
OKTÓBER   2020

NEWSLETTER
AKTUALITY / ZAUJÍMAVOSTI / INFORMÁCIE ZO ŠKOLSTVA

Od nového akademického roka sa súčasťou denného menu jedálne Prešovskej 
univerzity v Prešove (PU) stali rastlinné jedlá. Cieľom iniciatívy, ktorá je výsledkom 
spolupráce PU a  Slovenskej vegánskej spoločnosti, je poskytnúť študentom 
a zamestnancom vyváženejšiu a zdravšiu stravu.  
Prešovská univerzita sa stala súčasťou projektu s názvom Zelená jedáleň. Jeho snahou 
je zaradiť do denného jedálnička aspoň jedno rastlinné jedlo, aby sa tak na univerzite 
mali možnosť stravovať   i študenti a zamestnanci s vegetariánskou, vegánskou 
či bezlaktózovou diétou. 

„Za posledné roky došlo v našom stravovacom zariadení k modifikovaniu poskytovania 
stravy pre študentov a zamestnancov. Minulý rok sme napríklad zaradili do jedálnička 
bezlepkovú stravu, som preto rád, že v  progrese pokračujeme ďalej a  rozširujeme 
ponuku zdravšej stravy,“ uviedol Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity. Zároveň 
doplnil, že uvedená iniciatíva zapadá aj do koncepcie budovania tzv. zelenej univerzity.     
„Pod ie l ras t l i nných jedá l vo sve te na ras tá j ednak zo zdravotných , 
ale  aj  environmentálnych dôvodov. Študenti slovenských vysokých škôl sú u nás 
najväčšou skupinou spotrebiteľov rastlinného jedla. Napriek tomu sa v univerzitných 
jedálňach často stretávajú s nedostatočnou ponukou alebo nelákavými možnosťami,“ 
približuje vznik iniciatívy Hana Neufeld Závodská zo Slovenskej vegánskej spoločnosti.


Prešovská univerzita v Prešove sa zapojila 
do projektu Zelená jedáleň



Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
ako súčasť inovatívneho Centra výskumu 

vodíkových technológií 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-ako-
sucast-inovativneho-centra-vyskumu-vodikovych-technologii


Rektor Univerz i ty Pavla Jozefa Šafár ika 
v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor 
Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, CSc. a  predseda Slovenskej 
akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
podpísali v septembri memorandum o spolupráci 
na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií, 
ktoré má byť nosným pilierom pri znižovaní emisií 
v priemyselnej praxi, energetike a doprave.


Slávnostný podpis memoranda prebiehal na pôde 
Technickej univerzity za prítomnosti podpredsedu 
EK pre energetickú úniu a pre politiku EÚ v oblasti kozmického priestoru JUDr. Maroša 
Šefčoviča, PhD. podpredsedu NRSR a  ministra hospodárstva Ing. Richarda Sulíka 
a  štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR MUDr. RNDr. 
Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. 

Strany memoranda sa zhodli na strategickej úlohe vodíka ako efektívneho nosiča 
energie, ktorý ponúka priestor pre vznik inovatívneho energetického odvetvia. Na pôde 
partnerských univerzít existujú podmienky pre uplatnenie vedeckých a  výskumných 
kapacít, zaručujúce úspešný vznik Centra výskumu vodíkových kapacít.


Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/37050/


Tá v  rámci projektu Zelená jedáleň poskytuje vysokoškolským stravovacím 
zariadeniam  bezplatné poradenstvo  tým, že im dáva k  dispozícii chutné recepty 
a profesionálne školenia na ich prípravu. Špeciálnym školením prešli aj kuchári z jedálne 
Prešovskej univerzity a  podľa slov jej   prevádzkovateľa Andrej Balenčina 
je o novozaradenú tzv. zelenú stravu do jedálnička čoraz väčší záujem. Aj napriek tomu, 
že suroviny na prípravu týchto jedál sa mierne líšia od tých klasických a sú cenovo 
drahšie, na zvýšení ceny stravného lístka sa to neprejavilo.

„Som veľmi rada, že sa naša univerzita zapojila do tohto projektu. Poznám mnoho 
študentov so stravovacími obmedzeniami, ktorí sa tak budú môcť stravovať 
už  aj  v  jedálni. Aj ja sama si musím starostlivo vyberať, čo skonzumujem,“ oceňuje 
študentka Filozofickej fakulty Kristína Oravcová. Jej slová dopĺňa i študentka Klaudia 
Sopková: „Vegetarián ani vegán nie som, ale mäso v každodennom jedálničku 
nepotrebujem a nevyhľadávam. Takáto možnosť stravovania mi otvorila ďalšie možnosti 
nakoľko sama musím dodržiavať bezlaktózovú diétu. Teraz už nemusím chodiť ďaleko, 
pretože jedáleň je blízko našej univerzity.“ 

Spustenie projektu na univerzite bolo umocnené aj podpisom Memoranda 
o  porozumení a  spolupráci medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a  Slovenskou 
vegánskou spoločnosťou. Cieľom memoranda je vzájomná podpora v snahe dosiahnuť 
pravidelné zaraďovanie rastlinných jedál do jedálnička v  stravovacích zariadeniach 
univerzity.


https://www.unipo.sk/aktuality/37050/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-ako-sucast-inovativneho-centra-vyskumu-vodikovych-technologii
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-ako-sucast-inovativneho-centra-vyskumu-vodikovych-technologii
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-ako-sucast-inovativneho-centra-vyskumu-vodikovych-technologii


Na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na  lavičke 
(Benchpress), ktoré sa konali na multifunkčnom 
i h r i s k u v S e n c i 1 9 .  s e p t e m b r a 2 0 2 0 
za  dodržiavania zdravotných a hygienických 
opatrení, obsadili kadeti Akadémie ozbrojených 
síl (AOS) medailové miesta. 

Kadet 5. ročníka AOS voj. Martin Foriš získal 
1. miesto a zlatú medailu vo váhovej kategórii do 83 
kg výkonom 160 kg (výkonom sa zaradil 

do  prvenstva medzi juniormi aj mužmi) a kadet 4.  ročníka voj. Tomáš Vrbovský 
v kategórii do 105 kg obsadil 2. miesto a získal striebro výkonom 137,5 kg v juniorskej 
vekovej kategórii.

Obidvaja kadeti trénujú v posilňovni AOS (cez COVID karanténu trénovali v domácich 
posilňovniach), pričom sa riadia metodickými pokynmi trénera Pavla Varcholu. 
Najbližšie sa plánujú zúčastniť na 6. Letnej univerziáde v Žiline a na Grand Prix 
v Častej.


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


Kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika úspešní na Majstrovstvách 

Slovenska v Senci 

Myšlienka, ako zapáliť deti pre matematiku, 
zvíťazila na Falling Walls Lab Slovakia 2020 

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020 
opäť predstavilo výnimočné projekty mladých 
inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. 
Medzinárodnú porotu, ktorá  posudzovala 
inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad 
a formu prezentácie, najviac zaujal projekt 
Ing. Michala Takáča z Technickej univerzity 
v  Koš iciach. Svojim nápadom výučby 
v  prostredí virtuálnej reality búra hranice 
výučby matematiky.  
Pri tradičnom spôsobe výučby matematiky sa 
kladie dôraz na sled krokov a  postupov 
a  abstraktné matematické koncepty sa málo 
prepájajú so scenármi z reálneho sveta. To môže 
študentov odrádzať od záujmu o matematiku.




Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/myslienka-ako-zapalit-
deti-pre-matematiku-zvitazila-na-falling-walls-lab-slovakia-2020/


„Svet, v ktorom žijeme, nie je statický, ale dynamický. Matematika dokáže tieto javy 
krásne popísať,“ hovorí Michal Takáč. Predstavil projekt MathWorldVR, 
ktorý vo virtuálnej realite využíva inovatívne metódy výučby matematiky. 


Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá skúma 
súvislosti medzi odtlačkami prstov a  poruchami autistického spektra, získala druhé 
miesto. Výsledky jej výskumu poukazujú na to, že odtlačky prstov ľudí s poruchou 
autistického spektra sú dostatočne špecifické, aby odhalili prítomnosť neurovývinovej 
poruchy. „Ak tieto fyzické markery doplníme o  prejavy správania, vzniká predikčný 
model, na základe ktorého sa dá predpovedať miera rizika zaradenia do autistického 
spektra,“ vysvetľuje Klaudia Kyselicová. Výskum by pomohol najmä pri včasnej 
diagnostike malých detí.


Tretie miesto si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD., skúmajúci mechanochémiu, 
ktorá predstavuje environmentálne prijateľnejšiu alternatívu ku klasickej „roztokovej“ 
chémii. „Do mlecej komory sa nasypú reaktanty v práškovej forme a len čisto pomocou 
mletia v  špeciálnych mlynoch, bez využitia akýchkoľvek rozpúšťadiel či  externého 
zvyšovania teploty a  tlaku, vieme získať často lepší výsledok ako v  tradičnej chémii,” 
hovorí vedec zo Slovenskej akadémie vied. Pomocou tejto metódy možno 
pripraviť  nanomateriály použ i teľné v energetike (napr. solárne č lánky 
alebo termoelektrické materiály) či v biologických aplikáciách, alebo je možné ju využiť 
pri recyklovaní odpadu. 

Pre pandémiu sa tradičné podujatie muselo preniesť do online formátu podobne 
ako v prípade iných krajín. „Sme veľmi radi, že pandémia a virtuálny formát neodradili 
našich výborných mladých vedcov. Príspevky na prvých troch miestach boli 
na  vynikajúcej medzinárodnej úrovni. Víťaz bude veľmi dôstojne reprezentovať 
Slovensko,“ myslí si predseda podujatia prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 


Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2020 
bude Slovensko reprezentova ť 
v  medzinárodnom finále kategórie 
„ E m e rg i n g Ta l e n t s “ v n o v o m 
digitálnom formáte „The Falling Walls 
Breakthroughs of the Year“. V  ňom 
budú počas niekoľkých týždňov 
inovátori z  celého sveta prezentovať 
svoje špičkové a inovatívne nápady 
a  projekty. Nasledovať bude užšie 
medzinárodné finále, kde rozhodnú 
o  titule „FW Breakthrough of the 
Year”. Držiteľa titulu slávnostne 
vyhlásia online vo veľkom finále Falling 
Walls, ktoré sa uskutoční počas Berlin Science Week dňa 9. novembra 2020. 

Finále Falling Walls Lab Slovakia 2020 sa uskutočnilo 1. októbra v  online formáte 
na  pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Tá je už tretíkrát jeho organizátorom 
v  spolupráci s  Učenou spoločnosťou Slovenska (www.learned.sk) a Nemeckou 
akademickou výmennou službou (DAAD, www.daad.de). Akademickými partnermi 
sú Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v  Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v  Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre, Žilinská univerzita, 
Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská akadémia vied. Podujatie sa konalo 
pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


https://www.youtube.com/watch?v=puSqzKI3olg
https://www.youtube.com/watch?v=pfAJJt6E_gE
https://www.youtube.com/watch?v=uScsTlIUpAc
http://www.learned.sk/
http://www.daad.de/
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/myslienka-ako-zapalit-deti-pre-matematiku-zvitazila-na-falling-walls-lab-slovakia-2020/
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/myslienka-ako-zapalit-deti-pre-matematiku-zvitazila-na-falling-walls-lab-slovakia-2020/
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/myslienka-ako-zapalit-deti-pre-matematiku-zvitazila-na-falling-walls-lab-slovakia-2020/


Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila novú 
multifunkčnú športovú zónu 

Dňa 29. septembra 2020 rektor KU Jaroslav Demko a dekan PF KU Peter Krška 
otvorili multifunkčné ihrisko a  rehabilitačnú zónu v areáli Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.  
Multifunkčné ihrisko a  rehabilitačná zóna boli vybudované prostredníctvom projektu 
s  názov „Šport ako súčasť inklúzie študentov so špecifickými potrebami 
vo  vysokoškolskom prostredí“, ktorého hlavným riešiteľom bol dekan PF KU Peter 
Krška. Tieto objekty budú využívané všetkými študentmi KU v Ružomberku 
k  rôznorodému športovému vyžitiu, predovšetkým k  vykonávaniu loptových hier, 
relaxačných a rehabilitačných aktivít. Na tento projekt získala KU v  Ružomberku 
dotáciu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR v kategórii kapitálové výdavky.


Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71343-ku-v-ruzomberku-otvorila-novu-
multifunkcnu-sportovu-zonu


Traja vedci z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského 

v Bratislave vo finále ESET Science Award 

Do finále ocenenia ESET Science Award 2020 sa prebojovali traja vedci z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky. ESET Science Award už druhý rok oceňuje 
výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov na Slovensku. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jaroslav.demko@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=peter.krska@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=peter.krska@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=peter.krska@ku.sk


Vo finále v  kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa ocitol Michal Fečkan  
(na  fotografii vľavo) z  Katedry matematickej analýzy a numerickej matetiky, 
ktorý  sa  zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami 
a ich aplikáciami. V tej istej kategórii je medzi finalistami aj Fedor Šimkovic (na fotografii 
v strede) z  Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, ktorý skúma fundamentálne vlastnosti 
a interakcie neutrín. V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg je vo finálovej pätici 
František Kundracik (na fotografii vpravo) z Katedry experimentálnej fyziky. 

„Finalisti sú vedcami či pedagógmi, ktorých odborný aj životný profil sú potrebným 
dôkazom, že na Slovensku aj napriek zložitej situácii stále pôsobia špičkové osobnosti,“ 
vysvetľuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award. 
Medzinárodnú komisiu, ktorá rozhodne o laureátoch dvoch vedeckých kategórií aj tento 
rok tvoria uznávaní vedci a predsedá jej významný držiteľ Nobelovej ceny. O  laureátovi 
v  kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných 
slovenských univerzít, ktorí hodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát 
vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Laureátov ocenení spozná verejnosť v stredu 14.  októbra 2020 prostredníctvom 
slávnostného on-line podujatia. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/traja-vedci-z-fmfi-vo-finale-eset-science-award


Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne má nový komplex 

laboratórií
Študenti Fakulty zdravotníctva sa môžu tešiť na novovybudované laboratóriá 
na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva. 

28. septembra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri príležitosti 
otvorenia akademického roka 2020/2021 predstavila verejnosti vybudovaný komplex 
laboratórií, ktoré skvalitnia výučbu. 

„Verím, že technické vybavenie na špičkovej úrovni pomôže študentom lepšie sa 
pripravovať  na budúce zamestnanie.  Trenčianska univerzita si v  minulosti prešla 
turbulentným obdobím, no svoj kredit postupne opäť nadobúda. Je to najmä kvalitou 
a ľuďmi, ktorí tu pracujú a majú záujem o jej rozvíjanie. Ako predseda Správnej rady im 
naozaj držím palce,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.


https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/traja-vedci-z-fmfi-vo-finale-eset-science-award


Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/fakulta-zdravotnictva-ma-novy-komplex-laboratorii/
7f415915cacb33651ea2170b81779f74/


Významný úspech európskeho rozmeru 
s podielom študentov Fakulty záhradníctva 

a krajinného inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom 
zaznamenal významný úspech. Na jeho 
tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 
1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali 
a j naš i š tudent i Faku l ty záhradníctva 
a  krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, 
študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa 
štúdia na študijnom programe krajinná 
a  záhradná a rch i tek tú ra a doktorand 
Ing.  Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre 
záhradnej a krajinnej architektúry. 

Dielo, ktoré pod vedením dánskeho stolára 
a architekta Tobiasa Foged Permina a architektky Danici Pištekovej z ateliéru Woven 
navrhli a zrealizovali nádejní mladí architekti z rôznych miest a krajín, získalo 
prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood 
Design Award. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá 
najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy 
v  kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny 
priestor. Slávnostné odovzdanie cien sa malo uskutočniť 16. októbra 2020 v Ľubľane 
(Slovinsko). Z dôvodu epidemických opatrení sa odovzdanie cien a sprievodná 
výstava, na ktorej budú všetky ocenené projekty aj prezentované, presúva na jar 
2021.


Spolu s dekankou Fakulty zdravotníctva Ivetou Matišákovou a rektorom univerzity 
Jozefom Habánikom slávnostne prestrihli pásku na nových priestoroch. Rektor 
poďakoval kolegom z Fakulty zdravotníctva za ich vynaložené úsilie a  študentom 
poprial, aby sa im v laboratóriách dobre učilo a získali tu množstvo nových poznatkov.


https://tnuni.sk/aktuality/fakulta-zdravotnictva-ma-novy-komplex-laboratorii/7f415915cacb33651ea2170b81779f74/
https://tnuni.sk/aktuality/fakulta-zdravotnictva-ma-novy-komplex-laboratorii/7f415915cacb33651ea2170b81779f74/
https://tnuni.sk/aktuality/fakulta-zdravotnictva-ma-novy-komplex-laboratorii/7f415915cacb33651ea2170b81779f74/


Rampolynå je samostatne stojaci drevený objekt (prvok malej architektúry), ktorý svoje 
funkcie jasne definuje, ale zároveň sa otvára rôznym interpretáciám každého, kto s ním 
príde do interakcie. Verejný priestor tak získava architektúru, ktorá ho dopĺňa a zároveň 
pretvára. Postmoderný štýl objektu dokonalo zapadá do jeho okolia - modernistického 
mesta Partizánske a ďalších jeho architektonických vrstiev.


Fakulta architektúry sa mení na Fakultu 
architektúry a dizajnu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (FAD STU) 

Dizajn ako samostatný odbor vznikol 
na  fakulte pred 30 rokmi. Postupne sa 
rozširoval a tento rok sa naň zapísalo už 20 
percent z celkového počtu novoprijatých 
študentiek a študentov. “Zmena názvu 
reflektuje na dlhodobo rastúci vplyv 
študijného programu dizajn na fakulte 
a  veríme, že prispeje k posilneniu značky 
a  väčšej atraktivite fakulty pre záujemcov 

o štúdium dizajnu na STU,” uviedol dekan fakulty Pavel Gregor.  

Úspešná fakulta 
“Na Slovensku existujú desiatky stredných škôl so zameraním na umenie a dizajn, 
aj preto sa nám v posledných rokoch darí zvyšovať počty študentov,” hovorí prodekan 
fakulty Michal Brašeň. V novom akademickom roku sa na fakultu zapísalo o 15 percent 
viac prvákov než vlani. A pritom, v súčasnej situácii, keď väčšina slovenských vysokých 
škôl berie každého, kto sa prihlási, je Fakulta architektúry a dizajnu STU príkladom 
vysokoškolskej inštitúcie klasického typu - svojich študentov si stále vyberá 
v náročnom procese prijímacieho konania. 

“Pozoruhodný a sympatický je dlhodobo rastúci podiel žien na celkovom počte 
zapísaných študentov,” upozorňuje dekan Pavel Gregor. V novom akademickom roku 
počet žien výrazne prevýšil počet mužov zapísaných na štúdium do prvého ročníka. 

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vyznamny-uspech-europskeho-rozmeru-s-
podielom-studentov-fzki/


https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vyznamny-uspech-europskeho-rozmeru-s-podielom-studentov-fzki/
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vyznamny-uspech-europskeho-rozmeru-s-podielom-studentov-fzki/
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vyznamny-uspech-europskeho-rozmeru-s-podielom-studentov-fzki/


Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
doučia žiakov s ťažkosťami

A tento trend sa prejavuje aj na najnovších 
ú s p e c h o c h f a k u l t y. V r o k u 2 0 1 9 
na  medzinárodnej scéne najviac zažiarili 
práve dve študentky FAD - Kristína 
Boháčová a Jana Hájková, keď zvíťazili 
v  prestížnej celosvetovej študentskej súťaži 
Inspirelli Award a podľa ich návrhu vznikne 
budova novej českej ambasády v Etiópii. 


Premeny názvu fakulty v dejinách  
Vzniku prvej samostatnej fakulty architektúry 
na Slovensku predchádzalo v roku 1946 založenie Oddelenia architektúry na Odbore 
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) pod vedením 
významného slovenského architekta Emila Belluša. Z oddelenia sa v roku 1951 
sformovala samostatná fakulta s pôvodným názvom Fakulta architektúry a pozemného 
staviteľstva. V tom čase získala aj svoje sídlo na Námestí slobody v Bratislave, kde sídli 
dodnes. Budova fakulty patrí k vrcholným dielam práve spomínaného Emila Belluša, 
od  roku 1986 je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1960 došlo k zlúčeniu 
s  Fakultou inžinierskeho staviteľstva do Stavebnej fakulty SVŠT. Táto koncepcia sa 
však neosvedčila a od roku 1976 bola opätovne zriadená samostatná fakulta 
pod názvom Fakulta architektúry SVŠT. Štúdium bolo koncipované do dvoch odborov 
Architektúra a Urbanizmus.


Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania 
počas pandémie koronavírusu, pomôžu s doučovaním 
študenti vysokých škôl, medzi nimi aj  Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Nový program rezortu 
školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého 
Slovenska. Zástupcovia škôl 28. septembra 2020 
podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym 
pedagogickým ústavom a  Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

Cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl 
s  ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia 
ochorenia Covid-19. V školskom roku 2019/2020 vznikli 
v  dôsledku prerušeného vyučovania na základných 
školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach 
a  spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva 
a  vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu 
negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu 
dráhu žiakov. 


https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/fakulta-architektury-sa-meni-na-fakultu-
architektury-a-dizajnu-stu-fad-stu.html?page_id=13702
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4198-studenti-doucia-ziakov-s-tazkostami


Za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre budú 
na  programe participovať Fakulta sociálnych vied 
a  zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, 
ďalšími sú pedagogické fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, 
Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Medzi ostatné oslovené 
fakulty, ktoré sú ochotné participovať, patria vysoké 
školy v Bratislave, Komárne a v Košiciach. Spolu 
s  ŠPÚ v súčasnosti hľadajú cesty, ako sa 
na programe doučovania môžu zúčastniť. 


Ako upresnila riaditeľka Štátneho pedagogického 
ústavu Miroslava Hapalová, „doučovanie žiakov 
bude prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu 
n a j v i a c d v e h o d i n y s k u p i n o v é h o a l e b o 
individuálneho doučovania týždenne jedným 
študentom školy. Vysokoškoláci budú doučovať 
v  pr ies toroch zák ladne j ško ly, k to rá sa 

do doučovania prihlási, v prípade potreby aj online, s využitím technického zázemia 
školy.“ 


„V praxi to znamená, že zapojené dve fakulty UKF, konkrétne Fakulta sociálnych vied 
a  zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, si individuálne a interne určia, 
kto z vyučujúcich ponúkne svojim študentom ponuku doučovania ako dobrovoľnícku 
činnosť,“ informovala vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. „V ideálnom prípade je odporúčané, aby koordináciu 
študentov v rámci fakulty/katedry k iniciatíve doučovania zabezpečoval jeden človek.“ 

Fakulty pred začiatkom programu doučovania identifikujú študentky a študentov, 
ktorí majú záujem zapojiť sa. Účasť je dobrovoľná. Počas samotnej realizácie programu 
im pedagógovia poskytujú potrebné odborné vedenie a informácie o realizovaných 
webinároch Štátnym pedagogickým ústavom. Metodickú podporu je zároveň možné 
získať aj v rámci Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, ktoré sú 
do  spolupráce zapojené. Vysokoškoláci si takto zvýšia svoje pedagogické 
kompetencie. 

„Verím, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre žiakov, ale prinesie praktické 
skúsenosti aj študentom vysokých škôl,“ privítala podpis memoranda štátna 
tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. 

Základné školy sa môžu prihlasovať do programu doučovania priebežne cez portál 
Učíme na diaľku, ideálne do 31. októbra 2020. Štátny pedagogický ústav následne 
oznámi vysokým školám počty prihlásených škôl a žiakov a vysoké školy určia 
študentov, ktorí zabezpečia deťom doučovanie. 

„Som vďačná, že práve tieto dve fakulty UKF sa pridávajú k zapojeným fakultám 
v  rámci Slovenska,“ povedala koordinátorka programu Mgr. Svetlana Síthová 
zo Štátneho pedagogického ústavu. „Sú vzorom, ako má vyzerať progresívne školstvo, 
ktorému záleží na deťoch, ktoré to najviac potrebujú.“
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