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Už budúci rok by mohli prísť ďalší vedci 
zo zahraničia na Univerzitu Komenského 

v Bratislave

Desať vedcov zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu 
na  Slovensku, príde pracovať na Univerzitu 
Komenského. Podarí sa to vďaka projektu SASPRO 
a v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. 
Slovenská akadémia vied získala projekt za milióny eur 
na boj proti odlivu mozgov do zahraničia. Vďaka tomuto 
úspechu môže akadémia pokračovať v projekte SASPRO, 
ktorý v  uplynulých rokoch prilákal na Slovensko 38 
mladých vedcov. Väčšina z  nich v  krajine zostala aj po 
ukončení projektu. Vytvorili si vlastné vedecké tímy 
a  výrazne tak zvyšujú kvalitu vedeckého výskumu 
na Slovensku. 

„Som nesmierne rád, že po úspešnom SASPRO 1 teraz môžeme spustiť aj projekt 
SASPRO 2. Príležitosť tentokrát dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí 
a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z  iných krajín a chcú robiť vedu 
na  Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky, a  samozrejme, budeme od nich 
očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. 

Projekt má hodnotu približne 9 miliónov eur a SAV ho podala v  rámci výzvy programu 
Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND. „Tentokrát sme sa 
na projekte rozhodli spolupracovať aj s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou 
univerzitou. Každá z  univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a  zvyšných 20 
bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o  širokú škálu výskumných oblastí, 
ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu.



Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uz-buduci-rok-by-mohli-prist-dalsi-vedci-zo-zahranicia


Do ponuky bakalárskych študijných programov 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre pribudlo na nový akademický rok päť 

noviniek
Uchádzači o  denné bakalárske štúdium na SPU v  Nitre v  akademickom roku 
2020-2021 majú možnosť vybrať si aj niektorý z  piatich nových študijných 
programov. 
Na Fakulte agrobiológie a  potravinových zdrojov 
bol  novoakreditovaný študijný program agroekológia. 
Študenti získajú vedomosti z  oblasti ekologických, 
prírodovedných, poľnohospodárskych, technických 
a  ekonomických disciplín, ktoré súvisia s  ochranou 
ž ivotného prostredia po ľnohospodárskej kraj iny 
a  jej  ekologickou stabilitou. Naučia sa uplatňovať teórie, 
technologické postupy a  návrhy na hodnotenie, 
navrhovanie a  realizáciu poľnohospodárskych systémov 
v  podmienkach agroekosystémov a ovládať základné 
legislatívne nástroje ochrany a tvorby životného prostredia. 

Vedomosti, ktoré získajú v  rámci laboratórnych, praktických a  terénnych cvičení, 
ako  aj  počas odbornej praxe, môžu implementovať na inžinierskom stupni štúdia. 
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia ako strední a  výkonní riadiaci 
pracovníci v  štátnej správe a  samospráve, vo vedeckovýskumných inštitúciách, 
poľnohospodárskych podnikoch, komerčných inštitúciách a podnikateľskej sfére. 


Na Fakulte ekonomiky a  manažmentu bol akreditovaný 
študi jný program sociálny manažment a služby 
v  agrosektore. V študijnom pláne programu sú zahrnuté 
povinné a povinne voliteľné predmety zo štyroch fakúlt 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vďaka 
tomu jeho budúci absolventi nadobudnú vedomosti 
a praktické poznatky z rôznych vedných disciplín.


SASPRO 2 získal v  rámci konkurujúcich 
projektov vynikajúce ohodnotenie Európskej 
komisie – celkové skóre 95,80 %, čím sa 
automaticky zaradil medzi financované 
projekty. Jeho trvanie je 5-ročné s  mierou 
spolufinancovania zo strany Európskej komisie 
na úrovni cca 50 %. Partneri projektu plánujú 
1. výzvu vyhlásiť už v  júli 2020. Prví vedci 
by mohli začať svoje pracovné pobyty v januári 
2021.

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uz-buduci-rok-by-mohli-prist-dalsi-vedci-zo-zahranicia
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uz-buduci-rok-by-mohli-prist-dalsi-vedci-zo-zahranicia


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-
slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek


Získajú tak dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb najmä 
v  pôdohospodárstve (koncepty budovania sociálnych fariem, oblasť sociálneho 
poľnohospodárstva a poradenstva a pod.), ako aj možnosti uplatnenia v štátnej 
a verejnej správe, v neštátnych subjektoch a neziskových organizáciách pôsobiacich 
v oblasti sociálnej politiky.

Cieľom nového ŠP je zabezpečiť systematickú prípravu absolventov, ktorí budú 
schopní pôsobiť v rôznych odvetviach a sektoroch v novom globálnom ekonomickom 
a spoločenskom prostredí, najmä v sfére sociálnej ekonomiky a rozvoja.


Fakulta záhradníctva a  krajinného inžinierstva otvorila nový 
ŠP p o z e m k o v é ú p r a v y a  i n f o r m ačn é s y s t é m y 
v  poľnohospodárstve. Študenti  získajú všeobecné teoretické 
a  odborné znalosti zamerané na priestorové plánovanie krajiny 
v  súlade s jej vlastníckym a agroenvironmentálnym využívaním, 
naučia sa vytvárať a  využívať agrodatabázy a databázy 
geografického a environmentálneho charakteru. Po skončení 
štúdia majú možnosť pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom 
štúdiu a následne, po naplnení zákonných podmienok, môžu 
získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav a dokumentácie ochrany 
prírody a krajiny. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia predovšetkým 
na  operatívnom alebo taktickom stupni riadenia, ako pracovníci orientovaní 
na  kontrolu, vyhodnocovanie a  spracovanie úloh, štúdií a podkladov súvisiacich 
s procesom pozemkových úprav, krajinného plánovania, projektovania a spracovania 
relevantných dát.


Technická fakulta ponúka od nového akademického roka dva 
nové ŠP. Študenti ŠP automobilová doprava sa naučia 
analyzovať problémy a  navrhovať riešenia v oblasti dopravy 
a  manipulácie s materiálom, zvládnu problematiku prevádzky, 
údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, 
dokážu spolupracovať s  manažérmi, používateľmi systému 
a  špecialistami iných profesií. Študijný program sa otvára 
aj v externej forme.

Študenti druhého   ŠP -   manažérstvo prevádzky techniky - 
  budú pripravovaní pre oblasť riadenia prevádzky strojov 

a  technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a podnikoch 
agropotravinárskeho komplexu. Výučba sa však nebude zameriavať len na prevádzku 
techniky, ale aj na jej zaobstaranie, logistiku a servis. Budúci manažéri prevádzky 
t e c h n i k y b u d ú o v l á d a ť l o g i s t i k u , 
ako aj  funkčné princípy a konštrukčné časti 
strojov a zariadení. Práve preto je študijný 
p ro g r a m p o d p o ro v a n ý p re d m e t m i 
z a m e r a n ým i n a  t e c h n i c k ú o b l a s ť 
(konštrukcia samohybných strojov, technika 
v  biosystémoch, stavebné stroje, riadenie 
a plánovanie výroby, konštrukcia a riadenie 
vozidiel) , pričom študenti absolvujú 
aj  prípravu na získanie osvedčenie 
pre  obsluhu poľnohospodárskych strojov. 
Získané vedomosti im umožnia uplatniť sa 
vo firmách pôsobiacich v oblasti prevádzky, 
logistiky a technickej podpory poľnohospodárskych strojov a zariadení.

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/do-ponuky-bakalarskych-studijnych-programov-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-nitre-pribudlo-pat-noviniek


Unikát: Hydrotechnické laboratórium 
na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave
Na prvý pohľad možno nenápadné, a pritom unikátne pracovisko nájdeme v suteréne 
bloku B Stavebnej fakulty na Radlinskej ulici. Hydrotechnické laboratórium prevádzkuje 
Katedra hydrotechniky SvF. V rokoch 2007 – 2011 prešlo  komplexnou rekonštrukciou 
v objeme 908-tisíc €, ktorá bola významnou mierou financovaná z mimorozpočtových 
zdrojov. Počas viac ako štyridsiatich rokov prevádzky v tomto laboratóriu vyriešili naši 
hydrotechnici  vedeckými metódami množstvo ťažkých inžinierskych problémov 
na stavbách strategického významu.

Na fyzikálnych modeloch (zmenšeninách skutočných objektov vodných diel) riešili 
výskum pre projekty VD Gabčíkovo (systém plnenia a  vyprázdňovania plavebných 
komôr), poldra Oreské (protipovodňová ochrana Záhoria), malú vodnú elektráreň 
Dobrohošť (využitie prietoku do ramennej sústavy VD Gabčíkovo), výskumu kapacity 
železničného mosta na toku Klanečnica v  rámci širšieho riešenia protipovodňovej 
ochrany Nového Mesta nad Váhom či výskum riešenia pripravovaného vodného diela 
Kolárovo s ohľadom na plavebnú bezpečnosť. 

V  súčasnosti kolektív zamestnancov a  doktorandov katedry rieš i ďalš í 
projekt:  Hydraulický výskum vývaru a  podhatia vodného diela Hričov pri Žiline. 
Toto  vodné dielo bolo uvedené do prevádzky ešte v  roku 1962. Pôvodne malo byť 
vybavené klasickým vývarom (teda objektom pod haťovým telesom na tlmenie energie 
pretekajúcej vody) dĺžky cca 40 m a hĺbky 2,2 m, realizovaný bol však skrátený vývar 
s dĺžkou 4 m a hĺbkou 1,5 m, v dôsledku čoho dochádza k erózii dna pod vývarom. 
Cieľom výskumu je navrhnúť trvalé riešenie, ktoré pomôže odstrániť tento negatívny jav. 
Samotný výskum využíva metódu tzv. hybridného modelovania, teda kombinácie 
fyzikálneho a matematického modelovania. Jeho výstupom je návrh tlmiaceho prvku 
umiestneného za existujúcim vývarom. Účinnosť navrhnutého riešenia sa opäť 
preverovala pomocou 3D fyzikálneho modelu, ktorý preukázal opodstatnenosť takéhoto 
výsledného návrhu úpravy podhatia.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/unikat-hydrotechnicke-laboratorium-na-stavebnej-
fakulte-slovenskej-technickej-univerzity-v-bratislave


Tento jedinečný a  plne funkčný 3D model vodného diela Hričov si študenti 
a  zamestnanci STU budú môcť pozrieť na vlastné oči vo štvrtok 30.  januára 2020. 
Pre záujemcov z radov širokej verejnosti budeme mať otvorené 6. februára 2020 počas 
Dňa otvorených dverí Stavebnej fakulty. Potom sa už model hričovskej hate rozoberie, 
aby uvoľnil miesto pre ďalšiu „malú“ vodnú stavbu.

https://www.svf.stuba.sk/sk/uchadzacov/den-otvorenych-dveri.html?page_id=7555
https://www.svf.stuba.sk/sk/uchadzacov/den-otvorenych-dveri.html?page_id=7555


Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch 
fašizmu v súčasnosti v Akadémii ozbrojených síl 

gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

29. januára 2020 sa v Akadémii 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 
v  Liptovskom Mikuláši uskutočnil 
1. okrúhly stôl na tému „Radikalizmus 
a  extrémizmus - ideový základ 
neofaš izmu na  Slovensku v 21. 
s toroč í . “ Organ izá to rom prvého 
okrúhleho stola bol Oblastný výbor 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov (SZPB) v Liptovskom Mikuláši 
v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 
Podujatia sa zúčastnilo 15 pozvaných odborníkov, zaoberajúcich sa danou 
problematikou a členovia SZPB. Jeho cieľom bola výmena poznatkov a skúseností 
z prejavov fašizmu na Slovensku v súčasnosti.

Účastníci položili dôraz na stručnú analýzu a popis radikalizmu a extrémizmu 
na  Slovensku ako ideového základu neofašizmu v súčasnosti. Zároveň poukázali 
na historické súvislosti týchto prejavov, platných aj v dnešnej dobe. 

Na rokovaní vystúpili doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc., 
PhDr. Stanislav Mičev, PhD., mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD. a JUDr. Tomáš Martaus. 
„Kritická diskusia k vystúpeniam mala za cieľ zjednotiť pohľad na definovanie pojmov 
radikalizmus, extrémizmus a najmä fašizmus, analýzou genézy ich vývoja a presným 
vymedzením základných charakteristických čŕt (znakov)“, konštatoval doc. Matis, 
prezentujúci hlavný referát podujatia. Rokovanie pozdravil rektor akadémie 
doc.  Ing.  Jozef Puttera, CSc., ktorý vyzdvihol úsilie SZPB riešiť problematiku 
radikalizmu, extrémizmu a fašizmu so zameraním na  historické súvislosti a  vzťahy 
medzi nimi. Vyslovil potrebu hľadania prostriedkov na  potlačenie (eliminovanie) 
negatívnych vplyvov na mladých ľudí a ich formovanie k  pozitívnym hodnotám 
spoločnosti.

Zdroj:http://www.aos.sk/?stranky=aktuality20/O_stol.php


Katolícka univerzita v Ružomberku si tento rok 
pripomína dvadsiate výročie svojho založenia 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) si tento rok pripomína dvadsiate výročie 
od svojho založenia. Pri tejto príležitosti si škola pripravila množstvo podujatí  
pre študentov i širokú verejnosť.  
„Naším cieľom je posilniť našu identitu a zvýšiť povedomie o škole tak, aby čoraz viac 
mladých ľudí chcelo študovať na jedinej katolíckej univerzite na Slovensku. Aj naďalej 
chceme najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme myseľ a srdce,“ konštatoval 
rektor Jaroslav Demko vo svojom liste na Nedeľu KU.

http://www.aos.sk/?stranky=aktuality20/O_stol.php
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jaroslav.demko@ku.sk
http://www.aos.sk/?stranky=aktuality20/O_stol.php
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jaroslav.demko@ku.sk


Prvýkrát sa takáto nedeľa slávila na Slovensku 
už v roku 2010, tradične tento deň pripadá každý 
rok na poslednú nedeľu v mesiaci január. KU 
je  už 20 rokov dynamicky sa rozvíjajúcou 
univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, 
vedou a výskumom, ktorej absolventi sa 
uplatňujú na trhu práce. „Pri tejto príležitosti 
ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o  vznik 
univerzity a jej rozvoj, či už ide o osobnosti, 
ktoré  v sebe nosil i sen o takejto škole 
alebo  aj  politikov, ktorí neváhali svojím hlasom 

v  parlamente v roku 2000 podporiť vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku,“ 
povedal rektor J. Demko. 


Významnou novinkou v tomto roku bude prvý ročník multižánrového festivalu 
Akademický Ružomberok UNIUM, ktorý poskytne priestor študentom z domova 
i zo zahraničia prezentovať svoju umeleckú či vedeckú tvorbu. Uskutoční sa v dňoch 
21. až 23. apríla 2020. „Aktuálne chystáme v univerzitnej knižnici miestnosť, 
v ktorej bude zmapovaná história školy. Zároveň to bude priestor na zhromažďovanie 
informácií o aktuálnom dianí univerzity. 
Pravdepodobne bude niesť názov Kabinet 
histórie Katolíckej univerzity, čím by sme 
chceli študentom i verejnosti pripomínať, 
že by sme nemali zabúdať na našu históriu,“ 
ozrejmil Demko. 


Podľa slov rektora KU sa v kabinete budú 
nachádzať rôzne historické predmety, 
ako  napríklad prvé taláre či dokumentácia. 
Otvorenie kabinetu dejín a expozície o KU 
je naplánované v druhej polovici júna 2020. 


Už 19. februára si KU pripravila pre obyvateľov mesta v  ružomberskom Kine Kultúra 
filmovú prehliadku s názvom Ružomberok – univerzitné mesto. Na návštevníkov čakajú 
štyri filmy z prostredia vysokej školy, festival vyvrcholí slávnostnou premiérou nového 
dokumentárneho filmu Made in Ružomberok, ktorý natočil absolvent KU Jakub Krška. 


Súčasťou tohoročných osláv 20-ich rokov KU bude aj Deň otvorených dverí, 
ktorý  sa  uskutoční v  utorok 4. februára, Detská univerzita pre najmenších a Letná 
univerzita pre stredoškolákov. Centrálne oslavy sú naplánované na 23. septembra 
2020. Bližšie informácie o sprievodných podujatiach nájdu záujemcovia na internetovej 
stránke školy. 

KU vznikla v roku 2000 s dvoma fakultami – pedagogickou a filozofickou, postupne sa 
rozšírila aj o fakultu zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes sa 
v  univerzitnom meste Ružomberok nachádza aj nová moderná budova univerzitnej 
knižnice a športové ihriská. Školu aktuálne navštevuje takmer tritisícsedemsto 
študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.


Zdroj:http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70864-katolicka-univerzita-si-tento-rok-pripomina-
dvadsiate-vyrocie-svojho-zalozenia
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V prestížnej súťaži Copernicus Masters 
organizovanej od roku 2011 pod záštitou 
Európskej komisie a Európskej vesmírnej 
agentúry zameranej na mapovanie 
i n o v a t í v n y c h p ro j e k t o v z o b l a s t i 
spracovania a h ĺbkovej analýzy dát 
diaľkového prieskumu Zeme, strojového 
učenia, umelej inteligencie, internetu vecí 
a priemyslu 4.0, získala Slovenská republika 
historicky prvú výhru. Víťazom v aktuálnom 
ročníku sa stala spoločnosť insar.sk, 
ktorej  konateľom je Ing. Matúš Bakoň, 
PhD . , odborný asistent na Fakulte 
manažmentu Prešovske j un iverz i ty 
v  Prešove, kde  vyučuje environmentálny 
manažment a  zaoberá sa aj družicovými 
systémami. Firmu insar.sk založili absolventi 
Slovenskej technickej univerzity v roku 2015. 

Ocenenie bolo udelené za systém remotIO-X, ktorý je schopný družicami presne 
monitorovať milimetrové pohyby stavebných objektov na Zemi. Výnimočnosť 
technológie spočíva v  tom, že dokáže monitorovať celé mestá. Pozemné merania 
nedokážu v  takejto hustote simultánne pokryť celé mestá a  regióny každých šesť dní 
s  vysokou citlivosťou na milimetrové zmeny, vraví Matúš Bakoň z  ocenenej firmy. 
Víťazov vyberala odborná komisia zložená z európskych expertov vo vesmírnom 
sektore spomedzi 182 firiem vo viacerých kategóriách, pričom hodnotila 
ich inovatívnosť a prínos pre priemysel a európske obyvateľstvo. Srdečne blahoželáme!

Projekt mladého vedeckého pracovníka z Fakulty 
manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 

získal "vesmírneho Oscara"

Zdroj:https://www.unipo.sk/aktuality/34435/


Technická univerzita v Košiaich sa stala 
súčasťou aliancie Ulysseus

Šesť európskych univerzít sa spojilo v snahe vytvoriť jednu z prvých dlhodobých 
nadnárodných aliancií pre vzdelávanie a výskum. Víziou aliancie Ulysseus 
je vybudovanie európskej univerzity pre občianstvo budúcnosti.  
Zástupcovia šiestich európskych vysokých škôl a veľký počet pridružených partnerov 
sa stretli v Bruseli, aby podpísali programové vyhlásenie Ulysseus. Cieľom aliancie 
je vytvárať dlhodobé spojenectvo, spoločné štruktúry a stratégie v oblasti vzdelávania 
a  výskumu, ktoré súvisia s prioritami regiónov a miest členských štátov. Jej cieľom 
je  prispievať ku konkurencieschopnosti, inovácii a zamestnateľnosti, a podporovať 
aktívne občianstvo, sociálne začlenenie, súdržnosť a osobný rozvoj študentov 
a zamestnancov.

https://insar.space/
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/katedra-environmentalneho-manazmentu/
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https://www.unipo.sk/aktuality/34435/
https://insar.space/
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/katedra-environmentalneho-manazmentu/
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/katedra-environmentalneho-manazmentu/
https://www.unipo.sk/aktuality/34435/


Členmi aliancie sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), Univerzita v Janove 
(Taliansko), Univerzita Cote d'Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck 
(Rakúsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita aplikovaných vied 
Haaga-Helia (Fínsko). Ulysseus však tvorí viac ako šesť členov, pretože získava silnú 
podporu miestnych samospráv, regionálnych vlád, ako aj sociálnych a hospodárskych 
subjektov zo všetkých šiestich zapojených 
inštitúcií. 

" Te c h n i c k á u n i v e r z i t a v K oš i c i a c h 
je  súčasťou silného konzorcia šiestich 
v ý z n a m n ýc h e u r ó p s k y c h u n i v e r z í t 
a  výskumných centier. Máme veľmi dobrý 
pocit z veľkej súdržnosti a zaangažovanosti 
členov aliancie Ulysseus. Páve sme podpísali 
spoločné poslanie našej európskej univerzity 
a intenzívne pracujeme na podaní projektu. 
V tejto aktivite vidíme možnosť zatraktívnenia 
a internacionalizácie štúdia, premostenia 
výskumu a zlepšenia služieb verejnosti. 
Sme veľmi radi, že naša snaha má podporu 
mesta, samosprávneho kraja, regionálnych 
obchodných a študentských organizácii ako aj klastrov”, zdôraznil prof. Stanislav Kmeť, 
rektor TUKE. 

Ulysseus prinesie systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach aliancie 
až do roku 2030. Tento projekt má potenciál postupne transformovať a posilniť 
inštitucionálnu spoluprácu medzi členmi aliancie a posunúť ju na vyššiu úroveň. 

Šesť zakladajúcich členov anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú 
s  príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných, 
interdisciplinárnych a flexibilných výučbových podnikateľských aktivít, významného 
výskumu a premieňať predstavy na realitu. Navrhovanie a vytváranie spoločného 
kampusu pre pracovné skúsenosti a začlenená mobilita umožnia študentom voľný 

presun z jednej univerzity 
na  druhú s automatickým 
uznávaním kreditov, získanie 
skúseností zo stáží, a búranie 
b a r i é r p r o s t r e d n í c t v o m 
p r o g r a m o v s o c i á l n e h o 
začlenenia a aktívnej účasti 
občanov. 

Ulysseus chce byť viac než 
len  akademickou alianciou. 
To  je dôvod, prečo šesť členov 
získalo podporu pridružených 
partnerov akými sú radnice 
v  Seville (Španielsko), Nice 

(Francúzsko), a Košiciach (Slovensko); Andalúzska regionálna vláda, Španielske 
ministerstvo vysokých škôl, Regionálna rada Sud-Alpes-Côte d'Azur alebo Košický 
samosprávny kraj. Do tohto projektu sa však zapájajú nielen vlády. Ulysseus podporujú 
aj strategickí partneri, akými sú Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
(Francúzsko), Európske fórum Alpbach, Asociácia rakúskych univerzít aplikovaných vied, 
Univerzitný vedecký park Technicom (Slovensko), Košická regionálna komora – 
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Konfederácia podnikateľov v Seville 
(Španielsko) alebo Andalúzska konfederácia podnikateľov. Rovnako aj zapojenie 
študentov a ďalších občanov je jednou z pridaných hodnôt tohto projektu.

Zdroj:http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/tuke-sucastou-aliancie-ulysseus
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Robohranie 2020 na Technickej univerzite 
vo Zvolene

Zdroj:https://ft.tuzvo.sk/sk/robohranie-2020-2


Nominácia na univerzitné majstrovstvá sveta 
študenta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Dva dni plné robotov, súťaženia, nadšenia, emócií, očakávania, zvedavosti a občas 
aj  sklamania. Také bolo RoboHranie 2020, ktoré sa konalo na Fakulte techniky 
Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 28. a 30. januára 2020. Fakulta techniky 
TUZVO sa snaží pomocou popularizácie vedy a techniky prostredníctvom súťaží 
RoboHranie pritiahnuť mladú generáciu k technike, automatizácii a robotike a presvedčiť 
ich, že hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia je zaujímavá a pútavá cesta 
k  úspechu. Pracovníci fakulty sa snažili mládeži ukázať, že robotika nie je len teória, 
ale  je to kreatívna disciplína, kde si nadšenci môžu navrhnúť, skonštruovať 
a naprogramovať čokoľvek. 


Študent učiteľstva telesnej výchovy a etickej výchovy 
na Pedagogickej fakulte UKF Dávid Mazúch bol nominovaný 
na Univerzitné majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu, 
ktoré  sa budú konať v marockom meste Marakeš 
už 7. marca 2020. Nominovaní boli aj ďalší dvaja slovenskí 
vysokoškoláci Veronika Zrastáková (UMB) a Miroslav 
Borovka (FTVŠ UK). Všetci traja bežci sú odchovancami 
absolventa našej univerzity PaedDr. Martina Illéša, 
ktorý pôsobí na Športovom gymnáziu v Nitre.

Zdroj:https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3701-nominacia-na-
univerzitne-majstrovstva-sveta
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Univerzitná knižnica UCM v  Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž 
Rok slovenského divadla pri príležitosti jedného z najvýznamnejších výročí v dejinách 
našej národnej kultúry – 100. výročia založenia Slovenského národného divadla. Súťaž 
bude prebiehať od 1. 1. 2020 do 24. 4. 2020 a je určená pre študentov. Záujemcovia sa 
do súťaže môžu zapojiť priamo v  Univerzitnej knižnici UCM alebo prostredníctvom 
elektronického formulára. 

Odpovede so svojimi kontaktnými údajmi účastníci odovzdajú v Univerzitnej knižnici 
UCM alebo pošlú mailom na adresu: vypozicky.uk(zav.)ucm.sk do 24. apríla 2020. 

Výhercovia budú odmenení knižnými cenami. Mená výhercov budú uverejnené 
na webovej stránke http://www.ucm.sk.


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.

Zdroj:https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2343/


Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave vyhlasuje písomnú 

vedomostnú súťaž - Rok slovenského divadla
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