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17. zasadnutie V STU,  21.09.2020 
Monitoring médií - analýza 

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

 
 
Materiál je predložený s cieľom  informovať o schémach, v akých je možné monitoring médií 
realizovať. Cieľom je vybrať pre nasledujúce obdobie jednu  z uvedených  alternatív tak, aby 
bolo používanie platenej služby čo najefektívnejšie časovo aj finančne. 
 
A. Monitoring realizovaný spoločnosťou Slovakia Online s.r.o. (databáza SIAC). 

Aktuálne je monitoring realizovaný spoločnosťou Slovakia Online s.r.o. (databáza 

SIAC). Do nasledovnej formy je potrebné ho ešte upraviť (ÚPV R-STU). Pri úprave sú 

odstránené  všetky príspevky média Hlavné správy (v zmysle priania rektora STU). Táto 

úprava nie je možná v priamom agentúrnom výstupe, nakoľko uvedené  médium nie je  

oficiálne zaradené medzi konšpiračné weby): 

A.1. Prehľad 

1. 1.00 Reforma školstva ako Columbova žena 
dennikn.sk   15/09/2020 ; Nové školstvo  
školstva(19),vzdelávania(5),vzdelávaní(2),vzdelávaniu(3),akadémie(1),vysokoškolského(
1),školstve(1),vysokoškolských(2),Školstvo(1),Slovenskej(2),technickej(1),univerzity(3),F
ikar(1),vzdelávanie(3),vysoké(2),školy(1),školstvo(2),vysokoškolským(1),Univerzite(1),vy
sokých(4),školách(4),rektorskej(1),konferencie(1),Univerzity(2) 

2. 0.99 Dostanú možnosť vzdať sa titulu 
SME  - s. 3;  14/09/2020 ; Daniela Hajčáková  
vysokej(4),školy(4),vysokým(1),školám(1),školstva(3),vysokoškolského(1),SAV(1),fakulty
(2),univerzity(2),univerzita(3),Slovenská(1),technická(1),vysokoškolské(1),STU(1) 

3. 0.98 Aké sú top problémy Slovenska a čo s tým? Poznáme Hegerov návrh reforiem 
index.sme.sk   14/09/2020 ; Jozef Tvardzík  
vzdelávanie(3),vzdelávaní(1),Vzdelávanie(2),vzdelávania(2),fakultách(1),vysokých(1),šk
olách(1),vysoké(1),školstvo(2),vysokoškolsky(1),univerzity(1),univerzitami(1),univerzitu(
1),univerzitného(1),univerzitách(1),Univerzity(1),stavebného(1),stavebných(1) 

4. 0.98 Život vysokoškolákov sa úplne zmení 
SME  - s. 6;  14/09/2020 ; Michal Lendel  
fakulta(3),Univerzity(5),univerzity(6),školstva(1),vysokých(1),školách(1),vysokej(1),škole
(1),vysoké(1),školy(1),vzdelávania(1),univerzitu(1),fakulty(1),vysokoškolských(2),univer
zita(1) 

5. 0.97 Tajuplný plán obnovy je zatiaľ len štós papiera 
SME  - s. 2,3;  16/09/2020 ; Jozef Tvardzik  
vzdelávanie(3),Vzdelávanie(1),fakultách(1),vysokoškolsky(1),vysoké(1),školy(1),univerzi
tách(1),Univerzity(1),stavebného(1),stavebných(1) 

6. 0.95 Slovenka Lea vyštudovala jednu z najnáročnejších univerzít sveta, učila sa 
analyzovať vojnu. Štúdium stojí 10 000 eur 
startitup.sk   14/09/2020 ; Linda Cebrová  
fakulte(4),fakultu(4),fakulty(5),vysokej(2),školy(1),univerzitách(3),univerzite(3),univerzi
tu(2),Univerzitu(1),univerzita(2),Univerzita(1),škole(1),vysokoškolské(2),školstvo(2) 

http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=WEB%3BWEB%3Atxt%2FWC20%2F09%2FWC200915%2Etxt%5F%5F%5B2%5D&DeliverTo=WEB%3AWEB%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=SMEDB%3BSMEDB%3Atxt%2F2020%2F09%2F20200914%2Etsm%5F%5F%5B8%5D&DeliverTo=SMEDB%3ASME%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=WEB%3BWEB%3Atxt%2FSO20%2F09%2FSO200914%2Etx6%5F%5F%5B100%5D&DeliverTo=WEB%3AWEB%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=SMEDB%3BSMEDB%3Atxt%2F2020%2F09%2F20200914%2Etsm%5F%5F%5B47%5D&DeliverTo=SMEDB%3ASME%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=SMEDB%3BSMEDB%3Atxt%2F2020%2F09%2F20200916%2Etsm%5F%5F%5B7%5D&DeliverTo=SMEDB%3ASME%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=WEB%3BWEB%3Atxt%2FG720%2F09%2FG7200914%2Etx8%5F%5F%5B13%5D&DeliverTo=WEB%3AWEB%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
http://www.siac.sk/script2/TvkTbGw.dll?Template=n_doc.hts&Company=147.175.82.89&VdkVgwKey=WEB%3BWEB%3Atxt%2FG720%2F09%2FG7200914%2Etx8%5F%5F%5B13%5D&DeliverTo=WEB%3AWEB%5F2&Query=%28školstvo%2C%20vysok%2A%20škol%2A%2C%20SRK%2C%20SAV%2C%20akadémi%2A%2C%20STU%2C%20Šajgalík%2C%20Lubyov%2A%2C%20Fikar%2C%20Slovenská%20rektorská%20konferencia%2C%20Slovenská%20technická%20univerzita%2C%20univerzit%2A%2C%20vysokoškols%2A%2C%20fakult%2A%2C%20vzdelávanie%2C%20fakulta%20chemickej%20a%20potravinárskej%20technológie%2C%20materiálovotechnologická%2C%20strojnícka%2C%20stavebná%2C%20elektrotechnická%2C%20informatiky%2C%20architektúry%29%20%3CAND%3E%20%28%28datum%20%3E%3D%2014%2E9%2E2020%29%20%3CAND%3E%20%28datum%20%3C%3D%2016%2E9%2E2020%29%29&Fields=Score%20Datum%20VdkVgwKey%20Titulek%20Nazev%20Zdroj%20TVK%5FSource%20VdkSummary%20Autor%20Strana%20Relacia%20Zaradenie%20Cislo%20Redaktor&HighlightsInline=1
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17. zasadnutie V STU,  21.09.2020 
Monitoring médií - analýza 

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

A.2. Príspevky v plnom znení. 

Vzor: Leto v znamení druhej vlny plagiátov a korony 

[dennikn.sk 01/09/2020] 
Autor: Nové školstvo 
Zaradenie: Blog 
Čas: 08:00 
Link: https://dennikn.sk/blog/2021910/leto-v-znameni-druhej-vlny-plagiatov-a-korony/ 
Veľkosť: 13579 B 
Leto v znamení druhej vlny plagiátov a korony 
Text: 
Témy leta 29. 6. 2020 - 30. 8. 2020 | Skupina plagiátorov v politike sa v lete rozšírila o ministra 
školstva a predsedu vlády * Odvolávanie ustáli plagiátori aj kontroverzný dekan FIIT STU * Nový 
školský rok prichádza s druhou vlnou koronavírusu 
Výroky leta 
„Keď je niekto pristihnutý, že svoju diplomovú prácu z väčšej časti opísal a zdroje neuviedol, je 
to na hanbu a niekedy musí zo svojej pozície aj odstúpiť. Posledná séria týchto afér na 
Slovensku sa už zdá byť za hranicou absurdity a tam je možné všetko - dokonca aj plagiátorstvo 
priznať, ospravedlniť sa... ale titul si ponechať a vo funkcii zostať.“ 
Bohuslava Šenkýřová 
rektorka Vysoké školy finanční správní 
v komentári pre Lidové Noviny Praha | 29. 7. 2020 
„Spoločnosť celkom právom očakáva zlepšovanie kvality a efektívnosti verejnej správy a 
verejných služieb. A všetko musí byť zavŕšené reformou školstva a celého vzdelávacieho 
systému. Nateraz sú diskusie uzavreté, sľubovaná verejná debata sa nekoná. Pritom reformný 
plán musí Slovensko predložiť Európskej komisii do polovice októbra. To by malo byť motívom 
pre verejnú diskusiu. 
Eduard Žitňanský 
publicista 
v komentári denníka SME | 28. 8. 2020 
Výber z udalostí 
Po letnej pauze opäť začíname s pravidelným súhrnom správ z oblasti vzdelávania. V úvode 
školského roka si môžete najprv prečítať, čo prinieslo leto 2020. 
Sága o plagiátoroch v politike 
* Keď koncom uplynulého školského roka k plagiátorom v politike pribudli poslankyňa Národnej 
rady SR Petra Krištúfková a predseda parlamentu Boris Kollár (obaja Sme rodina), zverejňovanie 
zistení o nečestnom písaní záverečných prác politikmi zďaleka nekončilo. Študentské 
organizácie nahnevali tiež Kollárove slová o tom, že svoje štúdium si zľahčuje každý. Študenti a 
absolventi vysokých škôl iniciovali petíciu za jeho odstúpenie z postu predsedu parlamentu. 
Členovia poslaneckého klubu OĽaNO Kollárovu kauzu označili za zásadné zlyhanie školiteľa, 
študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác. Klub SaS zašiel ďalej, keď Borisa 
Kollára vyzval na odstúpenie z funkcie. V reakcii na túto výzvu Kollár skonštatoval, že hnutie 
Sme rodina by v takom prípade zrejme odišlo z vládnej koalície. Návrh na odvolanie napokon 
Kollár podal sám, no keďže dostatočný počet hlasov nezískal, parlament vedie naďalej 
plagiátor. Opäť.  
 
B.  Monitoring realizovaný spoločnosťou Slovakia Onlines.r.o. bez úprav 

Počas letného obdobia sme využili služby spoločnosti Slovakia Online bez úprav. 
 

https://dennikn.sk/blog/2021910/leto-v-znameni-druhej-vlny-plagiatov-a-korony/
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Monitoring médií 

01.09.2020 

Viac na siacplus.sk 
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ: STU, Slovenská, technická, univerzita 
 

8. Atléti bystrickej Dukly získali na majstrovstvách Slovenska až 23 medailí + HLASY 
[31.08.2020; bystricoviny.sk; ŠPORT; 00:00; (cb);atletika.sk + dukla.sk] 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: STU 
 

 

 

https://siacplus.sk/
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-1
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-2
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-3
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-4
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-5
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-6
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-7
file:///C:/Users/Vítková/Desktop/Porada_prodekani/Monitoring/slovenska-technicka-univerzita_200901_v1.docx%23topic-1-post-8


 

 4 

17. zasadnutie V STU,  21.09.2020 
Monitoring médií - analýza 

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

TEXTY 

Slovenská technická univerzita 
 

1. UNIVERZITY TVRDIA, ŽE ICH DRUHÁ VLNA PANDÉMIE URČITE NEZASKOČÍ 

[31.08.2020; Žilinské noviny; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; s. 26; Diana Schniererová] 

Vysoké školy majú pripravený scenár pre prípad prerušenia vyučovania. 
Na druhú vlnu šírenia ochorenia Covid-19 sa pripravujú aj vysoké školy. Väčšina z nich má 
pripravený krízový scenár pre prípad, že by museli vyučovanie prerušiť aj na jeseň. Tvrdia, že ich 
nič nezaskočí. Problém môže vzniknúť jedine pri praktických cvičeniach alebo pri pedagogickej 
praxi. 
Väčšina univerzít tvrdí, že prechod na online vzdelávanie zvládla v rámci karanténnych opatrení 
na jar bez väčších problémov. 
„Niektoré metódy sme vyskúšali prvýkrát. Overili sme ich v praxi a odstránili problémy, ktoré sa 
vyskytli. Sme plne pripravení na podobný scenár aj v prípadnej druhej vlne epidémie,“ 
konštatoval Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach. 
Každá škola sa v uplynulom letnom semestri zariadila po svojom. Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre si napríklad vytvorila vlastný vnútorný konferenčný systém, ktorý využila po 
zavretí škôl na vyučovanie a následne počas skúškového obdobia. 
 
C. Nová ponuka – Monitora, s.r.o. 

Súhrn správ domáceho spravodajstva zo 4. februára do 17:00  

4. 2. 2020, 17:00 ● SITA ● hu  

… stranu Mariana Kotlebu . Danko žiada stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov 11. 
februára tohto roka, kde by bol témou práve spomínaný dohovor. Akademický senát STU 
potvrdil neplatnosť volieb. Nové budú v marci Mimoriadne rokovanie…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Súhrn správ domáceho spravodajstva zo 4. februára  

4. 2. 2020, 20:00 ● SITA ● hu  

… vnútorné veci (LIBE). Pôsobí aj ako spravodajca návrhu pre ochranu demokracie a 
právneho štátu. Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb. Nové budú v marci 
Mimoriadne rokovanie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

 
Študentská osobnosť Slovenska 2018/19 [PDF]  

5. 2. 2020 (dnes) ● Dřevařský magazín ● Strana: 66 ● titulka[PDF]  

…Študentská osobnosť Slovenska 2018/19 Kolektív piatich výnimočných 
študentov Stavebnej fakulty STU Bratislava získali 1. cenu medzinárodného 
workshopu v Číne. Po vytvorení partnerstva s čínskou vysokou školou 
Kuming University of Science…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

https://media.monitora.cz/article/preview/5720/76316386-638db25cf4109e50a4a1/
https://www.sita.sk/
https://media.monitora.cz/article/preview/5720/76316391-d7c749185570183b312d/
https://www.sita.sk/
https://media.monitora.cz/pdf-preview/5720/76300966-e20556e41957a7782a76/
http://drevmag.cz/
https://media.monitora.cz/page/pdf/5720/9899031-02741e3aa03edca26bb9/
https://media.monitora.cz/page/pdf/5720/9898966-40fab2b2bf0332bd31ed/
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Na vedu nemáme. Na pokuty a štadióny áno?  

4. 2. 2020, 8:00 ● dennikn.sk  

… univerzity (STU) pokračovala aj v minulom týždni. Eskalovala po tom, čo 
súčasný dekan Ivan Kotuliak prepustil bývalú dekanku Máriu Bielikovú . Po 
jej prepustení vznikla petícia , ktorej iniciátori uviedli, že dekan zasahuje do 
procesu volieb…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Ako Andrej Danko pomohol objaviť diplomovku Andreja Kisku  

4. 2. 2020, 14:29 ● dennikn.sk ● Mária Benedikovičová  

… parlamentu. V prípade Kisku sa pomýlil už v tom, kde exprezident študoval, nebolo to v 
Košiciach, ale v Bratislave, kde skončil Slovenskú technickú univerzitu (STU). Prečítajte si 
tiež Polícia vyšetruje Dankovu rigorózku O údajnom sprisahaní…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Danko pri obhajovaní svojej rigoróznej práce tvrdil, že na vysokej...  

4. 2. 2020, 15:36 ● dennikn.sk ● Rastislav Kačmár  

…Danko pri obhajovaní svojej rigoróznej práce tvrdil, že na vysokej... Danko pri obhajovaní 
svojej rigoróznej práce tvrdil, že na vysokej škole v Košiciach stiahli Kiskovu diplomovku. 
Exprezident v skutočnosti študoval v Bratislave a STU…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Newsfilter: Danko ohováral Kisku, Žitňanskú a&nbsp;Mazáka, ale opäť ublížil len sebe  

4. 2. 2020, 18:00 ● dennikn.sk  

… Kiska Bývalý prezident a súčasný predseda Za ľudí svoju prácu odovzdal v roku 1986 na 
Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (nie v Košiciach, 
ako tvrdí Danko). Dnes sa volá STU. Kiska získal titul inžinier…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Ako transformovať mestský brownfield? – 1. časť  

4. 2. 2020, 21:02 ● dennikn.sk ● Martin Jurikovič, Patrik Krásny  

… tepnami návrhu. V krížení týchto dvoch osí vzniká najhodnotnejší priestor celého areálu. 
Návrh územia podľa autora. Stromoradia naznačujú polohu jednotlivých osí. Autor: Patrik 
Krásny (STU). V prepojení „mestskej“ a „prírodnej“ osi navrhuje…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU  

4. 2. 2020, 10:52 ● hlavnespravy.sk (dezinformačný web) ● Janka Papcunova  

https://media.monitora.cz/article/r/5720/76271580-5fcb9e47396eb90915d0/
https://dennikn.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76286854-be37b8d7a1c34b1c17c2/
https://dennikn.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76286969-d84bb21512bd7f1113b8/
https://dennikn.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76293460-0f356f6d70183bd4d534/
https://dennikn.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76296709-204896d2ae0852b24c4f/
https://dennikn.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76276821-6c0c178ac7982a73701f/
http://www.hlavnespravy.sk/
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…Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU 
Bratislava 4. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Akademický senát 
Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave potvrdil stanovisko…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Priemyselné podniky neberú zatiaľ kybernetické hrozby vážne  

5. 2. 2020, 7:59 (dnes) ● hlavnespravy.sk (dezinformačný web)  

… Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v 
Bratislave a predseda Národného centra robotiky František Duchoň. Nedostatočné 
bezpečnostné stratégie majú podľa odborníkov hlavne malé a stredné firmy, ktoré nie…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU  

4. 2. 2020, 10:59 ● spravy.pravda.sk ● TASR  

…Senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU Akademický senát 
Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave potvrdil stanovisko predsedníctva AS 
Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU  

4. 2. 2020, 13:50 ● zive.aktuality.sk ● TASR  

…Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU TASR 
Okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka žiada 34 zamestnancov fakulty v štrajkovej 
pohotovosti. Situácia sa neustále vyvíja, prinášame aj ďalšie články k…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Dobré ráno: Film Sviňa opisuje realitu, no nie sú tam fakty  

4. 2. 2020, 23:10 ● domov.sme.sk ● Zuzana Kovačič Hanzelová  

… napätie ešte vystupňovalo. Akademický senát STU prehlásil voľby do senátu FIIT za 
neplatné. Advokát Radovan Pala z Taylor Wessing tvrdí, že na to nemá právo a rozhodnúť 
má súd. 34 zamestnancov fakulty je v štrajkovej pohotovosti a stále žiadajú…  

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita  
 

Študentská osobnosť Slovenska 2018/19 

Tlač ● Dřevařský magazín; str. 66 (Bývanie / Záhrada) ● 5. 2. 2020 ● Neutrálny 

Vydavateľ: TRENDWOOD - TWD s.r.o. 

Téma: STU 

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/5720/76300966-e20556e41957a7782a76/ 

https://media.monitora.cz/article/r/5720/76319920-dec39abb9de20ada6b09/
http://www.hlavnespravy.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76276771-33fb0db04637026a5885/
https://spravy.pravda.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76297995-85a0ea093e4a9951badc/
https://zive.aktuality.sk/
https://media.monitora.cz/article/r/5720/76298439-d4250d2ee491bac49324/
https://domov.sme.sk/
https://media.monitora.cz/pdf-preview/5720/76300966-e20556e41957a7782a76/
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Kolektív piatich výnimočných študentov Stavebnej fakulty STU Bratislava získali 1. cenu 
medzinárodného workshopu v Číne. Po vytvorení partnerstva s čínskou vysokou školou 
Kuming University of Science and Technology predložili projekt a realizovali stavebné práce, 
ktoré koordinoval doktorand katedry FA STU Ing. Matthias Marcel Jean Arnould. Navrhli 
objekt „Wedge in Motion“ v kontexte na tvorbu praktického dreveného stánku s 
ľubovoľným využitím v odľahlých štvrtiach čínskych provincií. Konkrétny objekt vytvorili a 
umiestnili do 100-ročného hruškového sadu v obci Aiyvan v obvode Siyang na západnom 
pobreží Číny. Koordinátora projektu nominovali do súťaže Študentská osobnosť Slovenska 
2018/19. V 12 stavbárskych kategóriách súťažilo 86 nominovaných. Ing. Matthias Marcel 
Jean Arnould (na fotografii vpravo) sa stal víťazom kategórie „Stavebníctvo, architektúra“ a 
nositeľom špeciálnej ceny JCI (Junior Chamber International – Slovakia) ako ocenenie 
riešenia zabudovanej energie a využívanie recyklovaných materiálov v architektúre. Porota 
ohodnotila kolektív tiež Cenou BMW za trvalú udržateľnosť. 
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Na vedu nemáme. Na pokuty a štadióny áno? 

Online ● dennikn.sk (Správy / Politika) ● 4. 2. 2020, 8:00 ● Pozitívny 

Vydavateľ: N Press 

331.2 tis. užívateľov za deň ● GRP: 7.36 ● OTS: 0.07 ● AVE: 1118.95 Eur 

Téma: STU 

Kľúčové slová: Slovenská technická univerzita 

Odkaz: https://dennikn.sk/blog/1742928/na-vedu-nemame-na-pokuty-a-stadiony-ano/ 

Nové školstvo 

Pellegriniho vláda priklepla minulý týždeň Kmotríkovi ďalších 23 miliónov za futbalový 
štadión. Pôvodne odhadovaná suma 27 miliónov sa navyšovala už niekoľkokrát, kým 
dosiahla aktuálnych necelých 100 miliónov eur. Pellegriniho ani Ficova vláda rok čo rok 
nevedela nájsť peniaze na asistentov do škôl | Foto – TASR 

Témy týždňa 27. 1. 2020 – 2. 2. 2020 | Kampaň Chceme vedieť viac vstupuje do siedmeho 
roka • Napätie na IT fakulte vrcholí výzvou k odstúpeniu dekana • Ministerstvo školstva 
navrhlo drahšie odkúpenie futbalového štadióna • Hrozí ďalšia pokuta za internet pre školy 

Výrok týždňa 

„Aj keď sa niekedy skloňuje naviazanie povinnosti robiť reformy napríklad na čerpanie 
eurofondov, ich skutočnou zárukou sú nakoniec vždy len zodpovednejší politici vo vedení 
krajiny.“ 

Michal Lehuta 
analytik Všeobecnej úverovej banky 
v článku o (ne)plnení cieľov slovenských vlád | 29. 1. 2020 

 

Zhodnotenie: 

Spoločnosť Cena Výhody Negatíva 

A) Slovakia Online 
(SIAC) s úpravami 

(paušál 379,- €/mes.) 
ďalší cielený výber 
udalostí, očistené 
o konšpiračné weby 

časovo náročnejšia 
forma 

B) Slovakia Online 
(SIAC) s úpravami 

(paušál 379,- €/mes.) efektívnejší spôsob  

C) Monitora s.r.o. 
vyššia ako pri 
SIovakia Online 

formát s obrázkami 
menej prehľadný 
model, finančne 
náročnejšia 

 
 
Návrh uznesenia: 
V-STU schvaľuje pre nasledovné obdobie realizáciu monitoringu médií v alternatíve B. 
 

https://dennikn.sk/blog/1742928/na-vedu-nemame-na-pokuty-a-stadiony-ano/

