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Univerzitný vedecký park v Trnave je 
realitou  
CAMBO v Trnave má špičkové vedecko-výskumné pracoviská. 
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Laboratórium iónových 
a plazmových technológií, zdroj: TASR Špičkové vedecko-výskumné pracoviská otvorili 
dnes v Trnave ako súčasť Univerzitného vedeckého parku v rámci novovybudovaného 
campusu Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU). 
Nesie názov Cambo (Campus Bottova). 

Škola ho vybudovala za viac ako 70 miliónov eur, ktoré získala predovšetkým z prostriedkov 
Európskej únie. Podľa slov dekana MtF Jozefa Peterku za celé predchádzajúce programové 
obdobie fakulta realizovala na tento účel celkovo 26 projektov. 

Do univerzitného parku patria aj dva nové pavilóny – Slovenské ionové centrum SlovakION a 
Výskumné pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov. SlovakION 
prináša špičkové ionové a plazmové technológie, jedným z nich je aj 6 milión-voltový 
urýchľovací systém na iónovú implementáciu, pričom takéto zariadenia sú iba tri v Európe. 

„Celý tento projekt má význam nielen pre školu, z nášho pohľadu aj pre celé Slovensko, 
pretože technológie, ktoré sme zaobstarali, sú naozaj na svetovej úrovni. Hlavný benefit 
celého nášho snaženia sa ukáže o niekoľko rokov - či budeme schopní sa začleniť do 
výskumných európskych a svetových tímov. To je vlastne cieľ a význam - byť 
konkurencieschopní s európskymi najlepšími výskumnými tímami," dodal Peterka. 

Pásku na Cambo dnes prestrihli spolu s dekanom aj zástupca Európskej komisie na Slovensku 
Dušan Chrenek, rektor STU Robert Redhammer, poradca ministra školstva Štefan Chudoba. 
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Ten vo svojom príhovore vyzdvihol víziu predchádzajúceho dekana Olivera Moravčíka, ktorý 
má hlavnú zásluhu na vzniku Cambo. „Vďaka nemu má Trnava popri novom štadióne odteraz 
aj špičkové vedecké pracoviská," povedal Chudoba. 

Okrem výstavby nových pracovísk a nákupu technológií MtF rekonštruovala v campuse za 
prostriedky z grantov viacero ďalších objektov s cieľom zlepšenia podmienok pre prácu 
študentov i zamestnancov školy. 
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