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Študentské dni nitrianskych univerzít
Od 13. do 29. novembra 2019 
čaká na študentov Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity 
a  Univerzity Konštantína Filozofa 
každoročný kolotoč kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatí s názvom Študentské dni 
nitrianskych univerzít.  

V programe nebude ani tento rok 
chýbať hokejový zápas študentov, 
Festival klobás, Erasmus Village, 
Imatrikulačný ples, Študentská 
kvapka krvi a množstvo ďalších 
akcií. 


Záštitu nad podujatím prevzala 
rektorka SPU v Nitre doc. Ing. 
Klaudia Halászová, PhD., a rektor 
UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc.

Zdroj:http://www.uniag.sk/sk/oznamy-
reader/items/študentské-dni-nitrianskych-
univerz%C3%ADt-9040/
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Traja ocenení odborníci z Univerzity 
Komenského v Bratislave za vedu a techniku

Ceny za vedu a techniku si za rok 
2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor 
Katriňák z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK, Michal 
Mego z Lekárskej fakulty UK 
a  Lukáš Plank z Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine.  

Každoročne sa v rámci Týždňa vedy a  techniky odovzdávajú  Ceny za vedu 
a  techniku.  Z  rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej 
si včera 7. novembra 2019 prevzalo cenu 14 slovenských vedcov a vedkýň, ako aj tri 
vedecko-výskumné tímy. Z Univerzity Komenského si cenu prebrali traja odborníci. 
Cenu  za celoživotné úspechy  za prínos pri budovaní bratislavskej algebrickej školy 
si  prevzal profesor  Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 
Profesor  je jedným z  najvýznamnejších predstaviteľov generácie slovenských 
matematikov, ktorá vstúpila na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej vedeckej práci 
sa zameral hlavne na teóriu zväzov a univerzálnu algebru. 


Profesor Michal Mego z Lekárskej fakulty UK získal cenu za translačný výskum 
v  onkológii. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK ako vysokoškolský  profesor. Špecializuje 
sa na klinickú a experimentálnu onkológiu.  


Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej 
diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, významnú pre personalizovanú 
liečbu pacientov získal cenu profesor  Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine. Je vysokoškolským profesorom a prednostom Ústavu patologickej anatómie. 

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/traja-oceneni-odbornici-z-univerzity-komenskeho-v-
bratislave-za-vedu-a-techniku
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Cena slobody Antona Srholca pre profesora 
Trnavskej univerzity v Trnave

O c h r a n a ľ u d s k ý c h p r á v , 
u p e v n e n i e d e m o k r a c i e 
a  právneho štátu a mimoriadna 
občianska statočnosť. Trnavský 
samosprávny kra j za t ie to 
vlastnosti ocenil už po druhýkrát 
osobnosti nielen z Trnavy, ktoré 
dostali Cenu slobody Antona 
Srholca.  
Nie je náhoda, že ocenenie nesie 
názov p ráve po sa lez iánov i 
a  kňazovi Antonovi Srholcovi. 

Ako  to uvádza Trnavský samosprávny kraj na svojej webovej stránke, Anton Srholec 
bol celoživotne previazaný s trnavskou župou. Narodil sa v Skalici, študoval na 
gymnáziu v Šaštíne a za pokus prekročiť rieku Moravu strávil mesiace vo vyšetrovacej 
väzbe v Leopoldove. Antona Srholca však komunistický režim nezlomil. Svojim životom 
pred i po roku 1989 sa stal symbolom viery v človeka a boja za politické a náboženské 
práva a slobody.

Galavečer udeľovania cien sa uskutočnil v Divadle Jána Palárika v Trnave v sobotu 
9.  novembra 2019. Medzi piatimi ocenenými - sociologičkou a političkou Ivetou 
Radičovou, hudobníkom a aktivistom Michalom Kocábom, poslancom Jánom Budajom 
a publicistom Ľubomírom Navrátilom - nechýbal ani vysokoškolský pedagóg a profesor 
na Trnavskej univerzite v Trnave prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. V roku 1989 bol 
Bohumil Chmelík tribúnom a organizátorom Trnavského kultúrneho fóra, 
ktoré  združovalo umelcov, architektov, pedagógov či lekárov a sformulovalo 
požiadavky na zmeny v kultúrnom živote mesta Trnava. K rozvoju demokracie 
dlhoročne prispieval aj neskôr ako komunálny politik, krajský poslanec (2005 až 2013) 
a napokon aj ako poslanec Slovenskej národnej rady a neskôr Národnej rady 
Slovenskej republiky (1992 až 1994). Hlavným motívom tohtoročného udeľovania ceny 
bolo 30. výročie Novembra ’89, kľúčový dejinný medzník z hľadiska obnovenia 
demokratického zriadenia v  Československu a jeho nástupníckych republikách. 
Tohtoroční laureáti a laureátka boli priamymi aktérmi Nežnej revolúcie na úrovni 
vtedajšieho Československa a Trnavského kraja.

Virtuálna študovňa učebnicovej literatúry 

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/cena-slobody-antona-srholca-pre-profesora-b-
chmelika


Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v  Nitre v októbri otvorila novú študovňu – tento raz virtuálnu. Cieľom projektu 
je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme. 

Ako povedala Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka SlPK, v spolupráci 
s Vydavateľstvom SPU boli vytypované vypredané publikácie, o ktoré by študenti mohli 
mať záujem. Boli tiež oslovení autori so žiadosťou o súhlas so sprístupnením starších, 
zdigitalizovaných, titulov alebo digitálnych verzií novších publikácií.
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„Publikácie vo virtuálnej študovni sú prístupné iba v počítačovej sieti univerzity. 
Ich  texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, iba čítať. Kontrolovaný prístup 
umožňuje softvér MediaINFO. Je to softvérové riešenie pre tvorbu digitálnych knižníc, 
ktoré umožňuje spracovanie a zdieľanie digitalizovaného obsahu. Využívajú 
ho  prestížne knižnice a vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Pre svoju digitálnu 
knižnicu používa MediaINFO aj Centrum vedecko-technických informácií SR 
a  na  základe dohôd o spolupráci vytvorilo v tomto prostredí virtuálne knižnice troch 
spolupracujúcich univerzít, resp. ich knižníc - Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre,“ informovala B. Bellérová. Dodala, že  SPU má predbežne podpísanú zmluvu 
s CVTI na využívanie MediaINFO na jeden rok, súčasťou zmluvy bola aj digitalizácia 
vybraných publikácií. Po uplynutí doby trvania zmluvy sa vyhodnotí úspešnosť, najmä 
záujem zo strany študentov a dohodne sa ďalší postup. 

Obsah virtuálnej študovne (asi 130 titulov) tvoria najmä učebnice a skriptá vydané SPU. 
V menšej miere je zastúpená neučebnicová literatúra autorov z SPU a literatúra 
zo  spoločenských vied (najmä ekonómie a marketingu) vydavateľov ako Wolters 
Kluwer, Grada, Iura Edition, Ekonóm a pod. Vedenie knižnice uvíta spätnú väzbu nielen 
od študentov, ale najmä od pedagógov.


Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/virtualna-studovna-ucebnicovej-literatury


UNINFOS 2019
Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej 
a  rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie 
Halászovej, PhD. sa v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 
2019 konal už 25. ročník konferencie UNINFOS. Hlavná téma konferencie bola 
Univerzita budúcnosti.  
V rámci hlavnej témy sa prezentovali aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa vysokých 
škôl, a to najmä najnovšie vývojové trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ, 
informačná bezpečnosť, inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, 
použitie virtuálnej reality vo výučbe.
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Konferencia má svoju históriu – bol to už 
25.  ročník. Konferenciu organizuje vždy iná 
vysoká škola a je určená najmä záujemcom 
o  informačné technológie, ale nielen im, 
nakoľko súčasná téma je veľmi široká, 
týka  sa  názorov na budúcnosť univerzity 
z rôznych uhlov - spôsob výučby, ekonomika, 
manažment, vybavenie univerzity, IKT, 
bezpečnosť, veda a výskum. 

Na konferenciu bolo prihlásených celkom 158 
účastníkov, zúčastnilo sa jej 139 účastníkov 
z  21 vysokých škôl (19 zo SR, 2 z  ČR), 
11  s lovenských a 3 českých fi r iem 
a 6 účastníci boli zo štátnej exekutívy.

V rámci predkonferenčného dňa sa realizovali 2 workshopy podporujúcich firiem 
EUNIS-SK, a to firmy Microsoft s názvom „Univerzita budúcnosti? Vieme ako na to.“ 
a popoludní firmy Oracle, ktorá predstavila nový pohľad na fungovanie IT, budúcnosť 
digitálnej transformácie, Oracle Cloud a Oracle Academy. 

K hlavnej téme konferencie Univerzita budúcnosti prebehla o 17.h panelová diskusia, 
kde panelistami boli významní funkcionári vysokých škôl, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 
a Slovenskej akadémie vied. Diskutovalo sa o budúcnosti ekonomického informačného 
systému používaného na väčšine vysokých škôl (VŠ), o cloudových riešeniach, 
vybavenosti VŠ a o mnohých ďalších otázkach. Panelisti vyjadrili svoj názor na to, 
aká by univerzita budúcnosti mala byť. Záznam je zverejnený na webe konferencie. 

Konferenciu otvorila doc. Ing. Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre, ktorá vo svojom 

vys túpen í ok rem iného p r i v í t a l a 
účastníkov konferencie na pôde SPU 
v Nitre. 

V úvode konferencie odzneli dva 
príspevky lídrov konferencie: doc. RNDr. 
Daniel Olejár, PhD. predstavil úskalia 
najnovšej koncepcie rozvoja informatiky 
a digitalizácie v rezorte školstva do roku 
2030 a Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., 
predseda Predstavenstva združenia 
SANET, predstav i l ak tuá lny s tav 
akademickej siete SANET a perspektívy 
jej rozvoja pri zachovaní súčasného 

modelu financovania zo strany MŠVVaŠ 
SR. V ďalšom programe vystúpili 
zás tupcov ia fi remného sek to ra . 
N a s l e d u j ú c i d e ň k o n f e r e n c i a 
pokračovala prezentáciou príspevkov 
zástupcov vysokých škôl v združení 
EUNIS-SK. Z priebehu konferencie, 
diskusie, kuloárnych rozhovorov 
vyplynulo, že konferencie UNINFOS má 
zmysel realizovať aj v budúcnosti. 
Konferencia 2020 bola plánovaná 
na  UJS v Komár ne , defin i t í vne 
rozhodnutie o prijatí tejto významnej 
úlohy závisí od vedenia univerzity.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uninfos-2019-tlacova-sprava
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V  stredu 13. novembra 2019 sa na 
pôde Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave konal okrúhly stôl k téme: 
„Návrhy na zlepšenie vedy, výskumu 
a  vysokého školstva na Slovensku“. 
Podujatie zorganizovali rektori 4 
výskumných univerzít (Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
Technickej univerzity v Košiciach, 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach), predseda SAV a predseda 
Učene j spo ločnost i S lovenska 
a zúčastnili sa na ňom vrcholní predstavitelia zo štátnej správy, experti a zástupcovia 
politických strán (SMER-SD, Most-híd, PS/SPOLU, SaS, Za ľudí, Oľano, Dobrá voľba), 
odborníci na vednú politiku a  tiež  zástupcovia zamestnávateľov a  top inovatívnych 
firiem na Slovensku. 


Cieľom stretnutia bolo predstavenie 
a vzá jomné oboznámenie sa 
s  riešeniami a návrhmi opatrení tak, 
ako o  nich uvažujú jednotliví 
účastníci stretnutia -   kľúčoví aktéri 
v  ob las t i vedne j po l i t i ky na 
Slovensku. V  úvode stretnutia 
prezentoval predseda Učenej 
spoločnosti Slovenska profesor 
Peter Moczo hlavné východiská pre 
z l e p š e n i e v e d y , v ý s k u m u 
a  vysokoškolského vzdelávania. 
Situáciu označil za veľmi vážnu 
a zdroje problémov identifikoval v 2 
základných rovinách: 


• Štát zásadne nezlepšil svoj vzťah a podporu vede, výskumu a vzdelávaniu. 

• Vcelku aj v priemere (sú aj svetlé výnimky) si vedci neurobili poriadok v svojej 

vedeckej komunite. 

Tento pohľad a rozdelenie súboru príčin kritického stavu bol účastníkmi okrúhleho stola 
prijatý s porozumením. Následne sa účastníci v diskusii venovali návrhom ako situáciu 
zlepšiť. Na záver sa účastníci zhodli na tom, že: 

1. Téma zlepšenia situácie v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva je naliehavá, 

vyžaduje si zmeny v prístupe, aj odvážne riešenia. 

2. Pre koordinovaný postup je potrebné zlepšiť a udržiavať komunikačné toky medzi 

jednotlivými  aktérmi vednej politiky.

3. Kľúčom k zlepšeniu je zhoda na dlhodobej koncepcii financovania vedy, výskumu 

a vysokého školstva. 

4. Veda a  výskum má potenciál stať sa rozhodujúcim faktorom pre úspešnú 

transformáciu hospodárskeho modelu na Slovensku smerom k  väčšej 

Okrúhly stôl k téme: „Návrhy na zlepšenie vedy, 
výskumu a vysokého školstva na Slovensku“

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/okruhly-stol-k-teme-navrhy-na-zlepsenie-vedy-
vyskumu-a-vysokeho-skolstva-na-slovensku
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Florence roka 2019: študentka z Katedry 
ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied 

a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre tretia

Študentka odboru ošetrovateľstvo Natália Slašťanová získala krásne tretie miesto 
v celonárodnej súťaži budúcich sestier Florence roka 2019. Je to už druhý úspech 
Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF na tejto 
súťaži – minulý rok obsadila druhé miesto študentka Patrícia Bečková. 
Ako informoval organizátor súťaže Svet zdravia, jej koncept pozostáva z troch 
samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia, kde sa tento rok 
prihlásilo vyše 140 uchádzačov. V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové 
štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Na základe výsledkov bola následne vybratá 
najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa posledný októbrový víkend zúčastnili súťaže 
v michalovskej nemocnici. 

Náročný deň v nemocnici novej generácie

„V sobotu od rána sme absolvovali tri 
teoretické workshopy – ako poisťovne 
p l a t i a n e m o c n i c e , e k o n ó m i a 
v zdravotníctve a ako funguje manažment 
nemocníc, a štyri praktické workshopy – 
rozdeľovanie liekov prostredníctvom 
centrálnej prípravovne liekov, kúpeľ 
a  ošetrenie novorodenca, meranie 
fyziologických funkcií prostredníctvom 
špeciálneho prístroja a sadrovanie 
zlomeného zápästia,“ prezradila nám 
Natália. „Deň bol celkovo náročný pre 
všetky z nás a keďže sme sa nachádzali 
v  nemocnici novej generácie, takmer všetko bolo pre nás nové, nakoľko je to zatiaľ 
jediná nemocnica svojho druhu na Slovensku.“ To, čo sa v sobotu na workshopoch 
a prednáškach budúce sestry naučili, museli v nedeľu ukázať súťažne. Čakali ich testy 
aj rôzne praktické úlohy. Najlepšie to zvládla Lenka Macejová z Prešovskej univerzity 
v Prešove, na druhom mieste sa umiestnila Natália Talafúsová z Trnavskej univerzity 
v Trnave a tretie miesto obsadila Natália Slašťanová z Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Za svoje umiestnenie získala 300 eur. Do finálovej dvadsiatky tento rok postúpili 
až tri študentky Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF: 
Barbora Blažičková, Natália Slašťanová a Veronika Trnovcová. „Všetky nás na súťaži 
prezentovali na vysokej úrovni, šírili dobré meno našej katedry a Natália Slašťanová 
získala krásne tretie miesto,“ podelila sa svojimi dojmami dr. Solgajová. „Ide o veľký 
úspech pre nás všetkých, máme veľkú radosť a vnímame to zároveň aj ako motiváciu 
nielen pre budúcich tretiakov, ale i pre nás pedagógov. Z nášho pohľadu je to vízia 
udržať kvalitný proces vzdelávania a odborne pripraviť sestry, ktoré v rámci Slovenska 
majú pozíciu na popredných miestach.“ Nedostatok sestier aj pokles záujmu 
o vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo je celosvetovým problémom, pričom Slovensko 
nie je výnimkou. Záujem o štúdium tohto odboru na UKF Andrea Solgajová hodnotí 
zatiaľ ešte ako dobrý. Nitrianska katedra ošetrovateľstva má na Slovensku dobré meno 
a má študentov z rôznych regiónov Slovenska.

Zdroj:https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/florence-roka-2019-studentka-z-katedry-
osetrovatelstva-fakulty-socialnych-vied-a-zdravotnictva-univerzity-konstantina-filozofa-v-nitre-tretia0
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23-ročné študentky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave navrhli projekt ambasády, 

ktorú postavia v ďalekej Etiópii

Kristína Boháčová a Jana Hájková sa  stali víťazkami medzinárodnej 
architektonickej súťaže Inspireli Awards. Mladé Slovenky sú momentálne 
v  diplomovom 6. ročníku, na odbore architektúra na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave. V tomto ročníku súťaže zabodovali so svojim návrhom novej českej 
ambasády v Etiópii. Projekt by sa mal realizovať najneskôr v roku 2025, pričom 
na  stavbu je vyčlenených vyše 8,7 milióna eur. Súťaž robili v rámci ateliéru v škole. 
Na začiatku letného semestra mali na výber z viacerých tém. Najviac ich zaujala práve 
Česká ambasáda v Etiópii, pretože ich lákalo vyskúšať si navrhovanie v krajine s úplne 
inou klímou, kultúrou a históriou, bola to jednoznačne výzva. Študentky v rozhovore 
pre  startitup.sk popísali, čo bolo ich hlavnou ideou: “Hlavnou ideou bol vznik 
sebestačného mikrourbanizmu, kde môžu zamestnanci a  veľvyslanci s  rodinami žiť 
plnohodnotný život. V rámci areálu bolo treba vyriešiť viacero objektov s  rôznym 
charakterom. Práve ich rôznorodosť od verejno-reprezentatívnej až po súkromnú 
obytnú funkciu nás nútila zamyslieť sa nad atmosférami, ktoré chceme vytvoriť 
v jednotlivých priestoroch. Konceptom bolo povýšenie steny, nutného bezpečnostného 
prvku na niečo viac. Nebrali sme ju ako bariéru, ale ako prostriedok na vytvorenie 
rôznych typov priestorov. V tejto idei sme vytvorili raster podporovaný alejami stromov 
a vodnými plochami. Centrálnym priestorom obklopujúcim hlavné budovy je kolonáda 
s reprezentatívnym a verejným charakterom. Projekt ambasády je unikátny práve preto, 
že je v ňom uplatnených viacero princípov udržateľnosti. Používame tradičný materiál 
tehlu. Perforovaná tehlová fasáda vytvára nielen kompozíciu, ale zároveň aj tieni 
priestorom za ňou a vytvára v nich príjemnú klímu. Navrhli sme pasívne vetranie budovy 
úradu tzv. wind catcher. Pre Afriku je to typický spôsob „lapača vetra“ v podobe 
komínu. Pre budovy určené na bývanie sme navrhli oddychové zóny v podobe terás 
a  bazénov a tiež produktové záhrady, ktoré obyvateľom poskytujú určitú 
sebestačnosť.”. 

Súťaž Inspireli Awards  
INSPIRELI AWARDS je medzinárodná súťaž študentov a architektov do 35 rokov 
v  kategórii architektúry, urbanistického dizajnu, interiérového dizajnu a úžitkového 
umenia. INSPIRELI AWARDS umožňuje mladým talentom povedať svoj príbeh a zvýšiť 
povedomie o sebe a ich názore na svet predtým ako získajú príležitosť premeniť ho 
na realitu. 


http://startitup.sk
http://startitup.sk


Vytvára tak jedinečnú príležitosť pre prepojenie študentov architektúry a dizajnu, 
ako  aj čerstvých absolventov so širokou a odbornou verejnosťou. Súťaž založili 
Slovák Kamil Šimkovič, podnikateľ a vyštudovaný HR manažér, a dvaja Česi: Karel 
Smejkal, architekt, doktor vied v oblasti psychológie architektúry ako aj člen 
Amerického inštitútu architektov a Jiří Kadlec, podnikateľ a prvý investor v Inspireli, 
ktorý ich všetkých troch dal dohromady. Súťaž má za sebou aktuálne (v októbri) štvrtý 
ročník.

Zdroj:https://www.startitup.sk/23-rocne-slovenky-navrhli-projekt-ambasady-ktoru-postavia-v-dalekej-
etiopii/ , https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dvaja-cesi-a-slovak-zalozili-najvacsiu-svetovu-
sutaz-pre-studentov-architektury-zapojili-sa-do-nej-mladi-zo-136-krajin-sveta


Študent Akadémie ozbrojených síl generála 
Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 

Mikuláši v Európe tretí
Na Majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke (Bench Press), 
ktoré sa konali vo fínskom Tampere v dňoch 14. - 19. októbra 
2019, obsadil študent 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl voj. 
Martin Foriš v kategórii juniori do 83 kg tretie miesto a pre 
Slovensko získal bronzovú medailu s celkovým výkonom 220 
kg. O pódiové umiestnenie bojoval až do posledného pokusu 
s Ukrajincom Viktorom Hladkyim (235 kg) a Britom Franklinom 
Krisom (222,5 kg). Podujatia sa v juniorskej kategórii zúčastnili 
pretekári z 9 krajín Európy. „Teší ma, že som si vybojoval 
pos tup na ten to eu rópsky šamp ioná t , kde som 
v  medzinárodnej konkurencii získal pre Slovensko pódiové 

umiestnenie, čo ma zároveň namotivovalo do ďalšej prípravy“, uviedol Foriš.

Zdroj:http://www.aos.sk/?stranky=aktuality19/ME_EPF.php


Študuj ako KADET na Akadémii policajného 
zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v  Bratislave oznamuje záujemcom o štúdium, 
že  v  akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia 
v  štátnej službe v  novej   forme štúdia - KADET PZ. Štátna služba kadeta je určená 
na  získanie základného policajného vzdelania. Po úspešnom ukončení štúdia 
sa  z  kadeta stane plnohodnotný príslušník Policajného zboru. Počas štúdia získava 
kadet nárok na: 

• služobný plat, 

• rovnakú výstroj ako príslušník Policajného zboru vo výkone, 

• nárok na 6 týždňov dovolenky,

• bezplatné ubytovanie a stravovanie.

Po úspešnom ukončení štúdia kadet zloží služobnú prísahu a stane sa riadnym 
príslušníkom Policajného zboru a bude vymenovaný do hodnosti strážmajster. 
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KADETOM môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa 
ďalšie podmienky prijatia: 

• je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, 

• bezúhonný, 

• je spoľahlivý, 

• ovláda štátny jazyk, 

• spĺňa stupeň vzdelania (maturitná skúška), 

• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

• ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického 

hnutia, 

• spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nie je inak zárobkovo činný. 

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  
Dĺžka štúdia: 3 roky  
Forma štúdia: denné štúdium 
Akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)  
Počet prijímaných študentov: 100 

Termín podania prihlášky: 15. január 2020  
Forma prihlášky: papierová aj elektronická (od 4. 11. 2019) 

Zdroj:https://www.akademiapz.sk/nové-štúdium-
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