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Inovácie v oblasti ekológie, ochrany životného 
prostredia, plastových obalov, podpory 
regionálnych vý robcov, pestovate ľov 
či  chovateľov... Také boli témy projektov, 
ktoré  mohli mladí autori prihlásiť do konca 
marca do študentskej súťaže KRAJštajn. 
Projekty študentiek agrárneho obchodu 
a  market ingu na Fakul te ekonomiky 
a  manažmentu zaujali porotu a obsadili 
v súťaži prvé tri miesta. Študentky vypracovali 

svoje práce v rámci predmetu európsky 
spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie a vo februári odoslali do súťaže. Vyhlasovateľ 
hodnotil predovšetkým originalitu, kvalitu, inováciu a invenčnosť autorských prác. 
Prvenstvo získal tím:   Bc. Lívia Rybecká, Bc. Daša Šimanská, Bc. Lucia Molnárová 
a  Bc.  Monika Turčíková, druhé miesto obsadila štvorica: Bc. Veronika   Hatalová, 
Bc. Petra Klinčíková, Bc. Lukáš Jankula a Bc. Tamara Százová a na tretej priečke sa 
umiestnili: Bc. Mária M. Čelková, Bc. Nikola Kunová, Bc. Katarína Bírová a Bc. Lucia 

V celoslovenskej súťaži KRAJnštajn bodovali 
študentky Fakulty ekonomiky a manažmentu 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-celoslovenskej-sutazi-krajnstajn-bodovali-
studentky-fakulty-ekonomiky-a-manazmentu-spu-v-nitre
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MUNISS 2020: Študenti navrhli riešenia 
pre priestory kampusu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 
Už po štvrtýkrát sa bratislavskí študenti mali možnosť zapojiť do medzinárodnej 
študentskej súťaže MUNISS, ktorá je projektom hlavného mesta. Tento rok sa študenti 
Ústavu manažmentu a Fakulty architektúry zo Slovenskej technickej univerzity 
a Vysokej školy výtvarných umení venovali verejnému priestoru vnútrobloku a priľahlým 
priestorom univerzitných budov kampusu STU v Starom Meste. Súťažné návrhy 
odovzdalo šesť študentských tímov. Súčasná situácia neumožnila verejnú prezentáciu 
študentských prác, jej vyhodnotenie prebehlo online.

Tímy STU boli zmiešané, študenti priestorového plánovania spolupracovali s budúcimi 
architektami. Vo svojich návrhoch sa študenti snažili začleniť riešené územie do siete 
verejných priestorov mesta tak, aby bolo atraktívne ako pre študentov, tak aj širokú 
verejnosť, ktorej by sa Univerzita rada viac otvorila. Súťažné návrhy odovzdalo šesť 
študentských tímov. 

Poradie a zloženie víťazných študentských tímov MUNISS 2020: 

1. miesto: Jakub Hajduk, Karin Danková, Veronika Slaničanová (tím ÚM a FA STU) 

2. miesto: Ľuba Ondrejkovičová, Rebeka Petrtylová, Alica Pokorná, Petra Sládečková 

(tím ÚM a FA STU) 

3. miesto: Dorota Bohušová, Samuel Stašík, Eliška Tomášková, Šimon Voštinár (tím 

VŠVU) 
Realizácia: Adam Králik, Ivana Hlavačková, Jaroslav Saxun, Lucia Peštová, Matej 
Kováčik (tím VŠVU)




Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/muniss-2020-studenti-navrhli-riesenia-pre-priestory-

„4. ročník súťaže MUNISS 2020 priniesol veľmi solídny výsledok. Volím slovo solídny, 
pretože je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať. A to je pri implementácii návrhov 
veľmi dôležitý moment. Spoločným menovateľom je znalosť danej problematiky 
a pochopenie skrytého potenciálu vnútrobloku univerzity, nadšenie a spolupatričnosť, 
veľká analytická zručnosť a invenčnosť. Za vysokú úroveň návrhov patrí veľká vďaka 
angažovaným tímom z univerzít pod vedením docentky architektky Ľubice Vitkovej z FA 
STU, profesorovi Marošovi Finkovi s ústavu manažmentu STU a architektovi Zoltán 
Holocsy z  VŠVU,“ informovala Ingrid Konrad, odborný garant súťaže za mesto 
Bratislavu. 

Súťaž zvykne prebiehať vždy dva semestre – v prvej   fáze sa študenti Priestorového 
plánovania z Ústavu manažmentu STU venovali hĺbkovej analýze územia. Na základe 
práce v  teréne a  workshopov vedených pedagógmi a  odborníkmi z magistrátu 
vypracovali 120-stranovú brožúru so zozbieranými dátami, hodnoteniami 
a odporúčaniami. Ako nástroj na získanie mienky poslucháčov a  zamestnancov STU 
ako užívateľov spoločného priestoru použili študenti aj vlastný online dotazník, 
na  ktorý  reagovalo vyše 1  000 respondentov. Do návrhovej časti súťaže sa zapojili 
aj študenti z Fakulty architektúry STU a študenti architektúry z Katedry architektonickej 
tvorby VŠVU. 

Mesto Bratislava podporuje súťaž poskytnutím odborných konzultácii a workshopov 
z praxe verejnej správy , ale aj finančnými prostriedkami. Súťaž je čiastkou, vyhradenou 
pre ceny pre výhercov 4 500 EUR veľmi atraktívna. Navyše boli vyčlenené prostriedky 
na realizáciu nízko nákladové riešenia-   tzv. quick win pre riešené územie v hodnote 
cca. 4 000 EUR. Organizátori sa tak rozhodli do súťaže priniesť nový prvok návrh 
architektonického detailu - mestského zásahu, ktorý by bolo možné po skončení 
súťaže zrealizovať a pôsobil by tak ako pilotný projekt k celkovej regenerácií územia. 
Myšlienka zapojiť študentov územného plánovania, urbanizmu a architektúry na úrovni 
medzinárodnej súťaže na riešenia konkrétnych zadaní rozvoja mesta vznikla v  Brne 
v roku 2011. Bratislava sa zapojila ako prvá.


Trenčianska univerzita Alexandra Dubček 
v Trenčíne skúma materiály pre priemysel 

21. storočia 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne úspešne implementovala 
výskumný projekt  „Nové materiály 
a technológie pre priemysel 21. storočia – 
NOMATECH“.  
Podstatou a  cieľom tohto projektu boli  vedecké aktivity na troch univerzitných 
pracoviskách, zamerané na výskum a vývoj nových typov pokročilých materiálov 
a  technológií ich spracovania pre priemysel. Na samotnú realizáciu univerzita získala 
nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 476  
tisíc EUR a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/skumame-materialy-pre-priemysel-21-storocia


Vývoj sa realizoval v  Centre pre funkčné 
a  povrchovo funkcionalizované sklá – 
FunGlass, na Fakulte priemyselných 
technológií a na Fakulte špeciálnej techniky. 
Viedli ho šiesti kľúčoví vedecko-výskumní 
pracovníci. Rektor univerzity Jozef 
Habánik  vyjadril spokojnosť s  fungovaním 
v e d e c kýc h t í m o v n a j e d n o t l i výc h 
pracoviskách. 


„Posledné roky sme sa intenzívne zamerali nielen na budovanie výskumnej 
infraštruktúry, ale aj posilnenie vedeckých kapacít a  špičkových tímov. Výsledky 
ukazujú, že to má zmysel. Naša univerzita výrazne boduje v  dvoch rebríčkoch 
hodnotenia európskych univerzít EngiRank práve v oblasti materiálového inžinierstva. 
Pomáhame rozvíjať priemysel a dostávame naše dobré meno a dobré meno našich 
vedcov do povedomia ďaleko za hranice Slovenska,“ dodal rektor. 


Fakulta špeciálnej techniky  testovala materiály pri extrémnych podmienkach 
riadeného ohrevu a  ochladzovania v  kombinácii s  deformačným pretvorením 
materiálov v  ťahu a  tlaku. V  súčasnosti 
je v zahraničí sústredená pozornosť na výskum 
deformačného a  tepelného spevnenia, 
napríklad materiálov na báze železa a kovových 
materiálov na báze hliníka, medi, horčíka, titánu 
alebo niklu. Táto oblas ť výskumu má 
medzinárodne stúpajúcu tendenciu. 

Medzinárodne známe centrum na výskum skla 
a anorganických materiálov FunGlass zameralo 
svoj výskum na vývoj nových typov týchto 
materiálov a  povlakov, najmä na báze skla 
a keramiky, využiteľných v priemysle. Na vývoj 
pokročilých, vysoko pórovitých materiálov 
využilo odpadové materiály s cieľom predĺžiť ich životnosť a znížiť dopad na životné 
prostredie. Vedcom sa podarilo zdokonaliť technológiu plameňovej syntézy a vyvinuli 
zariadenie na výrobu plných a  dutých sklených a  sklokeramických mikroguľôčok, 
ktorého patent je už aj zaregistrovaný. Okrem iného sa im podarilo definovať 
najvhodnejšie zloženie nanokompozitných vrstiev, ktoré ochraňujú materiály 
pred mikroorganizmami. 

Výskum povrchových materiálov priniesol výsledky v podobe ich zvýšenej trvanlivosti 
a kvality povrchovej úpravy. 


Fakulta priemyselných technológií, ktorá bola zameraná na vývoj, prípravu 
a  modifikáciu progresívnych polymérnych materiálov na báze elastomérov, 
termoplastov a  kompozitov vyvinula nové typy progresívnych plnív a  aditív práve 
do  týchto materiálov, s  použitím plazmového výboja a  mikrovlnného žiarenia. 
Roky  intenzívneho testovania priniesli nové metodiky zamerané na charakterizáciu 
a diagnostiku existujúcich materiálov. 

Tie, ktoré boli vyvinuté v  rámci projektu NOMATECH majú nové špecifické funkčné, 
najmä optické, magnetické, sorpčné a  katalytické vlastnosti pre priemysel 
21. storočia.
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Technická univerzita v Košiciach predstavila 
projekt "TECHNICKÉ TALENTY 2020+" 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/technicka-univerzita-v-kosiciach-predstavila-
projekt-technicke-talenty-2020


Technická 20. mája 2020 privítala Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach na svojej pôde novinársku obec s cieľom predstaviť 
projekt „Technické talenty 2020+“. Tlačovej konferencie sa zúčastnil rektor 
Technickej univerzity v Košiciach, prof. Stanislav Kmeť, prezident spoločnosti U. S. 
Steel Košice  James E. Bruno  a dekanka FMMR doc. Iveta Vasková. Spoločnosť 
U.S.Steel Košice patrí k dlhodobým partnerom fakulty a projekt „Technické Talenty 
2020+“ finančne podporuje. Študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ako aj všetci 
študenti Technickej univerzity v Košiciach majú tak jedinečnú príležitosť zapojiť sa 
do projektu vytvorením práce na jednu z daných tém: 

• Obehová ekonomika / Buď kreatívny v recyklácii, 

• Materiály modernej doby /Steelový svet technológií, 

• Energetika / Kde v pekle je energia,

• Environmentálne inžinierstvo / Bráň zelenú hranicu, 

• špeciálna kategória: Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím. 


Každý mesiac je vyhodnotených až dvanásť najlepších prác, ktoré sú ohodnotené 
finančnou odmenou 200 Eur. Projekt trvá od 1. januára 2020 do 31. októbra 2020 
a študenti sa majú možnosť prihlásiť cez online formulár na stránke: 
https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/. 


V súčasnosti bolo odmenených už 37 študentov, z toho 22 stredoškolákov 
a  15  vysokoškolákov. Hlavným poslaním projektu je popularizovať vedu, aktívne 
zapojiť študentov stredných a vysokých škôl do objavovania vzrušujúcej stránky 
technických predmetov a pomáhať im porozumieť, akú majú úlohu Cieľom projektu 
zameraného na vzdelávanie na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, 
príp.  ďalších fakultách TUKE, s dôrazom na potreby priemyslu budúcnosti, 
je  vytvorenie modelu podpory vzdelávania a prípravy študentov pre aktuálne 
a  perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním 
na  technické vedy. Záujem o tlačovú konferenciu prejavili viaceré slovenské médiá 
a my veríme, že aj s ich pomocou sa TUKE zoznámi s ďalšími šikovnými mladými 
vedcami. Doteraz ocenené práce ukázali, že veda, kreatívne nápady a nové myšlienky 
majú medzi študentami svoje miesto.


https://www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/manazment%22%20%5Cl%20%22bruno%22%20%5Ct%20%22_blank
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16. ročník najväčšej fakultnej konferencie – 
Medzinárodnych vedeckých dní 2020 – začalo 
pripravovať vedenie FEM a organizačný výbor 
už v lete v roku 2019. V snahe zvýšiť stupeň 
internacionalizácie a zapojenie zahraničných 
partnerov vznikla dohoda, že MVD 2020 
sa  budú konať v zahraničí, v mieste hlavného 
partnera, Corvinus University of Budapest 

a  Maďarskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov, v Budapešti. V tej dobe ešte 
nikto netušil, že všetko bude ináč a konferencia sa bude musieť presunúť do online 
prostredia. 


Vzhľadom na šíriaci sa nový korona vírus a ochorenie COVID-19 sa organizačný 
výbor  konferencie dostal do situácie, že aj prípravná fáza bola riadená 
a  koordinovaná  iba  prostredníctvom online komunikácie. Hlavnou témou sa stalo 
technické  zabezpečenie a  nevyhnutné technické zručnosti moderátorov sekcií 
ako  aj  vystupujúcich. Corona kríza preverila našu flexibilitu a pripravenosť presunúť 
vedecké podujatie do online prostredia.

Výsledkom precíznej prípravy bol konferenčný deň 14. mája 2020, ktorý začal 
príhovorom dekanky, prof. Eleny Horskej. Rokovania v 5-tich MS TEAMS miestnostiach 
sa zúčastnilo takmer 90 vystupujúcich z viacerých univerzít zo Slovenska, 
ale aj zahraniční vystupujúci z Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Českej republiky. 


Tradičná konferencia Fakulty ekonomiky 
a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre v roku 2020 online



Zdroj: https://fem.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/medzinárodné-vedecké-dni-2020/


Akadémia ozbrojených síl Generála Milana 
Rastislava Štefánika súčasťou online stretnutí 

"DEEP Ukraine” 
Plánované stretnutia zástupcov 
NATO, veliteľov a predstaviteľov 
ukrajinských vojenských škôl z Ľvova, 
C h a r k o v a , O d e s y , K y j e v a 
a  Zhytomyru, v rámci ročného 
vyhodnoten ia (Annua l rev iew) 
Programu skvalitňovania obranného 
vzdelávania DEEP Ukraine (Defence 
Education Enhancement Programme) 
sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 
konali tohto roku on-line formou. 
Z  celkového počtu série deviatich 
stretnutí sa na dvoch z nich zúčastnili 

aj zástupcovia AOS - riaditeľ centra vzdelávania plk. Jozef Wesselényi a náčelník 
oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Roman Kráľ. 

AOS dlhodobo podporuje a pomáha ukrajinskej strane v oblasti vzdelávania. Príslušníci 
oddelenia medzinárodných kurzov vykonali v Ľvove a Charkove mobilné krátkodobé 
kurzy MDMP a ukrajinskí dôstojníci sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného kurzu 
pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa koná na pôde AOS. 

Na oboch stretnutiach bola vyjadrená obojstranná spokojnosť z doterajšej spolupráce 
a  ochota v  nej naďalej pokračovať ako pri podpore a poradenstve v oblasti MDMP 
a zároveň aj pri rozvoji ich personálu.


Téma konferencie „Inovatívne prístupy k udržateľnému poľnohospodárstvu a rozvoju 
potravinových systémov“ bola z viacerých aspektov diskutovaná v odborných 
sekciách, do ktorých sa aktívne zapojili naši partneri z Vyšehradskej asociácie 
univerzít, Asociácie poľnohospodárskych ekonómov Slovenska a EUNIS. Konferencia 
poskytla priestor pre prezentáciu výstupov viacerých výskumných projektov:  
APVV-16-0244 "Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov,“ 
VEGA 1/0802/18 „Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity zamerané 
na  zníženie potravinového odpadu s dôrazom na environmentálne aspekty“,  
APVV-17-0564 “Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívne výskumné riešenia 
v  aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, podnikaní a službách" (NEUROSMELL), 
Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education, no. 2018-1-SK01-
KA203-046324 "Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research 
Solutions in Aromachology"(NEUROSMARTOLOGY)   a Erasmus+ Strategic 
Partnership in The Field of Adult Project, no.  2018-1-TR01-KA204-058739 “Assessing 
and Changing Adults’ Behavior on Sustainable Consumption of Food” (SUSCOF). 
Z  konferencie bude vydaný zborník vedeckých príspevkov, v spolupráci 
so zahraničnými partnermi.

Zdroj: http://www.aos.sk/?stranky=aktuality20/MDMP.php
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V  stredu 1. júla 2020 sa na Katolíckej univerzite 
v  Ružomberku (KU) uskutoční slávnostné 
ukončenie akademického roka 2019/2020 spojené 
so spomienkovou slávnosť pri prí lež i tosti 
20.  výroč ia založenia Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.

Výsledkom realizácie úprav bude celkové 
zrevitalizovanie tohto intenzívne využívaného 
priestoru, zvýšenie jeho funkčnosti, zazelenanie, 
čo  významne prispeje ku zlepšeniu kvality 
urbanizovaného prostredia a kvality životného 
prostredia, aj pre obyvateľov širšieho okolia. 

Program začne 9:30 hod. slávnostnou sv. omšou – Te Deum v Kostole sv. Rodiny 
v  Ružomberku – Rybárpoli. Po jej skončení prebehne o 11:00 hod. slávnostné 
udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, 
DrSc. a čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc. v Aule 
sv. Jána Pavla II. Spomienková slávnosť sa o  12.00 hod. presunie do priestorov 
Univerzitnej knižnice KU, kde sa uskutoční krátka spomienka pri bustách 
spoluzakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Rudolfa Baláža a Mons. 
prof. ThDr. Františka Tondru a  následne v  interiéri knižnice otvorenie Kabinetu dejín 
Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Pozvánka na slávnostné Te Deum 2020 
Katolíckej univerzity v Ružomberk

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71178-pozvanka-na-slavnostne-te-deum-2020


Petržalská letná univerzita seniorov 2020 - 
2. ročník

Ekonomická univerzita v Bratislave 
v  spolupráci s Mestskou čas ťou 
Bratislava-Petržalka pokračuje v plnení 
spoločného Memoranda a pripravuje 
2.  ročník populárnej Petržalskej letnej 
univerzity seniorov (PLUS). Konč í 
sa obdobie, ktoré nečakane zastihlo celý 
svet a Slovensko sa postupne otvára, 
prebúdza a vracia sa pozitívna nálada, 
ktorú zvlášť potrebujú seniori. K tomu 
všetkému chce prispieť aj 2. ročník 
PLUS. Pri realizácii podujatia budú 
dodržané všetky potrebné usmernenia.


http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71178-pozvanka-na-slavnostne-te-deum-2020
http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71178-pozvanka-na-slavnostne-te-deum-2020


Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1952-petrzalska-letna-univerzita-seniorov-2020-2-

Nová oddychová zóna na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte, Prešovskej univerzity 

v Prešove 

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-
Petržalka pokračuje v plnení spoločného Memoranda a pripravuje 2. ročník populárnej 
Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS). Končí sa obdobie, ktoré nečakane zastihlo 
celý svet a Slovensko sa postupne otvára, prebúdza a vracia sa pozitívna nálada, 
ktorú  zvlášť potrebujú seniori. K tomu všetkému chce prispieť aj 2. ročník PLUS. 
Pri realizácii podujatia budú dodržané všetky potrebné usmernenia. 

Zámerom PLUS je sprostredkovať účastníkom zaujímavé, nové a odborné informácie 
formou zaujímavých a zmysluplných prednášok. 4 dni a 4 zaujímavé prednášky. 

Slávnostné otvorenie a prvá prednáška bude 8. júla t. j. streda o 9.30 hod. 2. ročník 
PLUS sa bude konať v termíne od 8.7. do 17.7. 2020 v Dome kultúry Zrkadlový háj, 
Rovniankova 3, Petržalka. Počet miest je obmedzený pre 200 účastníkov. Celý projekt 
letnej univerzity je financovaný Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a poskytuje 
ho pre svojich seniorov zadarmo. 

„Veríme, že 2. ročník PLUS bude úspešný a seniori ocenia zaujímavý výber prednášok, 
ktoré sme pre nich pripravili.“ vyjadrili sa spoločne rektor Ekonomickej univerzity 
v  Bratislave Ferdinand Daňo a starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka. 
Po skončení poslednej prednášky získajú účastníci osvedčenia o absolvovaní 2. ročníka 
PLUS, ktoré odovzdajú rektor a starosta. 

Pre seniorov sú pripravené prednášky: 	 

• Prednáška 08.07.2020 od 9.30 do 11.00 

Téma: Môj život

	 Prednášajúci: Gizka Oňová

	 

• Prednáška 10.07.2020 od 9.30 do 11.00

	 Téma: Petržalka kedysi a dnes II.

	 Prednášajúci: Ľuboš Kačírek

	 

• Prednáška 15.07.2020 od 9.30 do 11.00

	 Téma: Slovenské poverové bytosti

	 Prednášajúci: Katarína Nádaská

	 

• Prednáška 17.07.2020 od 9.30 do 11.00

	 Téma: Svet podľa Martina

	 Prednášajúci: Martin Nikodým

Na Pravoslávnej bohoslovecekj fakulte  bola oficiálne otvorená nová oddychová 
zóna fakulty. Nový priestor vznikol ako súčasť realizácie vedeckého projektu 
STURE SPACE – implementácia inovatívnych metód vo vysokoškolskom procese 
štúdia s využitím alternatívnych zdrojov (KEGA 006PU-4/2018). STURE SPACE 
ako názov z niekoľkých slov v sebe zahŕňa štúdium a relax na jednom mieste. 
Prirodzene sa hovorí, že človek má mať čas na prácu aj na oddych. Oddych má slúžiť 
na zregenerovanie a  zhromaždenie nových síl, aby mohol podať maximálny výkon 
v nadchádzajúcej činnosti. V akademickom prostredí, kde človek vynakladá mnohokrát 
dvojnásobne úsilie, je to obzvlášť dôležité.

https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1952-petrzalska-letna-univerzita-seniorov-2020-2-rocnik
https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1952-petrzalska-letna-univerzita-seniorov-2020-2-rocnik


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/36199/


Aj za týmto účelom vznikla na PBF nová oddychová 
zóna ako súčasť projektu STURE SPACE. 

Cieľom bolo vytvoriť ekonomicky nenáročný priestor, 
ktorým študenti získajú komfortnejšie možnosti relaxu 
spojeného so vzdelávaním v  praktickom zmysle. 
Priestor bol  vytvorený nie len  ako študovňa, 
prednášková miestnosť,  ale aj ako kafetéria, 
ikonografický ateliér a pod. Po dohode s majiteľom 
priestorov, v ktorých sídli PBF, bola jedna miestnosť 
rozdelená na dve časti v pomere cca 2 : 1. Rozlohovo 
väčšia časť bola prispôsobená  ako  pracovná zóna. 
V  nej sa nachádza už skôr umiestnený inventár 
využívaný pri výučbe. 


V blízkej dobe do oddychovej zóny pribudnú 
maliarske stojany (veľké a stolové),  aktuálne  je  to  v  procese riešenia,  ktoré budú 
využívané pri realizácii ikonografického kurzu. 

Rovnako sa predpokladá aj pridanie konštrukcie kvôli možným umeleckým výstavám. 
Vynovená pracovná časť má aktuálnu kapacitu 25 – 30 ľudí. Po dokončení plánovanej 
rekonštrukcie bude viacúčelovo slúžiť na  rozšírenie vedomostí v oblasti teológie 
a sociálnej práce, obzvlášť v ikonografii či arteterapii a ďalších prosociálne zameraných 
činnostiach vykonávaných  absolventmi a odborníkmi v praxi.  Menšia časť bola 
prispôsobená pre oddychovú zónu. Oddychová zóna bola rozdelená na aktívno-
oddychovú a pasívno-oddychovú časť. V aktívno-oddychovej časti sa nachádza 
počítačový stôl s notebookom (vo fáze zaobstarávania), ktorý má slúžiť 
študentom  na  samovzdelávanie. V tejto časti sa tiež nachádza  regál s  knihami 
(s  vedecko-náučnou literatúrou), ktorá zároveň slúži  ako stena  a oddeľuje  pasívno-
oddychovú  časť. V pasívno-oddychovej časti sa nachádza  skrinka  s kávovarom 
a  kanvicou na filtrovanú vodu, konferenčný stolík a sedacie vaky. Zástenou 
je fototapeta nočnej panorámy mesta New York a vyššie zelené rastliny. Celkový dizajn 
priestoru tejto časti je dotvorený aj novou plávajúcou podlahou a dizajnovým 
závesom  na  okne. Zrealizovaná rekonštrukcia je začiatkom plánovanej celkovej 
prestavby, preto bola prispôsobená tak, aby v prípade nových možností financovania 
bolo možné pokračovať v rekonštrukcii. Podľa predbežnej analýzy je zvažovaná 
rekonštrukcia ďalších stien a zníženie stropu v oddychovej zóne, položenie novej 
podlahy, rekonštrukcia stien a zníženie stropu v pracovnej časti, výmena okien 
a vstupných dverí do celého priestoru. Pred oficiálnym otvorením bola oddychová zóna 
podrobená „testom spokojnosti“ hlavne zo strany študentov, ktorí si pochvaľujú 
možnosť oddychu pri dobrej káve alebo čaji v  príjemnom domáckom prostredí. 
Veríme, že nový priestor bude slúžiť k spokojnosti všetkým, ktorí ho navštívia. 
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