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05.02.2021. - MTF STU vedúcim partnerom medzinárodného 
projektu INTERREG V-A SK- CZ

Dňa 06.11.2020 bola podpísaná zmluva o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku 
k projektu s názvom „Internacionálny Dokto-
randský Seminár (IDS) ako podpora rozvoja 
medzinárodných inštitucionálnych partners-
tiev“ s akronymom IDS, schválenému v rámci 
programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika, Fondu malých 
projektov, ktorý je spolufinancovaný Európ-
skym fondom regionálneho rozvoja.
V januári 2021 riešiteľský kolektív pod vede-
ním zodpovedného riešiteľa prof. Ing. Miloša 
Čambála, CSc. zahájil riešenie projektu, kto-
rého hlavným cieľom je posilnenie cezhra-
ničnej spolupráce zapojených inštitúcií pro-
stredníctvom prepájania cezhraničných sietí, 
výmeny vedomostí študentov doktorandské-

ho štúdia a mladých nádejných výskumníkov 
a tiež prehlbovania kontaktov výskumných 
pracovníkov zúčastnených zahraničných  
inštitúcií. Výstupom bude zorganizovanie 
Internacionálneho doktorandského seminá-
ra (IDS) s cieľom podporiť transfer vedomostí 
medzi výskumnými inštitúciami a podnietiť zá-
ujem jednotlivcov využívať teoretické poznatky  
v efektívnom výskume, a tým zvýšiť atraktív-
nosť zapojených území. Vďaka účasti na IDS 
budú mať mladí výskumníci možnosť stret-
núť sa so zahraničnými partnermi, vymeniť si 
cenné skúsenosti z výskumu, získať hodnotnú 
spätnú väzbu a nadviazať priaznivé partners-
tvá do budúcna.



16.02.2021 - Výzva pre kreatívne riešenia pre pokrokové výrobné 

V rámci projekt COCO4CCI je otvorená výzva pre zástupcov kreatívneho priemyslu na spolu-
prácu s pokrokovými spoločnosťami v oblasti zelených inovácií a cirkulárnej ekonomiky.



16.02.2021 - MTF STU ako partner medzinárodného projektu v 
oblasti udržateľného rozvoja

Slovenská technická univerzita v Bratislave  
v zastúpení Materiálovo technologickou fa-
kultou so sídlom v Trnave participuje od 1.1. 
2021 na riešení medzinárodného projektu fi-
nancovaného grantom Európskej únie v rám-
ci schémy Erasmus+ Knowledge Alliances 
pod názvom Knowledge Alliance for Business 
Opportunities Recognition in Sustainable De-
velopment Goals. (akronym SDG4BIZ) .

Konzorcium  projektu sa bude zaoberať regi-
onálnymi problémami súvisiacimi s priorita-
mi EÚ v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a hlavným zámerom je výskum uplatňova-
nia cieľov udržateľného rozvoja v podnikoch,   
v pedagogickom procese, diseminácia vý-
sledkov do praxe a rozvoj curriculum v oblas-
ti priemyselného inžinierstva. Doba riešenia 
projektu je 3 roky.  

Lead partnerom projektu SDG4BIZ je Metro-
polia University of Applied Sciences (Fínsko). 
Ďalšími partnermi sú univerzity a výskumné 

pracoviská z Fínska, Rakúska, Turecka a Špa-
nielska. Projektový tím MTF je zložený z pra-
covníkov Ústavu priemyselného inžinierstva  
a manažmentu (UPIM).

Dňa 2.2.2021 sa uskutočnil   Kick off Meeting 
partnerov online prostredníctvom platformy 
TEAMS. Riešiteľský kolektív MTF STU sa zú-
častnil v nasledovnom zložení: Ing. Helena 
Fidlerová, PhD., (hlavná riešiteľka projektu) 
a  Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (finančná ma-
nažérka projektu). V rámci úvodného stretnu-
tia boli diskutovaný harmonogram projektu, 
komunikácia partnerov, jednotlivé pracovné 
balíky, určenie členov predsedníctva, rady 
kvality, projektový manažment a finančný 
manažment.



18.02.2021. - Už si počul o akcii s názvom SUCHÝ FEBRUÁR?

Zapoj sa do kampane Suchej únor (Suchý 
február), ktorá pomáha každoročne tisícom 
ľudí s uvedomením si svojho vzťahu k alko-
holu.

S pitím vďaka nej nadobro skončí 53% účast-
níkov, osobnú hrdosť si vďaka kampani zdvih-
ne 86% účastníkov a vlani sa aj vďaka spolu-
práci s ISIC zapojilo takmer 20% študentov.
Suchej únor  (Suchý február) je mesačná 
výzva, pri ktorej si môžeme vyskúšať, či zvlá-
dame pitie alkoholu alebo, naopak, alkohol 
ovláda nás.
Suchý február je výzva - jeden mesiac úplne 
bez alkoholu nám ukáže, či my ovládame al-
kohol alebo on nás!
Ak máš chuť ochutnať triezvy život, zapoj sa 
do kampane vyskúšaj si mesiac bez alkoholu.

Registrovať sa môžeš na www.suchejunor.cz. 
Registrácia je spustená od 18. januára 2021.
Pre ročník 2021 organizátori pripravili aj  
Instagramovú súťaž o najlepší nealko drink.

Čo z toho budeš mať?
Suchej únor (Suchý február) sa stal kampa-
ňou za „čistokrvný život“, ktorý pre mnoho 
účastníkov neznamená iba mesačný detox 
od alkoholu, ale celkovú očistu spojenú so 
zdravým životným štýlom a chuťou urobiť pre 
seba niečo zmysluplného.

Suchej únor (Suchý február) nechce prohibí-
ciu, ani nebojuje proti alkoholu ako takému. Je 
to osvetová kampaň za zdravší a uvedomelejší 
život, do ktorého spravidla patrí aj umiernená 
konzumácia. Je založená na skutočnom pro-
bléme, ktorý na Slovensku i v Česku máme. 
Je ním neúmerne vysoká spotreba alkoholu  
a s ňou spojené negatívne dôsledky.



22.02.2021 - Prvý rok riešenia významného projektu

Do každoročnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sa možno ešte stále prihlásiť. 
Svoje práce môžu mladí vedci posielať do 28. februára 2021.

Tento rok má súťaž po prvý raz dve kategórie – mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a dok-
torandi.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo mo-
notematického súboru prác na konferencii otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom 
roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej 
organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia 
prác víťazov.

Viac informácií (vrátane štatútu súťaže):  https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&-
source_no=20&news_no=9361



25.02.2021 - Medzinárodný online seminár CLIL - pozvánka

MTF STU ako líder projektu CLIL – Higher Education Teacher (Visegrad+ 91210035) organi-
zuje online seminar pre vysokoškolských učiteľov so zameraním na proces internacionalizácie 
vysokého školstva a úlohy pedagogických pracovníkov v tomto procese.

Seminár  ESP and CLIL – Current Drivers of HEI Internationalisation je organizovaný  11. a 
12. marca 2021 v aplikácii ZOOM Centrom jazykov, humanitných vied a akademického športu 
pod záštitou prodekana pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty doc. Ing. Maximilána 
Strémyho, PhD.

Registrácia na seminár je otvorená na stránke www.clil-het.eu
Srdečne pozývame pedagogických pracovníkov MTF STU zúčastniť sa tohto seminára a zdie-
lať svoje skúsenosti s nastavovaním výučby v anglickom jazyku.

Bližšie informácie o seminári https://clil-het.eu/project-corner/international-seminar/

Pre detailnejšie informácie o seminári môžete kontaktovať aj členov organizačného výboru, 
prípadne hlavnú koordinátorku projektu.

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.  – gabriela.chmelikova@stuba.sk (členka organizačného 
výboru)

PaedDr. Jana Luprichová, PhD.   – jana.luprichova@stuba.sk (členka organizačného výboru)

Ing. Lukáš Špendla, PhD. – lukas.spendla@stuba.sk (člen organizačného výboru zodpoved-
ný za technické záležitosti)

Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. – ludmila.hurajova@stuba.sk  (hlavná koordinátorka projektu)


