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Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou 
práva Paneurópskej vysokej školy dosiahli 

fantastický úspech!
Fakulta ekonómie a  podnikania 
s p o l u s F a k u l t o u p r á v a 
Paneurópskej vysokej školy sa stali 
najlepšími fakultami spomedzi 
všetkých súkromných vysokých 
škôl a  porazili drvivú väčšinu 
verejných univerzít. 
Nezávislé hodnotenie spoločnosti 
TREXIMA bolo uverejnené   v denníku 
TREND 27.11.2019. Do detailného 
prieskumu bolo zaradených viac ako 
1000 študijných programov na 116 
fakultách všetkých vysokých škôl 
na Slovensku. Hodnotiacimi kritériami 

boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť absolventov, 
umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a  spokojnosť 
so štúdiom. 

Aké sú výsledky?  

Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich fakúlt práva 
 a na 9. mieste v absolútnom poradí. 

Fakulta ekonómie a  podnikania skončila na 3. mieste v  obrovskej konkurencii viac 
než tridsiatich ekonomických fakúlt a na 16. mieste v absolútnom poradí.

Zdroj:https://www.paneurouni.com/?aktualita=fakulta-ekonomie-a-podnikania-spolu-s-fakultou-prava-
pevs-dosiahli-fantasticky-uspech
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Študentské rádio Aetter získalo vlastnú 
frekvenciu

Rada pre vysielanie a retransmisiu 
včera schválila vysielaciu frekvenciu 
p re š t u d e n t s k é r á d i o A e t t e r. 
V jesennom výberovom konaní získalo 
frekvenciu 107,2 FM v Trnave. 
Ako  jediné študentské rádio tak bude 
môcť vysielať na FM vlnách. 

Rovnako, ako každý úspešný žiadateľ 
o  frekvenciu, má rádio Aetter jeden rok 
n a z a č a t i e v y s i e l a n i a . P o d ľ a 
programového riaditeľa rádia Miroslava 
K a p c a z F a k u l t y m a s m e d i á l n e j 
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave by však chceli na FM vlnách začať 
vysielať do konca februára 2020. 

Poslucháči si budú môcť rádio Aetter naladiť na frekvencii 107,2 FM v Trnave a blízkom 
okolí. Rádio Aetter vysiela online zo svojho štúdia v priestoroch FMK UCM v  Trnave 
od roku 2011. Od prednahratých vysielaní postupne prešlo na živé vysielanie a od roku 
2015 vysiela formou prúdového vysielania. 

„Kvôli prechodu z čisto onlinového vysielania na terestriálne upravíme vysielaciu 
štruktúru. Napriek tomu, chceme zostať aj študentským rádiom. Moderované „živé“ 
vysielanie sa rozšíri na celý týždeň a zmenia sa jeho jednotlivé časy. Začínať sa bude 
ráno o ôsmej. Ranné prúdové vysielanie sa bude končiť spravodajským blokom a Aetter 
servisom o 12:00 hod.,“ spresňuje programový riaditeľ rádia. 

Popoludňajšie vysielanie bude trvať od 15:00 do 18:00 hod. a rovnako bude dopĺňané 
spravodajskými blokmi každú hodinu. Večerný program sa počas týždňa bude niesť 
v  znamení slovenskej hudby, Djských setov, cestovania a rebríčkom aktuálnej hudby. 
Víkendy budú patriť rozhovorom so zaujímavými hosťami. 

Zmenou prejde aj spravodajstvo. „Keďže vďaka pridelenej frekvencii budeme mať väčší 
dosah na poslucháčov v Trnave a okolí nielen z radov študentov, spravodajské bloky 
už nebudú sledovať výlučne dianie na FMK. Zamerajú sa na všetky informácie, ktoré by 
nemali chýbať mladým poslucháčom v Trnave, bez ohľadu na to, či študujú na vysokých 
či stredných školách alebo už pracujú,“ uviedol Andrej Brník, prodekan FMK UCM 
v Trnave, ktorý vysielanie študentského rádia zakladal. 

Aetter chce zaujať poslucháčov aj hudobnou produkciou. Jeho formát má ambíciu 
zamerať sa najmä na mladé publikum. Založený bude hlavne na popovej hudbe, rape, 
rocku a aktuálnych hitoch z domácej a zahraničnej produkcie. 

„Získanie frekvencie je dôkazom dlhoročnej práce a kvalitného vysielania rádia, 
ktoré  založili a viedli výlučne študenti pod odborným vedením našich pedagógov. 
Za jednotlivé roky v ňom vyrástlo viacero úspešných redaktorov a moderátorov, ktorých 
hlas dnes môžeme počuť v rozhlasovom éteri najúspešnejších rozhlasových staníc,“ 
uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka FMK UCM v Trnave. 


Okrem v las tného rozh lasového vys ie lan ia ma jú š tudent i na Faku l te 
masmediálnej  komunikácie UCM v Trnave k dispozícii aj multimediálne HD štúdio, 
fakultnú televíziu a vlastný univerzitný časopis.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentske-radio-aetter-ziskalo-vlastnu-frekvenciu
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Študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave na HESP 2019

Po úspešnom minuloročnom prvom ročníku, sa aj 
tento rok zapojili študenti Stavebnej fakulty STU 
do vzde lávac ieho programu HAURATON 
EUROPEAN STUDENT PROGRAM (HESP) 2019 
( 1 0 . - 1 3 . 4 . 2 0 1 9 , R a s t a t t , N e m e c k o ) , 
ktorý organizuje spoločnosť HAURATON.  
Tá pozvala skupiny študentov z vybraných 
technických univerzít v strednej a východnej Európe: 
vrátane Moldavska, Bulharska, Srbska, Maďarska, 
Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska. 

Spoločnosť spustila tento študentský program s  cieľom vytvoriť pracovné prostredie 
pre špecifické vzdelávanie, výmenu poznatkov a  informácií a budovanie kontaktov 
v  oblasti odvodnenia stavieb.   Aktívnymi účastníkmi boli študenti Nikola Špendlová 
(3.  ročník IKDS),  Bc. Jakub Takács (2. ročník TS) a  Ing. Marek Braniš, doktorand 
na Katedre dopravných stavieb SvF STU.

Cieľom vzdelávacieho programu bolo nielen zlepšenie technických znalostí týkajúcich 
sa hydrotechniky, návrhu či dimenzovania odvodňovacích zariadení inžinierskych 
stavieb, ale taktiež možnosť zoznámiť sa so študentmi z iných krajín, študujúcimi 
rovnaké študijné odbory. Dopomohol k tomu bohatý program, do ktorého boli zaradené 
teoretické prednášky aj praktické aktivity (hydraulický výpočet, inštalácia 
odvodňovacích žľabov), návšteva výrobnej haly spoločnosti HAURATON, workshopy 
a  semináre s  priemyselnými expertmi v  Nemecku.   Súčasťou programu bola 
aj  prehliadku kúpeľného mestečka Baden Baden. Praktické aktivity boli riešené 
v  menších skupinách, s cieľom vypracovať zadania v medzinárodných tímoch, 
ktoré  bolo následne potrebné obhájiť pred ostatnými účastníkmi študentského 
programu. Odmenou bol certifikát a  vecné ceny od spoločnosti HAURATON. 
Celý program sa konal v anglickom jazyku, čo umožnilo študentom vylepšiť si jazykové 
znalosti a  zlepšiť tímovú spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Počas celého pobytu 
spoločnosť HAURATON poskytovala vynikajúce nemecké pohostenie, ktoré ocenili 
všetci zúčastnení. Naši študenti ocenili prínos, ktorý im program poskytol. Účastníci 
definovali program ako mimoriadne užitočný ako pre svoju prácu v stavebníctve, 
tak  aj  pre ich štúdium a pedagogickú prax. Pevne veríme, že toto podujatie bude 
pokračovať aj nasledujúce roky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Zdroj:https://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/nasi-studenti-na-hesp-2019.html?page_id=7857
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SUMO roboty na Žilinskej univerzite v Žiline 
predviedli svoju silu

Žilinská univerzita v Žiline privítala dňa 
22.11.2019 v  priestoroch suterénu Stavebnej 
fakulty súťažiacich z  celého Slovenska, 
ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej 
z  výziev robotickej súťaže RoboRAVE. 
Tento siedmy ročník bol v niečom výnimočný – 
súťažilo sa  iba v  kategórii SUMO, no napriek 
tomu záujem bol ako každý rok mimoriadne 
vysoký.

Už od rána bolo na univerzite viac rušno 
ako  obyčajne. Okrem bežných študentov 
bolo  možné na chodbách zazr ie ť 91 
súťažiacich, 60  robotov a  34 pedagógov, 
organizátorov a  rozhodcov prihlásených na robotický SUMO turnaj ako súčasť súťaží 
RoboRAVE Slovensko 2019. Plní nervozity a  očakávaní dolaďovali posledné detaily 
pred súťažou. 

„Nás organizátorov veľmi teší záujem mladých o súťaž a  rozhodli sme sa, že budeme 
akceptovať všetky prihlášky vrátane náhradníkov. Myslím, že sme urobili dobre, 
lebo dnes sa ukázalo, že   z  roka na rok sú tímy silnejšie a  roboty prepracovanejšie,“ 
povedal Ing. Miroslav Pienčák, hlavný rozhodca súťaže. 

Výzva SUMO je určená pre 1-2 členné tímy. Počet súťažiacich je obmedzený a súťaží 
sa v 3 kategóriách- dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok bola otvorená 
jedna vekovo neobmedzená kategória pre ne-LEGO roboty.  

Celá súťaž bola mimoriadne napínavá. Pred 17:00 však už organizátori vyhlásili 
dlhoočakávané výsledky. 

Víťazmi v  kategórii LEGO SUMO Junior, určenej pre žiakov základných škôl 
sa stali:  
1. miesto - Nicolas Slezák a Filip Ivanič z Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici,

2. miesto – Ivana Kováčová a Adela Filková  z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,

3. miesto – Juraj Stach a Samuel Nosko zo Základnej školy, Trieda SNP 20 , Banská 

Bystrica. 

Víťazi v kategórii LEGO SUMO, určenej pre žiakov stredných škôl:  
1. miesto – Tomáš Kováč z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava, 

2. miesto – Ondrej Kardoš a Jozef Kovalčík zo Strednej priemyselnej školy technickej 

v Martine,

3. miesto – Dominik Kišša a Jakub Jakubík z Klubu robotiky Benders v Žiline. 

Víťazi v kategórii SUMO OPEN určenej pre záujemcov o robotické zápasy SUMO 
postavené na otvorenej platforme:  
1. miesto –Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa z Gymnázia Martina Hatalu v Trstenej,

2. miesto – Šimon Dever a Matúš Dever z AMAVET klubu 686 v Žiline,

3. miesto – Maximilián Maliar z Klubu robotiky Benders v Žiline. 

Súčasťou súťaže bola aj zaujímavá Konferencia pre vedúcich tímov a  pracovníkov 
Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou 
na robotických súťažiach. Súťaž bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej 
spolupráci AMAVET klubu č. 549 z  Martina, Informačného centra mladých, n.o. 
v Martine, spoločnosti Inloop Žilina, The Benders – klubu lego robotiky v Žiline, Žilinskej 
univerzity v  Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina, firmy AVAST 
a spoločnosti MATADOR Group.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sumo-roboty-na-zilinskej-univerzite-predviedli-svoju-
silu
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne otvára profesijne orientované 

programy
Dňa 26. novembra 2019 sa na  pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v  Trenčíne uskutočnil spoločný pracovný seminár so spoločnosťami, s  ktorými bude 
univerzita realizovať novo akreditované profesijne orientované študijné programy. 
Konkrétne ide o Automobilové inžinierstvo na Fakulte špeciálnej techniky a Materiály 
a  technológie pre automobilový priemysel na Fakulte priemyselných technológií. 
V  profesijných bakalárskych programoch sa  zavedenie výrazný podiel praxe 
do technického vysokoškolského štúdia. 

Univerzita má záujem ponúkať nielen 
vzdelanie, ale aj úspešnú budúcnosť, 
preto budú študenti časť štúdia 
absolvovať priamo vo vybraných 
firmách. Štúdium bude trvať 4 roky, 
počas ktorých budú študenti dostávať 
aj podnikové štipendium. 

Významní zamestnávatelia a spoločnosti 
s lovenského pr iemyslu podpísal i 
Memorandum o  spolupráci s  našou 
univerzitou, ktoré sa týka práve vyššie 
spomínaných študijných programov. Súčasťou stretnutia bola tiež prezentácia 
skúseností spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorú reprezentovala Veronika Tsachev. 

„Spoluprácou so spoločnosťami z nášho regiónu sme sa zaviazali k prenosu najnovších 
vedecko-technických poznatkov, ktoré študenti získajú na univerzite, do praxe 
a  k  spolupráci pri vývoji, návrhu, realizácii a  zavedení nových výrobkov na trh. 
Na druhej strane, pre nás je prioritou zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov 
a zvyšovanie kvality výučby, prenášaním požiadaviek praxe do vyučovacieho procesu,“ 
uviedol rektor univerzity Jozef Habánik.

Veľkorysý knižný dar pre Inštitút germanistiky

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/trencianska-univerzita-alexandra-dubceka-v-
trencine-otvara-profesijne-orientovane-programy


Na Prešovskej univerzite v Prešove slávnostne otvorili 
Knižnicu Bernharda a  Renate Böschensteinovcov, 
ktorá je darom Švajčiarskeho literárneho archívu. 
Knižný dar tvorí približne 7 ton kníh, ide o beletriu, ako 
aj o odbornú literatúru v  nemeckom a francúzskom 
jazyku. Na základe dobrej medzinárodnej spolupráce 
s  rôznymi švajčiarskymi inštitúciami sa podarilo Inštitútu 
germanistiky Filozofickej fakulty PU získať knižnicu dnes 
už nebohého manželského páru prof. Bernharda 
Böschensteina a Dr. Renate Böschensteinovej. 
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Knižný dar ponúkol doc. Jánovi Jamborovi z Inštitútu germanistiky PU Švajčiarsky 
literárny archív v Berne. „Obaja manželia pôsobili na  Univerzite v Ženeve, 
boli germanisti a komparatisti, ktorí mali veľkú vášeň pre knihy a literatúru. 
Tento rozsiahly knižný dar bolo možné dopraviť 
do  Prešova len za výraznej finančnej pomoci syna 
pána profesora Marcela Böschensteina a okruhu 
priateľov pána profesora. Prispela aj naša univerzita, 
za čo som vďačný,“ priblížil docent Ján Jambor. 

Knižný dar zahŕňa približne 7 ton kníh. Ide hlavne 
o  beletriu v nemeckom a francúzskom jazyku, 
ale  aj  o  odbornú literatúru z vedných disciplín 
ako  germanistika, romanistika, klasická filológia, 
filozofia či dejiny umenia. Historicky vzácne knihy, 
medzi nimi aj publikácie z konca 18. a z 19. storočia, 
prevzala do svojich fondov Univerzitná knižnica PU. 
„Najväčšia časť kníh je umiestnená v zrekonštruovanej 
miestnosti Inštitútu germanistiky, ktorá ponesie názov 
Knižnica Bernharda a Renate Böschensteinovcov. Časť 
kníh prevzal taktiež Inštitút romanistiky, Inštitútu filozofie a Inštitút estetiky a umeleckej 
kultúry FF PU,“ doplnil Jambor, ktorý podľa jeho slov musel neraz kvôli mnohým 
knihám nachádzajúcim sa v novovzniknutej knižnici vycestovať do zahraničia, nakoľko 
neexistujú v elektronickej verzii. 

Na slávnostnom otvorení knižnice sa okrem vedenia univerzity, fakulty a  Inštitútu 
germanistiky zúčastnil aj veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku J.E. Alexander Hoffet  
a  Dr. Dominik Müller z Katedry nemeckého jazyka a literatúry Filozofickej fakulty 
Univerzity v  Ženeve. „Som rád, že knihy si našli svoje miesto, sú k  dispozícii, 
dajú  sa  vypožičať, dá sa s  nimi pracovať, čo bolo dôležité pre manželský pár 
Böschensteinovcov. Ich zámerom bolo, aby bola knižnica sústredená na jednom mieste 
a  slúžila ľudom, ktorí majú o  ich knižné dedičstvo záujem,“ skonštatoval Dr. Müller 
z Univerzity v Ženeve. 

„Knižnica je intelektuálnym srdcom vzdelávacej inštitúcie, preto sa teším, že takáto 
odborná knižnica vzniká, lebo srdce našej univerzity sa zväčšuje. Túto iniciatívu vítam 
obzvlášť v  dnešnej elektronickej dobe, ktorá nás nutká siahať po elektronických 
zdrojoch ku ktorým si však nemôžeme vybudovať taký vzťah, ako ku klasickým 
knihám,“ uviedol na otvorení prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU prof. 
Gabriel Paľa. Zároveň doplnil, že zriadenie takejto knižnice prispieva k   funkčnosti 
odboru, ako aj kvalite štúdia, nakoľko   bude prínosný nielen pre prácu pedagógov, 
odborníkov, vedcov, ale aj študentov, ktorí budú môcť čítať originálne knižné diela.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/velkorysy-knizny-dar-pre-institut-germanistiky


Michal Fečkan patrí medzi 1 % najcitovanejších 
matematikov sveta

Slovenský matematik z Univerzity Komenského v Bratislave Michal Fečkan patrí 
k  svetovej špičke. Tento mesiac získal prestížne svetové ocenenie Highly Cited 
Researchers za rok 2019 vďaka vysokému počtu ohlasov. Zoznam zahŕňa 6217 
vysokocitovaných výskumníkov z takmer 60 krajín, ktorí patria medzi 1 % 
najcitovanejších vedcov vo svojom odbore na svete. Prieskum realizuje spoločnosť 
Clarivate Analytics z Web of Science Group, ktorá v súčanosti vlastní a prevádzkuje 
kolekciu vedeckých zdrojov vrátane prestížnej databázy Current Contents. 
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Pôsobí na Katedre matematickej analýzy 
a  n u m e r i c k e j m a t e m a t i k y F a k u l t y 
matematiky, fyziky a  informatiky UK. 
O d b o r n e s a z a o b e r á n e l i n e á r n o u 
funkcionálnou analýzou, dynamickými 
systémami a ich aplikáciami. Veľkej 
pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti 
analýzy riešení rovníc so zlomkovými 
deriváciami. Napísal viacero vedeckých 
monografi í , k toré bo l i pub l ikované 
v špičkových zahraničných vydavateľstvách. 
Zároveň je garantom magisterského 
študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická 
matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. Michal Fečkan s Hirschovým 
indexom 25 bol celkovo citovaný 2314-krát. 

V roku 2019 je Michal Fečkan jediným zástupcom Slovenska, ktorý sa v tomto rankingu 
nachádza. Jedného zástupcu má v rebríčku aj napríklad Maďarsko, Poľsko má 6, 
Rusko 10, Česká republika 14 a Rakúsko 55. Najväčšie zastúpenie vedcov má USA – 
2737, Čína – 636 a Veľká Británia – 516. „Verím, že výsledky a uznanie Michala Fečkana 
budú povzbudením aj pre ďalších vedcov na univerzite a  v budúcnosti budeme mať 
v  tomto prestížnom rebríčku čoraz viac slovenských zástupcov,“ povedal rektor UK 
Marek Števček. Vedenie UK dnes schválilo, že Michal Fečkan si 10. decembra 
prevezme Zlatú medailu UK. 

„Na Slovensku sa robí kvalitná veda, ktorú  reprezentujú výborní vedci a  učitelia 
ako  Michal Fečkan. Myslím si, že je podstatné, aby výučba a  veda boli úzko 
prepojené,“ zdôrazňuje dekan FMFI UK Daniel Ševčovič. „Ocenenie je vyjadrením 
mimoriadneho medzinárodného uznania práce a  výsledkov profesora Fečkana 
a  Fakulty matematiky, fyziky a  informatiky UK. Je potešiteľné, že naša fakulta, 
univerzita a Slovensko má zastúpenie v tomto prestížnom klube“ dodáva.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/michal-feckan-patri-medzi-1-najcitovanejsich-
matematikov-sveta


Najlepšia diplomová práca z Fakulty umení 
Technickej univerzity v Košiciach

Celoštátna súťaž o  najlepšiu diplomovú prácu 
absolventov architektonických škôl na Slovensku 
za akademický rok 2018/19 pozná víťaza 
a ocenených. Do súťaže bolo porotami jednotlivých 
a rch i tek ton ických škô l nominovaných 17 
absolventských projektov. Cenu za najkvalitnejšie 
komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže 
o najlepšiu diplomovú prácu za akad. rok 2018/2019 
získal Ing. arch. Ondrej JURČO, absolvent Katedry 
architektúry z Fakulty umení TUKE. 

Názov diplomovej práce: CLAUSTRUM - Prototyp 
kláštora novej doby 

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Irakli Eristavi


Zdroj:http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/najlepsia-diplomova-praca-na-slovensku-
je-z-fakulty-umeni-tuke
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 Vysoká škola Danubius ponúka inovovaný 
študijný program Sociálna práca

Fakulta sociálnych štúdií, Vysokej školy Danubius 
inovovala v tomto akademickom roku svoj študijný 
program Sociálna práca. Študent si môže (ale nemusí) 
v  rámci študijného programu Sociálna práca vybrať jednu 
z nasledovných špecializácií: 

• sociálne podnikanie, 

• predprimárna pedagogika, 

• špeciálna a liečebná pedagogika, 

• manažment, 

• andragogika, 

• sociálna práca so seniormi, 

• supervízia, 

• právo sociálneho zabezpečenia, 

• sociálno-právna ochrana detí. 

Curriculum študijného programu - SOCIÁLNA PRÁCA: 
Legislatíva, sociálna politika, sociológia, ekonómia, sociálne poradenstvo, sociálna 
patológia, kriminológia, sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, manažment 
sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, dejiny sociálnej práce, metodológia 
výskumu, kvantitatívne a kvalitatívne štatistické metódy, sociálna pedagogika, sociálna 
filozofia, andragogika, psychológia, liečebná a špeciálna pedagogika, supervízia, 
mediácia, sociálna komunikácia, cieľové skupiny sociálnej práce: občania s ťažkým 
zdravotným postihnutím, seniori, obete násilia, občania bez prístrešia, závislí občania, 
krízová intervencia, gendermainstreaming, ageizmus, sociálne služby, organizácia 
verejnej správy (štátna správa, samospráva), kultúrna antropológia, komunitná práca, 
projektovanie a komunitné plánovanie, riadenie ľudských zdrojov, celoživotné 
vzdelávanie, sociálna práca v zdravotníctve, ľudské práva, etika, financovanie sociálnych 
služieb, ochrana osobných údajov, public relations, marketing.

Prečo sa určite rozhodnite študovať na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy 
Danubius:

• študent je náš zákazník, 

• prijímacie konanie na štúdium je bez pohovorov,

• učiteľ je tu pre študenta,

• mastery learning (študent si volí vlastné tempo štúdia podľa študijných podkladov, 
ktoré sa mu doručia e-mailom, ešte pred začiatkom semestra sú to: základné moduly 
predmetu, elektronická učebnica alebo prednášky predmetu, literatúra, otázky 
na skúšku,

• akcent sa kladie na učenie, nie na vyučovanie,

• skúšky sú kreatívne rozhovory učiteľa so študentom aj prostredníctvom IKT (napr. 
skype),

• kvalita vzdelávania je garantovaná kvalifikovanými pedagógmi z praxe,

• štátne skúšky sú prezentáciou vedomostí študenta – dôraz sa kladie iba na kolokviálnu 
obhajobu záverečnej práce (bez ťahania otázok),

• podporné služby k štúdiu (vlastné praxové strediská, knižnica, reprografia, laminovanie, 
väzba, internet),

• možnosť ubytovania a stravovania vo vlastných priestoroch.


Zdroj:https://fss.vsdanubius.sk/Uchadzaci/Prijimacie-konanie
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Prvá súkromná vysoká škola na Slovensku 
oslavuje 20 rokov

D ň a 1 . 1 2 . 2 0 1 9 V y s o k á š k o l a 
manažmentu (VŠM)/City University 
of  Seattle programy oslávila svoje 
dvadsaťročné jubileum. V rámci osláv, 
ktoré sa uskutočnili v reprezentačných 
priestoroch budovy školy na Panónskej 
ceste v Petržalke privítala rektorka VŠM 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. celý rad významných hostí z akademického prostredia, 
SAV, verejnej správy i praxe, členov správnej a vedeckej rady školy ako aj bývalých 
a súčasných zamestnancov. 

Rektorka VŠM prof. Hekelová vo svojom 
úvodnom prejave zhrnula pôsobenie vysokej 
školy v oblasti pedagogickej a vedecko-
výskumnej činnosti počas dvadsiatich rokov, 
pričom vyzdvihla poslanie VŠM ako školy, 
ktorá pripravuje absolventov v oblastiach 
manažmentu so silným akcentom na prax 
tak, aby boli absolventi čo najlepš ie 
pripravení aplikovať nadobudnuté vedomosti 
v podnikovej praxi. Po úvodnom prejave 
rektorky VŠM vystúpil predseda Správnej 
rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA, ktorý stál pred takmer tridsiatimi rokmi 
pri príchode City University of Seattle na Slovensko. Práve na jej základe a programoch 
vznikla v roku 1999 Vysoká škola manažmentu. Ján Rebro v krátkej retrospektíve 
poukázal na dôležitosť vstupu City University na slovenský trh vysokoškolského štúdia 
a následného zriadenia VŠM zákonom v Národnej rade Slovenskej republiky, vďaka 
čomu majú dnes študenti možnosť zapojiť sa do akreditovaných študijných programov 
v angličtine alebo slovenčine a získať buď slovenský a/alebo americký vysokoškolský 

diplom. Po prejave predsedu Správnej 
rady VŠM vystúpili so zdravicami 
manželka prvého rektora VŠM prof. 
MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc., 
MUDr. Eva Kellerová, DrSc., rektor 
Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. 
Ing. Juraj Stern, PhD., predseda 
Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti 
a predseda učenej spoločnosti SAV prof. 
RNDr. Peter Moczo, DrSc. i starosta 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
Ing.  Ján Hrčka. Sprievodný kultúrny 

program v podobe hudobných vstupov bol o to zaujímavejší, že vystúpili absolventky 
VŠM a skvelé speváčky, Dominika Stará a Anabela Mollová. Po slávnostných 
príhovoroch pokračoval spoločenský večer rautom, spomienkami a diskusiami na témy 
ďalšieho rozvoja a prínosu Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle 
ako priekopníka súkromného vysokého školstva na Slovensku.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prva-sukromna-vysoka-skola-na-slovensku-
oslavuje-20-rokov
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Študenti a  priaznivci Fakulty ekonomiky 
a  manažmentu SPU v  Nitre mohli zažiť 
predvianočnú atmosféru na  jedinečnom 
podujatí - Vianočný deň FEM. Prvý ročník 
benefičnej vianočnej akcie, vianočných 
trhov spojených so sviatkom sv. Mikuláša, 
mal aj charitatívny rozmer.  

Počas celého dňa prebiehali vo vestibule 
fakulty a  vonkajších priestoroch benefičné 
trhy a návštevníci sa mohli potešiť pohľadom 
na krásne vianočné ozdoby, vkusné 
dekorácie a remeselnícke výrobky, ktoré si pripravili aj zahraniční študenti študujúci 
na  fakulte, načerpať bohatú inšpiráciu na darčeky a rozmaznávať svoje chuťové 
poháriky kulinárskymi vianočnými špecialitkami, voňavým vianočným punčom, 
ako  aj  dobrotami z iných kútov sveta. Zamestnanci FEM pripravili pre návštevníkov 
aj skvelý guláš. 


V  rámci kultúrneho programu v popoludňajších hodinách záplava študentov 
pred budovou pavilónu S privítala hostí, medzi ktorými boli známe osobnosti - herečka 
Eva Pavlíková, spevák Kuli z hudobnej skupiny DESMOD, herec Robo Jakab, 
influencerka Simi Huttnerová, známi hokejisti HK Nitra – Kristopher Royce Versteeg, 
Judd Blackwater, Miroslav Pupák, Braňo Mezei a Jozef  Stümpel, ktorý doteraz odohral 
v slovenskej reprezentácii 106 reprezentačných zápasov. Celé podujatie prebiehalo 
v partnerstve s módnou značkou MIAMA a ALLORA v spolupráci s Miriam Kubíkovou. 
Hlavnou myšlienkou bola spojiť sily a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.


Vianočný deň Fakulty ekonomiky a manažmentu 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

mal aj charitatívny rozmer



Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vianocny-den-fakulty-ekonomiky-a-manazmentu-
slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre-mal-aj-charitativny-rozmer


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Slávnostné podujat ie otvor i la 
dekanka FEM prof. Elena Horská. 
Ako povedala, čas vianočný sa blíži 
a  vtedy sú dovolené aj zázraky. 
„ D n e š n á b e n e fi č n á a k c i a 
je  zázrakom dobrej vôle a dôvodom 
na radosť znásobenú štedrosťou. 
Výťažok z  vianočného dňa poputuje 
Detskej onkológii v Bratislave 
a  v  Košiciach, na  Stredné odborné 
uč i l ište pre  ž iakov s telesným 
a  m e n t á l n y m p o s t i h n u t í m 
v Bratislave, a ako bolo na FEM-ke 
posledné roky dobrým zvykom, 
časť  výťažku bude venovaná na  dobročinné ciele na základe návrhov, ktoré prídu 
z radov zamestnancov, prípadne študentov FEM. Život, zdravie a šťastie sú vzácne veci. 
Ich hodnotu, žiaľ, vnímame najviac vtedy, keď nám chýbajú. Zišli, aby sme spoločne 
pomohli nasmerovať vianočnú radosť tam, kde si to naozaj veľmi zaslúžia,“ uviedla 
dekanka. 

Na podujatí vystúpil aj riaditeľ SOU pre žiakov s telesným a mentálnym 
postihnutím v Bratislave Mgr. Eduard Fila a medicínsky  riaditeľ FN Nitra MUDr. Marián 
Bakoš. Vo svojom slove všetci hostia vysoko ocenili snahu študentov spoločne prežiť 
skutočnú vianočnú radosť prostredníctvom menších aj väčších skutkov dobra a lásky. 
Kolo príhovorov zakončil známy dídžej Džej Džej. Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia 
Vianočného dňa na FEM bolo rozosvietenie vianočného stromčeka. Podujatie 
pokračovalo vo večerných hodinách vianočnou afterparty v disco bare Luna Club.

Veselé Vianoce 
a šťastný nový 

rok 2020 praje tím 
PortalVS
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