozprávali sme sa s ňou nie len o práci: ...

Read more

http://fzsp.truni.sk/aktuality/vo-vysokom-skolstve-posobi-uz-viac-ako-23-rokov


Laureátka Srdce na dlani z

Fakulty hospodárskej

informatiky

Za svoju dlhoročnú činnosť od roku

2012 ako dobrovoľníčka Zelenej

hliadky dobrovoľníckych aktivít v

Bratislavskom kraji so zameraním na

ochranu životného prostredia a

čistejšiu Bratislavu bez odpadkov, sa

naša kolegyňa z Fakulty hospodárskej

informatiky Martina Gašparínová

stala laureátkou ...  celý článok 

Divadlo Lab,

Divadelná fakulta,

Svoradova 4

28. marca

(pondelok) 2022 /

19.00 h

29. marca (utorok)

2022 / 19.00 h

Viac...

Online masterclass s

Diane Tsai

Online masterclass pre

študentov FDU sa uskutoční 30.

marca 2022 o 18:00 hod.

Viac...

Nový prírastok v univerzitnom

Zooparku SPU Nitra

ODDYCHOVÉ NOVINKY

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2391-laureatka-srdce-na-dlani-z-fakulty-hospodarskej-informatiky?fbclid=IwAR0EszfmH1DRjnvLhF9PNxYuIQP6hcsAYHM8faNmg_QU5BFUYZR7t2hbYmI
https://www.vsmu.sk/htf/novinky/operne-fragmenty-%e2%97%8f-divadlo-lab-%e2%97%8f-28-a-29-3-2022/
https://fdu.aku.sk/sk/aktivity-fakulty/podujatia/725-online-masterclass-s-diane-tsai.html


Jar je spájaná s prebúdzaním života v

prírode. Tento úžasný fenomén máme

možnosť pozorovať aj v našom

univerzitnom Zooparku, kde sa dnes v

obedňajších hodinách narodilo mláďa

muflóna.         Celý článok

EIT Jumpstarter vystrelí tvoj nápad

k úspechu

Slovenská technická univerzita v Bratislave prezvala na území Slovenska

záštitu nad európskou komunitou EIT Manufacturing. Na STU vznikol

kontaktný bod pre tútu komunitu - EIT Manufacturing Hub Slovakia, ktorý

riadi projektové stredisko STU (rýchly kontakt: eit@stuba.sk). Univerzitný

technologický inkubátor STU je jedným z kontaktných bodov pre

celoeurópsku súťaž EIT Jumpstarter

Read more

Aké sú novinky na sociálnych sieťach?

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/novy-prirastok-v-univerzitnom-zooparku
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://www.stuba.sk/english/science-and-research/european-alliance-for-innovation/eit-manufacturing-hub-slovakia.html?page_id=13387
mailto:eit@stuba.sk
https://eitjumpstarter.eu/
https://www.inqb.sk/sk/eit-jumpstarter?utm_source=web&utm_campaign=eit%20jumpstarter%202022&fbclid=IwAR0heNeuE9BcBS-4a6jrBxwzzG6CWUdOnjFZz8h795DGExrQ8J5W4DkK53c


Trnavská univerzita v Trnave  

2022-03-24

 ZALOŽILI SME MEDZINÁRODNÉ KONZORCIUM S PARTNERMI Z

PORTUGALSKA, FRANCÚZKA ČI TURECKA

#Sedem európskych univerzít založilo medzinárodné #konzorcium

KreativEU. Cieľom je vytvoriť „skutočne európsku univerzitu“. Na tomto

projekte participuje aj Trnavská univerzita.

KreativEU plánuje vytvoriť plne európsku univerzitu, ktorá by sa zamerala

na strategickú spoluprácu medzi vysokými školami a implementovala

atraktívny vzdelávací model na podporu európskej kohézie. Cestou má

b...yť umelecká a kultúrna rôznorodosť, ktorá by prepájala vzdelávanie,

výskum, inovácie a službu spoločnosti.

KreativEU je sieť univerzít, ktoré zdieľajú rovnakú víziu o dôležitosti

európskeho kultúrneho dedičstva. Chcú spustiť výnimočný kvalitný

vzdelávací „produkt“, ktorý predstaví lokálne a národné kultúrne tradície,

remeslá a folklór – aby sa vyučovali v širšej európskej perspektíve.

KreativEU consortiumKreativEU má priniesť množstvo zaujímavých

výstupov, ako napríklad spoločné nadnárodné a interdisciplinárne

bakalárske, magisterské či PhD. programy, spoločné multikultúrne letné

školy, verejné prednášky či celoživotné vzdelávanie. Plánuje sa založenie

medzinárodného umeleckého inkubátora.

Snaha o spoločnú a zdieľanú kultúrnu identitu založenú na rešpektovaní,

ochrane, zlepšovaní, šírení a opätovnom využívaní miestnej, národnej a

regionálnej európskej umeleckej rozmanitosti je jednou z najnaliehavejších

výziev pre nadchádzajúce roky, uvádzajú zakladatelia. „To, že sme založili

toto medzinárodné konzorcium, je potvrdením internacionalizácie a

ďalšieho rozvoja našej univerzity,“ hovorí prorektor Trnavskej univerzity pre

zahraničné vzťahy prof. Miloš Lichner SJ.

KreativEU má členov od Portugalska po Turecko

Konzorcium KreativEU pozostáva z týchto inštitúcií:

• Polytechnic Institute of Tomar (Portugalsko)

• D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulharsko)

• Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (ČR)

• Paul-Valéry Montpellier 3 University (Francúusko)

• Valahia University of Targoviste (Rumunsko)

• Trnavská univerzita (Slovensko)

• Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University (Turecko)

See more

https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/sedem?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/konzorcium?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3


Like Comment Share

VŠVU / AFAD  

2022-03-14

 Pozvánka na vernisáž 

V stredu sa v Galérii dizajnu Satelit otvára výstava s názvom Vzácny čas,

ktorá vznikla pri príležitosti 31. výročia založenia Ateliéru Sml_xl - Metal

and Jewellery Department. Okrem prác absolventov a absolventiek sa tu

predstavia aj študenti a študentky tohto ateliéru. 

Viac informácií nájdete na https://bit.ly/3J2N9HA.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
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https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10160345281747139/?type=3
https://www.facebook.com/vsvu.afad/
https://www.facebook.com/vsvu.afad/photos/a.139811902769004/4984423844974428/?type=3
https://www.facebook.com/vsvu.afad/photos/a.139811902769004/4984423844974428/?type=3
https://www.facebook.com/MetalJewelleryDepartment/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3J2N9HA&h=AT0-mTXnrJIB_YLUl0PpICkbvzu9HUSE50uzIvz4xS0IaG0FRs8BZxONVEz_CWxDw0Lvptup9ol4zTZzeOJBG_5hVTBYEg5t1kVytKDgtSQqbE4aZcx8qQedRf_vWkBv0gzDRw2QMmek7xqx
https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia/?fref=mentions
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

2022-03-24

Inšpirovaním sa prepojením maliarskej tvorby Vasilija Kandinskijeho a

Josepha Albersa som vytvorila moju mini kolekciu Check Mate.

(Miriam - študentka 2. ročnika FPT)

https://www.facebook.com/vsvu.afad/photos/a.139811902769004/4984423844974428/?type=3
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https://www.facebook.com/vsvu.afad/photos/a.139811902769004/4984423844974428/?type=3
https://www.facebook.com/trencianskauniverzita/
https://www.facebook.com/trencianskauniverzita/photos/a.2317557591807948/3335077460055951/?type=3
https://www.facebook.com/trencianskauniverzita/photos/a.2317557591807948/3335077460055951/?type=3
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

2022-03-21

www.tnuni.sk
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

2022-03-24
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Návrhy, komentáre a pripomienky k

portálu zasielajte na e-mail

Tento email ste dostali, pretože ste sa

zaregistrovali na našej stránke.
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Nezabudnite sledovať vždy aktuálny zoznam

univerzít, v ktorých predĺžili termíny na

podávanie prihlášok! 

Linky sú priložené nižšie.

Termíny na podávanie prihlášok

Aktuality Portálu VŠ

Konferencie a semináre

Portál VŠ
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