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E N L I G H T z d r užu j e d e v ä ť 
univerzít rôzneho charakteru, 
ktoré predstavujú budúcnosť 
vzdelávania. Svoju č innosť 
začne virtuálnym týždňom 
(1. až 5. marca 2021) verejných 
podujatí, medzi ktorými nebudú 
chýbať inšpiratívne prejavy, 
zaujímavé prednášky, diskusie 
pri okrúhlom stole, virtuálny 
networking či názory študentov.

Konzorcium ENLIGHT vybrali 

do  pilotného programu Európskej komisie „Európske univerzity“, ktorého cieľom 
je podporovať tvorbu multilaterálnych sietí. ENLIGHT je skratkou motta „Sieť európskych 
univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho 
vzdelávania“.  Združuje deväť univerzít z deviatich európskych krajín: Baskicka (ES), 
Bordeaux (FR), Bratislavy (SK), Galway (IE), Göttingenu (DE), Groningenu (NL), Tartu (EE), 
Uppsaly (SE) a Gentu (BE). Práve spojením deviatich univerzít chce dlhodobo budovať 
otvorený priestor pre vzdelávanie, výučbu a spoluprácu. V priebehu nasledujúcich troch 
rokov sa bude program ENLIGHT zameriavať na päť tém, ktoré budú predstavovať nové 
formáty vzdelávania.


Zoznámte sa s novou európskou alianciou 
univerzít ENLIGHT



Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre znižuje 
energetickú náročnosť svojich budov

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zoznamte-sa-s-novou-europskou-alianciou-univerzit-

Konkrétne: klimatická zmena, zdravie, otázky rovnosti, digitálna revolúcia a obehové 
hospodárstvo.

Viac informácií o ENLIGHT: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/about-
enlight


UKF v Nitre má vo svojom Dlhodobom zámere 
na  roky 2019 – 2025 zadefinované ciele v oblasti 
environmentálnej politiky, ktoré reflektujú aktuálnu 
situáciu a urgentné problémy ochrany životného 
prostredia. K prioritným úlohám univerzity patrí 
aj  efektívne energetické hospodárenie (úspora 
vody, energií, oprava a údržba budov atď.). 

UKF dala v roku 2017 vypracovať energetický 
audit, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť aktuálnu 
spotrebu energií v rámci dvoch budov – 
Študentského domova Brezový háj a spoločenskej 
p r í s tavby Š tudentského domova Zobor, 
ako  aj  navrhnúť vhodné úsporné opatrenia 
a  o h o d n o t i ť i c h v p l y v v e k o n o m i c k e j 
a environmentálnej oblasti. Návrhy boli spracované 
v rámci stavebnej projektovej dokumentácie. 

Na kofinancovanie realizácie stavebných úprav 
vypracovala UKF projekt Zníženie energetickej 
náročnosti budov UKF v Nitre, ktorý sa úspešne 
uchádzal o financie z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia ITMS kód 310041U599 v rámci výzvy OPKZP-PO4-
SC431-2018-48. Jeho hlavným zámerom je zníženie nákladov a efektívnejšie 
hospodárenie s energiami v rámci dvoch budov študentských domovov. Zazmluvnený 
finančný príspevok na realizáciu projektu predstavuje sumu 2 099 108,50 eur. 

Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a pôvodne slúžila ako internát 
Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bol objekt prakticky neužívaný, 
resp. používaný iba v obmedzenej miere. V rámci budovy bolo doteraz realizované do ¾ 
zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy pri použití inovatívnych materiálov 
a  technologických postupov. Okrem toho bola realizovaná aj inštalácia solárneho 
systému so solárnymi vákuovými trubicovými kolektormi, ktoré patria k najefektívnejším 
modelom na trhu a poskytujú nadpriemerný úžitok aj pri menej priaznivých slnečných 
podmienkach. Energia z pasívneho zisku z tohto solárneho systému sa bude využívať 
na  ohrev teplej vody v ubytovacej časti študentského domova. Zníženie spotreby 
elektrickej energie bude zabezpečené aj prostredníctvom výmeny jestvujúcich svietidiel 
za LED svietidlá a výmenou niektorých okien. Vymenené budú aj jedny exteriérové 
dvere, kde sa bude riešiť vstup pre imobilné osoby. Ukončenie rekonštrukcie budovy 
je naplánované na august 2021. Spoločenská prístavba ŠD Zobor slúži študentom UKF. 
Nachádzajú sa tu konferenčné miestnosti, svoje stretnutia tu realizuje Študentský 
parlament UKF, nachádzajú sa tu študovne, priestory študentského tanečného súboru, 
ambulancia lekára a priestory Študentského centra. 


https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/about-enlight
https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/about-enlight
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zoznamte-sa-s-novou-europskou-alianciou-univerzit-enlight


Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-konstantina-filozofa-v-nitre-znizuje-

Budova disponuje bezbariérovým prístupom, ktorý je vybudovaný pri hlavnom vstupe. 
Navrhnuté zníženie energetickej náročnosti budovy spočíva v realizácii zateplenia 
obvodových stien, strešných plášťov, výmene starých okien, vyregulovaním 
vykurovacieho systému, ako aj v úprave elektroinštalácií a výmene svietidiel za LED. 
Ukončenie rekonštrukcie budovy je plánované na júl 2021. 

Realizovaním navrhovaných úprav sa oba objekty zaradia do energetickej triedy A1 
a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy.


Univerzita Mateja Bela sa podieľa na opätovnom 
spustení programu Uši k duši

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou 
sociálnej práce Pedagogická fakulta Univerzity 
Mateja Bela opäť spúšťajú dobrovoľnícky program 
Uši k duši. Ide o telefonickú linku pre všetkých ľudí, 
ktorí  sa  dlhodobým trvaním pandémie cítia byť 
osamelí. 
Program Uši k duši nadväzuje na úspešnú pilotnú 
verziu, ktorá bola zrealizovaná počas prvej vlny 
pandémie. Do programu sa vtedy zapojilo viacero 

klientov z radov seniorov,  rodičov s malými deťmi, ktorí potrebovali povzbudiť, ďalej 
ľudí zdravotne znevýhodnení, ktorí ostali bez sociálneho kontaktu, ale aj osamelí mladí 
ľudia. Na druhej strane linky boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov študentov. 

„Vnímame, že dlhodobé pretrvávajúce pôsobenie pandémie koronavírusu začína mať 
negatívne dôsledky u  rôznorodej skupiny obyvateľstva. Nová skúsenosť, ktorá nás 
zastihla nepripravených, trvá už takmer rok a  mnohým chýba akýkoľvek sociálny 
kontakt či pestrosť vzťahov. Chaos naokolo vytvára stres, ktorý trvá už príliš dlho 
a  izolácia prináša negatívne naladenie“ –  vysvetľuje opodstatnenie takejto linky 
koordinátorka programu Veronika Kosková. 

Uši k duši pokračuje vo svojej myšlienke byť linkou akejsi „bútľavej vŕby“, na ktorej vás 
vypočujú vyškolení dobrovoľníci a  dobrovoľníčky. V  rozhovoroch sa môžete 
porozprávať o tom, čo vás ťaží či teší a robí vám radosť. Nejde o odborné poradenstvo, 
ani o  informačnú linku o  koronavíruse, ale o  krátke pravidelné telefonické hovory, 
ktoré  majú osamelých ľudí povzbudiť. Tiež im dávajú priestor na porozprávanie sa 
o  bežných radostiach a starostiach, na vyrozprávanie sa z  pocitov, ktoré zažívajú, 
či možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu. 

„Centrum dobrovoľníctva, n.o. a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB 
spoločne vypracovali metodiku. Dobrovoľníkmi na linke budú tentokrát študenti 
odboru  sociálnej práce, ktorí si zároveň takto budú môcť uskutočniť prax, 
ktorú pre protiepidemické opatrenia nemôžu vykonávať v  zariadeniach. Samozrejme, 
všetci študenti prejdú vstupným školením a počas pôsobenia v programe budú mať 
k  dispozícii svojich tútorov a  možnosť pravidelnej supervízie"  – dodáva Alžbeta 
Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový program na Pedagogickej fakulte UMB 
a školí dobrovoľníkov na túto činnosť. 

Linka funguje tak, že sa osamelý človek alebo napr. aj jeho príbuzní skontaktujú 
s Centrom dobrovoľníctva. Po prvom rozhovore sa ujasnia očakávania a predstaví sa 
celý systém fungovania linky. Následne sa v  krátkej dobe ozve osamelému človeku 
dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – akási spriaznená duša.


https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-konstantina-filozofa-v-nitre-znizuje-energeticku-narocnost-svojich-budov


Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/usi-k-dusi-spustame-opat


Počas trvania programu si volajú pravidelne raz do týždňa po dobu 20-30 minút. 
Je  zabezpečené, že vždy volá ten istý dobrovoľník či dobrovoľníčka tomu istému 
klientovi. Zotrvanie v  programe je dobrovoľné a  je možné ho kedykoľvek ukončiť. 
Pre klientov je bezplatné.

„Spočiatku som neverila, že to bude také príjemné. Dobre mi to padlo, s niekým sa 
porozprávať. Splnilo to moje očakávania nad mieru. Odporučila by som to všetkým, 
hlavne starším, ktorí sa boja, neveria a sú uzavretí. Určite to treba skúsiť a nebáť sa“ – 
vyznáva sa klientka programu Uši k duši.

Ak poznáte vo svojom okolí osamelých ľudí (napr. izolovaných seniorov, 
zaneprázdnených rodičov, vyčerpaných zamestnaných ľudí, mladých ľudí, 
ktorí  pociťujú samotu, zdravotne znevýhodnených, alebo kohokoľvek) alebo aj vy 
potrebujete spriaznenú dušu, neváhajte kontaktovať Centrum dobrovoľníctva, n. o. 
na telefónnom čísle 0908411917 alebo emailom na info@centrumdobrovolnictva.sk.


Možnosti stáže v európskom HPC centre

Končiaci študenti ako aj doktorandi majú možnosť 
absolvovať stáž v európskom HPC centre.

PRACE – Partnerstvo pre pokročilé počítanie 
v  Európe organizuje prestížne letné stáže 
v  rámci programu Summer of HPC, ktoré sú 
určené pre absolventov a postgraduálnych 
študentov. PRACE sa snaží o nábor študentov-
nadšencov HPC, ktorí majú záujem o letné 
stáže v niektorom z európskych HPC centier, 
kde si môžu zlepšiť svoje zručnosti v rôznych oblastiach. Neváhajte a zapojte 
sa!  
Už od roku 2013 sa môžu najlepší študenti z Európy a partnerských krajín PRACE 
zúčastniť letných stáži v európskych HPC centrách. Program Summer of HPC  rozvíja 
začínajúce talenty v oblasti HPC, zvyšuje ich povedomie o HPC a podporuje ich 
v používaní vysokovýkonnej výpočtovej techniky. 

PRACE – Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe chce inšpirovať a povzbudiť  
novú generáciu softvérových inžinierov, správcov systémov a HPC používateľov 
s  cieľom udržať Európu na popredných miestach v oblasti superpočítačov. 
K dosiahnutiu daného cieľa prispieva PRACE organizovaním prestížnych letných stáží 
v rámci programu Summer of HPC, ktoré sú určené pre absolventov 
a postgraduálnych študentov. PRACE sa snaží o nábor študentov-nadšencov HPC, 
ktorí majú záujem o letné stáže v niektorom z európskych HPC centier, kde si môžu 
zlepšiť svoje zručnosti v rôznych oblastiach. 

Na začiatku programu Summer of HPC sa účastníci stretnú na spoločnom školení. 
To  zahŕňa úvod do HPC, vizualizáciu, ale aj tréningy a cvičenia zamerané 
na budovanie tímu. Po školení sa účastníci presunú do svojich hostiteľských krajín, 
kde pracujú na dokončení projektov pod dohľadom svojich mentorov.   Účastníci 
vytvárajú videá či iné formy vizualizácie svojich výsledkov, ktoré sa dajú použiť 
pri podporných aktivitách či propagačných činnostiach. Účastníkom sa tiež odporúča 
aby začali pracovať aj na vlastných podporných aktivitách, písali príspevky do blogu 
Summer of HPC a na iné platformy a sociálne siete.


https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/usi-k-dusi-spustame-opat


Súťaž Pre vodu ovládla Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Na konci programu účastníci prezentujú svoje výsledky 
a predložia krátku správu. Zúčastnení pritom môžu 
získať jedno z dvoch ocenení: Najlepšia vizualizácia 
alebo Najlepší projekt, a taktiež sa udeľuje aj cena 
PRACE HPC Ambassador Award, ktorú získa účastník, 
ktorý najlepšie stelesňuje propagačný duch programu.

Vítané sú všetky prihlášky – bez ohľadu na odbor, 
vybraných bude 20 najlepších uchádzačov z celej 
Európy. Študenti môžu prejaviť záujem o maximálne 
tri  projekty.   Uchádzači sú vybraní na základe 
dôkladného skríningového procesu. Výberová komisia 
preskúma každú žiadosť dvakrát, a to na základe prísnych kritérií. Úspešní účastníci 
sú potom priradení do jednotlivých projektov. 

V rámci PRACE Slovenskú republiku zastupuje Centrum spoločných činností SAV – 
Výpočtové stredisko.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/moznosti-staze-v-europskom-hpc-centre


V tohtoročnom piatom ročníku 
celoslovenskej  súťaže Pre vodu, 
k t o r ú  k ažd o ročn e v y h l a s u j e 
Nadácia Ekopolis, obsadili prvé  tri 
miesta študenti a  absolventi 
Fakulty  záhradníctva a  krajinného 
inžinierstva SPU v Nitre. 

Víťazom stal čerstvý absolvent Martin 
Manina s návrhom hospodárenia 
so  zrážkovými vodami v hlavnom 
areáli Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. Druhé miesto obsadil Miroslav Čibik a jeho návrh štylizácie 
mokraďového spoločenstva v obci Trenčianske Biskupice. Zdieľané tretie miesto 
patrí projektu protipovodňovej a protieróznej ochrany v obci Veľké Zálužie 
od Jakuba Pagáča a Alexandry Pagáč Mokrej. 

Špeciálne ocenenie poroty za vysokú kvalitu, originalitu a prínosu získala študentka 
FZKI Andrea Zajacová za projekt Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov 
Byšta. 

Hlavnou ambíciou súťaže je prepájať mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia 
konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Samosprávy, 
združenia či firmy najskôr nominujú konkrétne situácie či problémy, ktoré sa týkajú 
zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí 
alebo čistenia vody.


https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/moznosti-staze-v-europskom-hpc-centre


Na uvedené situácie následne študenti a mladí odborníci vo veku od 18 do 30 rokov 
hľadajú riešenia, ktoré porote predstavujú vo forme projektov, uviedla Martina 
Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.


Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2118-uspech-studentov-fakulty-podnikoveho-
manazmentu-na-cfa-research-challenge


Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-pre-vodu-ovladla-fakulta-zahradnictva-a-
krajinneho-inzinierstva-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre


Úspech študentov Fakulty podnikového 
manažmentu z Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na CFA Research Challenge

Tím študentov z Fakulty podnikového manažmentu EU 
v  Bratislave, v  zložení  Bc.  Adriana Durdíková, Bc. Ján 
Vražda, Bc. Patrik Hnát, Bc. Kevin Cichý a Bc. Matúš 
Behúl, vyhral národné kolo prestížnej medzinárodnej súťaže 
CFA Research Challenge, ktoré sa uskutočnilo 10. februára 
2021 online formou. Študenti postúpili do regionálneho kola 
EMEA, v ktorom si zmerajú svoje sily s tímami z Európy, 
Stredného východu a Afriky.  
CFA Institute Research Challenge je každoročná globálna súťaž, 
ktorá poskytuje vysokoškolským študentom praktický 
mentoring a intenzívny tréning v oblasti finančnej analýzy 

a  profesionálnej etiky. U každého študenta sa testujú jeho analytické, hodnotiace, 
písomné správy a prezentačné zručnosti. Študenti získavajú reálne skúsenosti, 
keď preberajú úlohu výskumného analytika. 

Súťaže na miestnej úrovni organizujú a posudzujú členovia a dobrovoľníci CFA Society, 
ktorí pôsobia ako miestni hostitelia. 

Študentom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena Ekonomickej 
univerzity v Bratislave a prajeme im veľa ďalších úspechov. Morálne ocenenie v rezorte 
školstva Veľké a Malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy nesúce meno svätého 
Gorazda, sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva 
pri príležitosti Dňa učiteľov osobnostiam z oblasti školstva ako aj spoločenského života 
predovšetkým za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, významný 
podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-pre-vodu-ovladla-fakulta-zahradnictva-a-krajinneho-inzinierstva-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre
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https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/sutaz-pre-vodu-ovladla-fakulta-zahradnictva-a-krajinneho-inzinierstva-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre
https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2118-uspech-studentov-fakulty-podnikoveho-manazmentu-na-cfa-research-challenge
https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2118-uspech-studentov-fakulty-podnikoveho-manazmentu-na-cfa-research-challenge
https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2118-uspech-studentov-fakulty-podnikoveho-manazmentu-na-cfa-research-challenge


Knižný dar pre Univerzitnú knižnicu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku v  uplynulých dňoch 
prijala dar z  rozsiahlej osobnej knižnice PaedDr. Blažeja 
Beláka, prozaika, prekladateľa, bibliografa, zberateľa povestí, 
editora, filológa a pedagóga, v súčasnosti žijúceho v Martine.

Obsahový prierez knižných publikácií, ktoré obohatia fond UK KU 
(viac než 200 knižných titulov), sa dotýka oblasti biblistiky 
s dôrazom na pápežské dokumenty - encykliky, exhortácie, listy. 
V dare je rovnako zastúpená teológia, meditácie, duchovné eseje, 
politické dejiny Slovenska, jazykoveda, slavistika, dejiny 
slovenčiny a dejiny slovenskej literatúry.

PaedDr. Blažej Belák pôsobil v Matici slovenskej v Martine ako 
odborný a výskumný pracovník v  literárnom archíve, v  literárnom 
múzeu a  v bibliografickom oddelení (1969 – 1995). Koncipoval systémy spracúvania 
literárno-múzejných zbierok, spracúval archívne a biografické materiály o  mnohých 
osobnostiach z  dejín slovenskej kultúry a  literatúry, libretá a  celoštátne výstavy 
o  osobnostiach a  dielach slovenskej literatúry, ku ktorým spracoval komplexné 
bibliografické a  dokumentografické monografie. Viedol úsek národnej retrospektívnej 
bibliografie v  Slovenskej národnej knižnici, rozpracoval projekt komplexného 
spracovania dejín knižnej kultúry na Slovensku a  viedol ho ako úlohu rezortného 
výskumu ministerstva kultúry (1981 – 1995). Je autorom viacerých teoretických 
a  systémových štúdií z  oblasti literárneho múzejníctva a  bibliografie, prekladateľom 
odbornej knihovníckej literatúry, redaktorom a  zostavovateľom knihovníckych 
zborníkov. Pracoval ako šéfredaktor vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha 
v Trnave (1996 – 2000). Zredigoval do 200 titulov náboženskej a umeleckej literatúry, 
editorsky a  jazykovo upravil rozsiahle diela náboženskej literatúry i  základné diela 
niektorých autorov (Sväté písmo Starého aj Nového zákona, materiály II. vatikánskeho 
koncilu, Boží štát od sv. Augustína). Od roku 2000 je na dôchodku. Spolupracoval 
pri  založení Diecéznej historickej knižnice v  Kláštore pod Znievom a  spracúval 
jej  historické knižničné fondy (2003 – 2005). Je členom Spolku slovenských 
spisovateľov. V súčasnosti žije v Martine.


Európsky projekt s účasťou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave pomôže zlepšiť 

spoľahlivosť elektronických komponentov

Zdroj: https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71557-knizny-dar-pre-univerzitnu-kniznicu-
katolickej-univerzity-v-ruzomberku


Ústav elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa zapojil 
do riešenia nového H2020 výskumného projektu „Intelligent reliability 4.0 (iRel40)” 
v  rámci spoločného európskeho podniku ECSEL JU.  Cieľ projektu je  zlepšiť 
spoľahlivosť elektronických komponentov a  systémov. Jeho výstupy posilnia 
výrobu a podporia udržateľný úspech investícií do tohto sektora v Európe. 

https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71557-knizny-dar-pre-univerzitnu-kniznicu-katolickej-univerzity-v-ruzomberku
https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71557-knizny-dar-pre-univerzitnu-kniznicu-katolickej-univerzity-v-ruzomberku
https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71557-knizny-dar-pre-univerzitnu-kniznicu-katolickej-univerzity-v-ruzomberku


V  dôsledku pokračujúcej miniaturizácie elektronických 
prvkov sa spoľahlivosť stáva kľúčovou výzvou 
pre budúce pokročilé aplikácie. Projekt, ktorý sa začal 
1.  mája 2020, má za cieľ pomocou metód umelej 
inteligencie a  poznatkov získaných z  pochopenia 
mechanizmov zlyhania prvkov  zlepšiť spoľahlivosť 
elektronických komponentov a systémov znížením 
chybovosti v celom výrobnom a  hodnotovom 
reťazci, počnúc od výroby substrátov, cez elektronické 

čipy až po elektronické systémy. Výstupy projektu posilnia výrobu a podporia udržateľný 
úspech investícií do elektronických komponentov a systémov v Európe predovšetkým 
pre nové aplikácie, ktoré využívajú čipy v oblasti energetickej účinnosti, elektronickej 
mobility, autonómneho riadenia a internetu vecí.

Tento jedinečný projekt po prvý raz spája popredných svetových odborníkov 
na  spoľahlivosť a európske výrobné skúsenosti, aby vytvoril udržateľnú celoeurópsku 
komunitu spoľahlivosti.  Prostredníctvom spolupráce medzi akadémiou, priemyslom 
a  znalostnými inštitútmi v tejto náročnej otázke spoľahlivosti projekt zabezpečuje viac 
ako 25 000 pracovných miest v 25 zúčastnených výrobných a testovacích pracoviskách 
v Európe.  
Projekt koordinuje Infineon Technologies, popredná výrobno-výskumná spoločnosť 
v  oblasti elektronických komponentov a systémov v  Európe a  vedúca spoločnosť 
v  oblasti výkonovej elektroniky na svete. V rámci iRel40 bude 75 univerzít, firiem 
a výskumných inštitúcií z 13 európskych a pridružených krajín spolupracovať na témach 
spoľahlivosti a bude jedným z najsilnejších konzorcií medzi projektmi ECSEL JU. 

Ústav elektroniky a fotoniky STU je už dlho dobre etablovaný vo výskumnej komunite 
výkonovej elektroniky, úzko spolupracuje so spoločnosťami Infineon Technologies, Imec, 
FHG, Padova University, III-V Lab a ďalšími kľúčovými hráčmi v oblasti výkonovej 
elektroniky a bude cenným partnerom v projekte iRel40. 

Viac o projekte sa môžete dočítať na webstránke www.irel40.eu. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prve-konzorcium-slovenskych-univerzit-u-10-
zaregistrovane


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila 
písomnú vedomostnú súťaž Mária Henrieta 

Choteková - Ružová grófka

CIZ    Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  vyhlasuje 
písomnú vedomostnú sú ťaž  Mária Henrieta Choteková – Ružová 
grófka pri príležitosti 75 rokov od úmrtia Márie Henriety Chotekovej, uznávanej 
osobnosti v histórii svetového ružiarstva,  významnej osobnosti nášho 
regiónu známej svojimi charitatívnymi aktivitami. Súťaž bude prebiehať od 1.1. 2021 
do 28.2.2021 a je určená pre študentov.  Záujemcovia sa do súťaže môžu zapojiť 
priamo v CIZ UK UCM v Trnave alebo prostredníctvom elektronického formulára TU. 
Odpovede so svojimi kontaktnými údajmi odovzdajte v CIZ UK UCM  alebo pošlite 
mailom na adresu: vypozicky.uk(zav.)ucm.sk do 28.2.2021. Výhercovia budú odmenení 
zaujímavými cenami. Mená výhercov budú uverejnené na webovej stránke http://
www.ucm.sk.
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Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2711/


Online Európske semináre pre mládež
Online Európske semináre pre mládež sú jednou z digitálnych 
aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Pripojte sa k mladým 
ľuďom z rôznych krajín EÚ a preriešte, diskutujte a debatujte 
o sociálnych výzvach. Ako súčasť multikultúrnej skupiny budete 
spolupracovať na témach týkajúcich sa súčasnej Európy. 
Účastníci prídu s inovatívnymi riešeniami a predstavia ich 
poslancovi Európskeho parlamentu (MEP). Online Európsky seminár pre mladých je 2-
hodinová aktivita, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine. 
Zaoberá sa príslušnými európskymi témami a zvyčajne obsahuje:

• Privítanie a úvod do Európskeho parlamentu a vysvetlenie, ako funguje európska 

demokracia a ako zlepšuje život občanov.

• Idea Labs, kde nadnárodné podskupiny diskutujú o rôznych aspektoch témy 

seminára, identifikujú výzvy, predkladajú riešenia a hlasujú o návrhoch.

• Záverečné zasadnutie, na ktorom skupiny predstavia svoje najlepšie nápady 

poslancovi EP. 

Multikultúrny zážitok pre mladých občanov  
Táto aktivita bude rozvíjať medziľudské schopnosti a kritické myslenie účastníkov. 
Počas diskusií a hlasovaní sa stretnú s kultúrnymi, jazykovými a sociálnymi rozdielmi, 
tak ako to robia poslanci Európskeho parlamentu. Cieľom online európskych 
seminárov pre mládež je podporiť aktívne občianstvo a zvýšiť účasť mládeže 
na demokratickom procese.


https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2711/


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/education-learning/online/online-european-youth-
seminars


Požiadaj o online seminár 

Vedúci skupín - zástupcovia študentov, učitelia, univerzitní profesori, lektori alebo 
asistenti - môžu vyplnením online prihlášky požiadať o online Európsky seminár 
pre  mladých. Uveďte prosím: vek účastníkov: 16-18 alebo 18-26, počet účastníkov 
(minimálne 10; maximálne 40), jazyk (angličtina, francúzština alebo nemčina, iné jazyky 
sú k dispozícii na požiadanie a podľa dostupnosti) a termíny. 

Po potvrdení rezervácie vám zašleme všetky technické a administratívne informácie.

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa online Európskych seminárov 
pre mládež: eys@europarl.europa.eu. 

V súčasnosti na vysokých školách priebiehajú 
Dni otvorených dverí. Aktuálny zoznam 

konajúcich sa DOD nájdete v aktualitách 
pre študentov na stránke portalvs.sk.

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

ponúka webinár Nauč sa učiť
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí sa nikdy neučili učiť. Ak áno, tak s účasťou dlho 
neváhajte. Nikdy nie je neskoro naučiť sa to. UNIPOC si 
pre študentov univerzity aj v tomto semestri prichystalo unikátny 
workshop o tom, ako sa učiť efektívne a bez pocitu sebatýrania. 
Počas dvoch hodín sa dozviete: 

• ako vlastne proces učenia prebieha a čo všetko ho ovplyvňuje, 

• aké mýty o učení existujú a akými novými technikami učenia sa 

a práce s textom ich nahradiť, 

• prečo je dôležité plánovanie učenia, či písania záverečných 

prác, 

• aké technológie možno využiť pri učení sa (aplikácie, 

online kurzy alebo hry), 

• bonus: každému účastníkovi bude zaslaný pracovný zošit, 

ktorý mu pomôže zlepšiť štýl učenia. 

Na workshop je potrebné sa vopred prihlásiť na tomto linku!

Zdroj: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/podujatia/nauc-sa-ucit-02-2021/
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