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Napriek súčasnej situácii,  izolácii 
s e n i o r o v a  p r e r u š e n i u v ýu čb y 
na  Univerzite tretieho veku sú seniori 
stále spolu v  online svete. Dokazujú 
svoju nekonečnú životnú energiu, 
informujú sa ako prežívajú súčasnú 
neľahkú dobu a  vzájomne si tak 
odovzdávajú optimizmus a  vieru, 
že sa čoskoro vrátia do učební.

V  apríli 2020 univerzita zverejnila výzvu 
svetovej organizácie univerzít tretieho veku 
AIUTA   a  partnerov z  Číny World Senior 
Tourism Congress WSTC pre všetkých 
študentov. Názov súťaže bol „Umenie 
života za každých okolností“. Celkovo sa do súťaže zapojili Univerzity tretieho veku z 20 
krajín sveta - Australie, Brazílie, Bolívie, Číny, Kolumbie, Francúzska, Islandu, Indie, 
Talianska, Japonska, Libanonu, Maroka, Mexika, Mongolska, Portugalska, Rumunska, 
Senegalu, Slovenska, Španielska a Thajska. 

Súťaž mala 5 kategórií a za UTV EUBA sa do medzinárodnej súťaže zapojilo 14 seniorov 
v štyroch kategóriách a z  toho v  troch kategóriách seniori získali ocenenie. V kategórii 
Fotografia zo športovej aktivity získali striebro pani Beáta Veverová a mimoriadnu cenu 
excelentnosti  získala pani Mária Šimnová.


Medzinárodný úspech najstarších študentov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave



Zdroj: https://bbs.euba.sk/univerzita-tretieho-veku/aktuality/143-medzinarodny-uspech-najstarsich-
studentov-nasej-univerzity


V  kategórii Tvorivosti za výrobu svojich sôch s  ucelenou metodikou postupu výroby 
získala striebro pani Daniela Leštinská. Za  techniku drevorezby  získal striebro pán Ján 
Ferianc. Mimoriadne ceny excelentnosti získali pani Cecília Hudecová za techniku 
paličkovania a  pani Eva Feriancová za výrobu šperkov. V  kategórii Maľba za svoje 
obrazy získali mimoriadne ceny exceletnosti pani Josephine Swift a  pani Mária 
Šimnová. 

Všetky práce ocenených seniorov budú vystavené v  novom Múzeu umenia Univerzít 
tretieho veku v Číne v meste Yantai. „Univerzita tretieho veku napísala ďalšiu kapitolu 
svojho príbehu, naši seniori sa zapojili do medzinárodnej súťaže a v silnej konkurencii 
získali osem ocenení. Pozitívna informácia týchto dní a veľmi pekný úspech. Sme hrdí, 
ďakujeme, blahoželáme a veríme, že čoskoro sa opäť budeme stretávať v priestoroch 
našej alma mater a budeme pokračovať v štúdiu.“   - povedal rektor EU v Bratislave 
prof. Ferdinand Daňo.
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Blíži sa Nedeľa Katolíckej univerzity 
v Ružomberku

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71507-blizi-sa-nedela-ku-v-ruzomberku


Posledná januárová nedeľa 31. januára 2021 bude 
už  tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým 
priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom 
za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú 
Katolíckej univerzite. 

V ten istý deň odvysiela Katolícke rádio Lumen o 8:30 hod. 
v priamom prenose svätú omšu z Kostola Sv. Rodiny (Furča), 

ktorú bude sláviť Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký 
kancelár KU.

Nedeľa KU sa podľa rozhodnutia slovenských biskupov koná vždy poslednú januárovú 
nedeľu vo všetkých farnostiach na Slovensku. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 2010, 
kedy sa biskupi prihovorili veriacim pastierskym listom o KU.


Prešovská univerzita v Prešove testuje svojich 
zamestnancov pomocou vlastných zdravotníkov

Prešovská univerzita v  Prešove (PU), 
ako  jeden z  najväčších zamestnávateľov 
v  Prešovskom samosprávnom kraj i , 
otestovala v  priebehu troch dní svojich 
zamestnancov na prítomnosť infekčného 
ochorenia COVID-19. Odberové miesto 
z r i a d i l a v s p o l u p r á c i s F a k u l t n o u 
nemocnicou s poliklinikou J.A. Reimana 
Prešov v  priestoroch univerzity na Ul. 17. 
novembra 15.  
„Som ve ľmi rád, že sa nám podari lo 
zorganizovať testovanie našich zamestnancov, 
čo v takomto rozsahu a časovej tiesni nebolo 
vôbec ľahké. Chcel by som sa poďakovať za pomoc pánovi riaditeľovi s Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, pani riaditeľke Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Prešove, pani dekanke Fakulty zdravotníckych odborov, 
pani  kvestorke, a samozrejme našim kolegom zdravotníkom, ktorí testovanie 
vykonávajú,“ uviedol rektor univerzity Peter Kónya, ktorý sa na zriadenom odberovom 
mieste dal otestovať v piatok dopoludnia. Zároveň dodal, že ak bude možnosť 
zaočkovať univerzitných zamestnancov, univerzita to veľmi rada zrealizuje vo svojich 
priestoroch s využitím vlastných pracovníkov. 




Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/37705/


Testovanie zabezpečujú univerzitní zdravotníci  
Prešovská univerzita sa na testovanie antigénovými 
testami rozhodla využiť vlastné kapacity v podobe 
univerzitných zamestnancov, zdravotníkov z Fakulty 
zdravotníckych odborov. Vzorky odoberajú 
a  vyhodnocujú dva testovacie tímy. Jeden pracuje 
v  dopoludňajších hodinách, ten druhý popoludní. 
Celkovo je k dispozícii desať zdravotníkov a  štyria 
náhradníci. „Potešujúce je, že záujem bol podstatne 
vyšší, než  reálne potrebujeme. Celý   tím, testujúca 
ako  a j  admin is t ra t íva z ložka, pozostáva 
z  pedagógov z Fakulty zdravotníckych odborov, 
konkrétne z katedry ošetrovateľstva, fyzioterapie, 

dentálnej hygieny a  pôrodnej asistencie,“ ozrejmila 
Štefánia Andraščíková, dekanka Fakulty zdravotníckych odborov PU. Zároveň dodala, 
že nejde o  žiadnych nováčikov, ale o  zdravotníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti 
s testovaním z prvej vlny pandémie. 


Online registrácia, žiadne čakanie v radoch

S cieľom eliminovať stretávania zamestnancov na jednom mieste, ako aj dlhé  čakanie 
v  radoch,   zabezpečila univerzita objednanie sa na konkrétny čas testovania, 
ktoré prebieha elektronicky, vďaka bezplatnej spolupráci s portálom Bookio. Jasné 
pravidlá a presný časový harmonogram poskytnú zamestnancom patričné pohodlie 
a  v  konečnom dôsledku sa minimalizuje aj možné šírenie nákazy.  Na Prešovskej 
univerzite pracuje bezmála 1050 zamestnancov. Možnosť prísť sa otestovať 
na pracovisko využilo v prvý deň 218 zamestnancov pričom ani jeden z nich nemal 
pozitívny výsledok na COVID 19.


https://www.unipo.sk/aktuality/37705/


V Bratislave sa rysuje špičkové centrum vedy, 
výskumu a inovácií

V  znamen í spo lupráce dvoch 
najlepších slovenských univerzít – 
Slovenskej technickej univerzity, 
Univerzity Komenského a Slovenskej 
akadémie vied sa už úspešne rozvíja 
niekoľko významných projektov. 
Nový spoločný zámer všetkých troch 
inštitúcií spolu s  Bratislavským 
samosprávnym krajom,  Mestom 
Bratislava a  ďalšími potenciálnymi 
partnermi verejného i  súkromného 
sektora má potenciál vytvor i ť 

v  našom hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu. Zhodli sa na tom 
vedenia STU, UK a  SAV, manažéri fakúlt a ústavov, mienkotvorní vedci 
a projektoví manažéri na dnešnom online stretnutí. 
Zámer vytvoriť Centrum vedy, inovácií a  spolupráce (CEVIS) vychádza z  potreby 
zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s  podnikateľským,  
uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým 
stupňom výskumu a  vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných 
výstupov. „Musíme zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a  inovácií, odstrániť 
roztrieštenosť systému správy a riadenia, ktorá obmedzuje rozvoj a spoločné 
využívanie vedomostí a  zručností,“ zdôraznil pri prezentácii zámeru rektor STU 
Miroslav Fikar. 

„Som rád, že spolupráca našich inštitúcií naďalej nie je len formálna, ba práve 
naopak, rozrastá sa o ďalšie projekty či aktivity. Eskalovaním ľudského potenciálu, 
medziodborovou spoluprácou a  vytvorením vhodných podmienok a nových 
príležitostí pomáhame napredovaniu vedy, výskumu a  inovácií nielen na Slovensku,
“ zdôraznil rektor UK Marek Števček. 

„Slovenská akadémia vied sa v  rámci CEVIS rozhodla prioritne orientovať 
na  klimatickú časť vedeckého výskumu, pretože zmena klímy sa prejavuje 
aj  v mestskej aglomerácii, akou je Bratislava a  výrazne ovplyvňuje súčasný život 
jej  obyvateľov. Preto navrhujeme témy zamerané na vodu a  krajinu; zelené 
technológie; zmeny v spoločnosti, vyvolávané zmenou klímy a v neposlednom rade 
aj energie a nové materiály, ktoré s klimatickou zmenou súvisia,“ spresnil predseda 
SAV Pavol Šajgalík. 

Centrum by vďaka koncentrácii a  efektívnejšej spolupráci špičkových vedecko-
výskumných kapacít s  praxou dokázalo   zosúladiť ponúkané a  požadované 
zručnosti na regionálnej úrovni a využívať výhody vyplývajúce z inteligentnej 
špecializácie. Jeho súčasťou by mal byť podnikateľsko-akademický inkubátor, 
podporovalo by startupové spoločnosti a vytváralo spin-off firmy výskumných 
klastrov. 

Vďaka orientácii na riešenie konkrétnych regionálnych výziev a  najmodernejším 
podmienkam pre prácu a  výskum by malo prilákať študentov a  mladých 
výskumníkov zo Slovenska i zahraničia a dosahovalo by aj ďalšie efekty súvisiace 
s transferom poznatkov a technológií.



CEVIS by sa podľa predbežných plánov 
rozprestieral v  piatich polygónoch lokalít 
medzi  Mostom  Lafranconi, Mlynskou dolinou, 
Patrónkou, Železnou Studienkou po Rázsochy 
a centra mesta, kde sa v  súčasnosti 
nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská 
troch zakladateľských inštitúcií. Väčšinou by 
tvorili takmer kompaktné celky s perspektívou 
p repo jen ia a  ďa lš i eho dobudovan ia . 
Koordinátorom projektu je Slovenská technická 
univerzita. Projekt centra je otvorený spolupráci 
s  ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi 
univerzít, štátnych i samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov. 

Koncept  Centra vedy, inovácií a  spolupráce vychádza  z možností financovania 
z  iniciatívy REACT-EÚ, Plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v  rámci 
programového obdobia rokov 2021-2027. Ten počíta s jedným Operačným programom 
Slovensko a jeho implementovaním v regiónoch podľa ôsmich Integrovaných územných 
stratégií (IÚS). Kľúčové slovo v  každom regióne bude mať Rada partnerstva, 
ktorá  schvaľuje aj IÚS. Bratislavská regionálna platforma pre územnú spoluprácu 
sociálno-ekonomických partnerov má päť komôr a  šesť tematických komisií. Súčasťou 
komory sociálno-ekonomických partnerov sú aj STU, UK a  SAV. Predsedom Rady 
partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja je župan Juraj Droba, podpredsedom 
primátor Bratislavy Matúš Vallo. Lídrom komisie pre vedu, výskum a  inovácie, 
kde sú STU, UK a SAV takisto zastúpené, je Rastislav Igliar z STU. 

Viac ako šesťdesiat predstaviteľov vedenia STU a  UK a  ich fakúlt spolu s  vedúcimi 
predstaviteľmi SAV na online stretnutí vyhodnotili aj priebežné plnenie programov 
spolupráce ACCORD (STU a  UK), TEAMING (SAV a  STU), SASPRO II (SAV) a CNIC 
(SAV). Skonštatovali ich prínos pre výrazné zlepšenie podmienok pre vedu, výskum, 
inovácie a vzdelávanie.


Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/v-bratislave-sa-rysuje-spickove-centrum-
vedy-vyskumu-a-inovacii.html?page_id=13936


Rektor Technickej univerzity vo Zvolene ocenený 
najvyšším ocenením rezortu školstva Veľkou 

medailou sv. Gorazda

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Branislav Gröhling udelil rektorovi Technickej 
univerzity vo Zvolene Rudolfovi Kropilovi 
najvyššie rezortné ocenenie Veľkú medailu 
sv. Gorazda. 
Minister školstva koncom roka 2020 udelil Veľkú 
medailu sv. Gorazda Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolfovi Kropilovi, PhD., za dlhoročnú 
významnú vedeckovýskumnú a riadiacu činnosť 
a za rozvoj vysokého školstva na Slovensku.

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/v-bratislave-sa-rysuje-spickove-centrum-vedy-vyskumu-a-inovacii.html?page_id=13936
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Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/rektor-tuzvo-oceneny-najvyssim-ocenenim-rezortu-skolstva-velkou-
medailou-sv-gorazda


Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne rozdelil časť svojho platu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v  Trenčíne Jozef Habánik, 
po  zvolení za poslanca Národnej rady SR, 
pracuje na univerzite za minimálnu mzdu. 
Zvyšnú časť z pôvodnej mzdy rozdelil 
prostredníctvom vytvoreného Fondu 
podpory a  pomoci učiteľom a  vedeckým 
pracovníkom za výborne odvedenú prácu. 
Formou odmeny boli z fondu, ktorý je 
zriadený v rozpočte ako motivačný nástroj 
pre zamestnancov univerzity, ocenení 26 
zamestnanci univerzity, ktorí v  tomto roku 
dosiahli mimoriadne kvalitné výsledky 
v publikačnej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a podpore budovania vzdelávacej 
infraštruktúry. 


Ako uviedol rektor univerzity Jozef Habánik návrhy prichádzali od jednotlivých 
fakúlt,  pracovísk univerzity a v  záujme čo najväčšej miery objektivity sa mohli 
do hodnotenia zapojiť aj študenti. „Snažili sme sa odmeniť vedcov, kvalitných učiteľov 
a  odborných zamestnancov, ktorí aj napriek všetkým prekážkam v  súvislosti 
s  pandémiou COVID-19 dosahujú mimoriadne pracovné výsledky. Podpora je tak 
adresná a  cielená. Myslím, že tieto prostriedky boli použité naozaj motivačne 
a spravodlivo a som rád, že mám okolo seba takýto kvalitný tím“, dodal rektor. 


Myšlienka, odmeniť na konci každého roka tých, čo majú najlepšie výsledky, vznikla 
už  v  marci tohto roka a rektor sa vtedy rozhodol namiesto použitia ušetrených 
prostriedkov na bežnú spotrebu, využiť ich účelovo na podporu tvorivých 
zamestnancov, aktívnych vedcov a  odborných zamestnancov ako motiváciu 
k  dosahovaniu excelentných výsledkov a  formovania kvalitného prostredia. Zámer 
vytvoriť takýto motivačný nástroj schválil aj Akademický senát a  Správna rada 
univerzity.


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.


Zdroj: https://tnuni.sk/oznamy/
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Aj Trnavskej univerzita v Trnave sa zapojila do kampane Suchej únor (Suchý 
február), ktorá pomáha každoročne tisícom ľudí so zvedomením si svojeho vzťahu 
k alkoholu. S pitím vďaka nej nadobro skončí 53% účastníkov, osobnú hrdosť si 
vďaka kampani zdvihne 86% účastníkov a vlani sa aj vďaka spolupráci s ISIC 
zpojilo takmer 20% študentov. Suchej únor je mesačná výzva, pri ktorej si môžeme 
vyskúšať, či zvládame pitie alkoholu alebo, naopak, alkohol ovláda nás.  
Pokiaľ máte chuť ochutnať triezvy život, pridať sa ku kampani a vyskúšať si mesiac 
bez  alkoholu, registrujte sa na www.suchejunor.cz. Registrácia je spustená  od 18. 
januára 2021. Pre ročník 2021 organizátori pripravili aj Instagramovú súťaž o najlepší 
nealko drink. Ten výhrený pôjde rovno do vybraných reštaurácií. Do súťaže sa môžete 
zapojiť počas celého februára. 


Čo prinesie Suchej únor jeho účastníkom?  
Suchej únor sa  stal kampaňou  za „čistokrvný život“, ktorý pre  mnoho účastníkov 
neznamená iba  mesačný  detox od alkoholu, ale celkovú očistu spojenú so  zdravým 
životným štýlom a chuťou urobiť pre seba niečo zmysluplného. Rovnako ako inšpirovať 
ostatných. Že ľuďom  triezvosť  zachutí, dokazuje i 53 % účastníkov, ktorí v dotazníku 
po  štyroch mesiacoch potvrdzujú dlhodobé zvoľnenie v konzumácii alkoholu. Často 
preto, že im Sucháč otvoril oči a pomohol k príjemnej sebereflexii. Toto si totiž môžeme 
vychutnať všetci: 


Pozitívna kampaň ale taktiež reaguje na skutočný problém. Alkohol je každodenným 
spoločníkom našich životov, opojný nápoj plný radosti i droga, v ktorej sa rozpustila 
nejedna dobrá duša. A práve vďaka kampani Suchej únor v spoločnosti viac a viac 
rezonuje otázka: Prečo vlastne pijeme? Šesť ľudí z desiatich má vo svojej blízkosti 
niekoho, kto v súboji s alkoholom ťahá za kratší koniec. V rámci kampane vychádza 
taktiež kniha, ktorá predstavuje alkohol v mnohých spoločenských úlohách. 
Naprieč 28 kapitolami od spánku, cez rizikové povolania, vzťahy a sex, liečbu, výchovu, 
gastronomiu, šport, motiváciu, alebo dopady alkoholu na generáciu Z a vzdelávanie. 
Je  pozitívna a odľahčená, no plná informácií, príbehov, rozhovorov s celkom 72 
osobnosťami.


Zdroj: https://www.truni.sk/zapojili-sme-sa-do-kampane-suchy-februar-ktora-upozornuje-na-rizika-
konzumacie-alkoholu


Trvanská univerzita v Trnava sa zapojila 
do kampane Suchý február, ktorá upozorňuje 

na riziká konzumácie alkoholu

http://www.suchejunor.cz/
http://www.suchejunor.cz/
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https://www.truni.sk/zapojili-sme-sa-do-kampane-suchy-februar-ktora-upozornuje-na-rizika-konzumacie-alkoholu
https://www.truni.sk/zapojili-sme-sa-do-kampane-suchy-februar-ktora-upozornuje-na-rizika-konzumacie-alkoholu


Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/
article/memorandum-o-spolupraci-so-zvieracou-ombudsmankou/


Matematika a technika na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre spájajú sily v projekte

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček dnes podpísal memorandum 
o spolupráci s Alianciou združení na ochranu zvierat – Zvieracím ombudsmanom. 
Cieľom spolupráce je dosiahnuť pozitívne zmeny v  oblasti prírody a  chovu zvierat, 
ich  ochrany a zachovania dobrých životných podmienok, ale tiež zvyšovanie úrovne 
právneho vedomia a  edukácie v  tejto oblasti. „Ochranu zvierat a  prevenciu 
pred nevhodným či priam krutým zaobchádzaním považujem celospoločensky za veľmi 
dôležitú. Zmena právnej úpravy z roku 2018, ktorá zadefinovala zviera ako živého tvora, 
ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami, je výrazným krokom vpred. Žiaľ, niekedy 
len formálnym. Práve preto úprimne vítam spoluprácu s pani ombudsmankou a každé 
ďalšie úsilie o  ochranu zvierat, miláčikov či členov mnohých domácností – áno, 
aj tej mojej,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského.

Zvierací ombudsman je štátom čiastočne podporovaná organizácia, ktorá združuje 
odborníkov a priateľov zvierat. Venuje sa boju s množiteľmi zvierat, podporuje slovenské 
útulky a poskytuje bezplatnú právnu pomoc. 

Univerzita Komenského podpísala memorandum 
o spolupráci so Zvieracou ombudsmankou

Spolupráca na medzinárodných projektoch v čase celosvetovej pandémie neutícha. 
Používané sú rôzne komunikačné platformy na online stretnutia, na tvorbu 
a  overovanie intelektuálnych výstupov projektov a, dokonca, aj prestávky na kávu 
sa  dajú absolvovať prechádzaním sa vo virtuálnej miestnosti s kávičkou v ruke 
a pristavením sa pri kolegoch, s ktorými môžete viesť priateľský, neformálny rozhovor. 
Potvrdilo to aj prvé online stretnutie partnerov projektu STEMkey (Teaching standard 
STEM topics with a key competence approach, Vyučovanie štandardných STEM tém 
s dôrazom na kľúčové kompetencie). Stretnutie projektu sa konalo online v dňoch 
13. a 14. januára 2021.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/memorandum-o-spolupraci-so-zvieracou-ombudsmankou/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/memorandum-o-spolupraci-so-zvieracou-ombudsmankou/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/memorandum-o-spolupraci-so-zvieracou-ombudsmankou/


Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4464-matematika-a-technika-spajaju-sily-v-
projekte


Projekt STEMkey patrí do grantovej schémy 
Erasmus+ KA2 a tvorí ho konzorcium jedenástich 
európskych univerzít, z ktorých väčš ina 
sú  partneri konzorcia ICSE (Medzinárodné 
konzorcium pre vyučovanie STEM predmetov). 
Konzorcium vzniklo v roku 2018 pod vedením 
Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu, 

Nemecko, s líderkou prof. Katjou Maas, medzinárodne uznávanou vedkyňou v Teórii 
vyučovania matematiky. UKF v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, a zároveň 
aj  zakladajúcim členom, konzorcia ICSE, najmä vďaka úspešnej participácii 
na projektoch COMPASS (Comenius), PRIMAS (7RP) a IncluSME (Erasmus+). 

V novom projekte STEMkey spájajú svoje sily a skúsenosti dve katedry z dvoch fakúlt 
UKF: Katedra matematiky z FPV a Katedra techniky a informačných technológií z PF. 
Obsahom projektu STEMkey je tvorba a overenie vysokoškolských odborných textov 
pre študentov učiteľstva predmetov STEMkey. Odborné texty a materiály sú svojím 
obsahom zamerané na zvýraznenie medzipredmetových vzťahov a pedagogickým 
prístupom sú zamerané na posilnenie metód k osvojovaniu si kompetencií učiteľa, 
definovaných ako kompetencie celoživotného vzdelávania, kam patria najmä 
kompetencie matematické, prírodovedné, technické, ďalej digitálne kompetencie 
a  kompetencie sociálne a osobnostné, s dôrazom na schopnosť celoživotného 
rozvíjania vlastných kognitívnych schopností (nielen budúceho) učiteľa STEM 
predmetov.


Študentka Právnickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlásená 

za laureátku súťaže Študentská osobnosť 
Slovenska

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach bola 
opätovne zastúpená na každoročne 
organizovanej národnej súťaži Študentská 
osobnosť Slovenska, ktorej vyhlasovateľom 
je občianske združenie Junior Chamber 
International – Slovakia, členská organizácia 
Junior Chamber International. 16. ročník 
súťaže Študentská osobnosť Slovenska bol 
rea l izovaný pod záš t i tou prez identky 
Slovenskej republiky – Zuzany Čaputovej, 
ako  aj pod odbornou garanciou Slovenskej 
rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie 

vied.  Na základe nominácie dekana Právnickej fakulty, doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, 
PhD., bola za Právnickú fakultu UPJŠ nominovaná do predmetnej súťaže interná 
doktorandka Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva JUDr. Laura 
Rózenfeldová, PhD.

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4464-matematika-a-technika-spajaju-sily-v-projekte
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4464-matematika-a-technika-spajaju-sily-v-projekte
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4464-matematika-a-technika-spajaju-sily-v-projekte
https://icse.eu/


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Súťaž pôvodných dramatických textov pre deti 
a mládež - ARTÚR 2021 spustená

Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?
id=157967687742771&story_fbid=1498072717065588


Zdroj: https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studentska-osobnost-slovenska-2019-2020/


JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD. bola dňa 16. decembra 2020 na online vyhlásení 
výsledkov tejto súťaže vyhlásená za laureátku súťaže Študentská osobnosť Slovenska 
akademického roka 2019/2020 v kategórii Právo.
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