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02.06.2021. - APVV výzva PP H-EUROPE 2021

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej 
spolupráci vo výskume a vývoji“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o orga-
nizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v 
európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. 
z. v znení neskorších predpisov s označením PP H-EUROPE 2021.

Hlavným zámerom výzvy PP H-EUROPE 2021 je stimulovať účasť slovenských organizácií 
výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 
2027 - Horizon Europe. Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu 
a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie Horizon 
Europe. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených ná-
kladov vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Euro-
pe v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich pilieroch:

pilier – Excelentná veda
pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
pilier – Inovatívna Európa
Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 
172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a 
stredných, veľkých) a neziskového sektora.

Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 1. júna 2021 na stránke www.apvv.sk. Dátum 
ukončenia výzvy je 10. 10. 2021.



02.06.2021 - Súťaž - vytvorte pangram

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje netradičnú 
súťaž s názvom PangraMaT.

Súťaž sa začína 1. 6. 2021 a potrvá do 31. 10. 2021. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Úlohou je vytvoriť originálny pangram v slovenskej alebo anglickej jazykovej mutácii, ktorý by 
obsahovo súvisel so zameraním našej fakulty – t. j. s materiálmi a technológiami.

Podrobnosti súťaže

Slovenská abeceda

Anglická abeceda



04.06.2021 - Výzva na projekty Férovej nadácie

Férová nadácia vyhlásila výzvu Vráťme spolu rozum na internet. Cieľ programu a oprávnené 
aktivity: Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) pod-
porí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je 
digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia mla-
dej generácie, či učiteľov, kultivácia informačného priestoru, vyvracanie hoaxov, publikovanie 
overených informácií a potláčanie nenávistných prejavov.

V rámci Programu bude medzi úspešné projekty rozdelená finančná podpora v sume približ-
ne 60.000 EUR (slovom šesťdesiattisíc euro).

Viac na: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program



10.06.2021. - Úspešné ukončenie projektu CLIL-HET

31.5. 2021 sa oficiálne skončil medzinárodný Višegrad+ projekt CLIL-HET realizovaný na našej 
fakulte. STU MTF bola hlavným koordinátorom tohto projektu a spolu s partnermi z Maďarska, 
Poľska, Srbska, a Albánska pracovali takmer 2 roky na projektových výstupoch. Projekt CLIL-
-HET sa zameral na zvýšenie miery internacionalizácie vzdelávania prostredníctvom metodiky 
CLIL. Naplnil všetky svoje ciele a v rámci projektu bola vytvorená platforma www.clil-het.
eu. Platforma je komunitným priestorom pre učiteľov odborných predmetov ako aj pre ESP/
CLIL expertov pôsobiacich vo vysokoškolských inštitúciách, ktorí chcú podporiť budovanie 
medzinárodného prostredia zavádzaním vyučovania odborných predmetov v anglickom ja-
zyku. Didaktický program pre učiteľov odborných predmetov je prístupný pre všetkých, ktorí 
sa chcú vzdelávať v oblasti didaktiky anglického jazyka, v plánovaní CLIL hodín a samotnom 
prístupe CLIL (Content and Language Integrated learning). Viac o projekte CLIL-HET a o tom 
ako začať s vyučovaním vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku sa dozviete vo 
videoprezentáciách dostupných na youtube kanáli projektu.

Ak rozmýšľate o vyučovaní svojich predmetov v anglickom jazyku, pozývame Vás sledovať 3 
časti tejto série vidoprezentácií:

LINK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTDcoaXKRizpuzOJGi0oDUmM-KUep-Pf

Výsledky a zistenia projektu CLIL-HET nájdete tiež spracované v projektovom Newsletri a 
Správe o zistieniach na webovej platforme www.clil-het.eu. Chceme sa poďakovať všetkým 
aktívnym účastníkom projektu CLIL-HET a aktívnym členom projektu podieľajúcich sa na 
plnení projektových cieľov.

Tím CLIL-HET na fakulte STU MTF tvorili:

doc. Ing. Martin Kusy, PhD.
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Ing. Lukáš Spendla, PhD.
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Mgr. Jana Luprichová, PhD.
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.



10.06.2021 - Nové požiarne schodisko - ŠD M. Uhra v Trnave

Prinášame Vám fotogalériu nového požiarneho schodiska, ktoré sa nachádza vo von-
kajšom priestore Študentského domova M. Uhra v Trnave. Spolu sprístavbou schodiska, 
ktoré zvýši bezpečnosť ubytovaných, bol zrekonštruovaný aj vstupný priestor internátu.



10.06.2021 - Deň detí MTF STU

Vedenie MTF STU pripravilo tento rok pre deti a vnúčatá zamestnancov a doktorandov MTF 
STU online súťaž pri príležitosti sviatku - Dňa detí. 

Vyzývame preto deti, aby nám posielali vlastnú tvorbu: kresbu alebo fotku s veselou temati-
kou. Budeme súťažiť o 1x kolobežku pre menšie dieťa (kategória kresba) a 1x kolobežku pre 
väčšie dieťa (kategória fotka).

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá súčasných zamestnancov a doktorandov MTF STU 
(vek: do 15 rokov, 1 dieťa môže poslať 1 kresbu alebo 1 fotku).
Vaše výtvory posielajte odfotené/naskenované na email lubica.kopcekova@stuba.sk do 
6.6.2021, do správy napíšte meno rodiča/starého rodiča. Naspäť vám príde email s potvrde-
ním o prijatí emailu s priradeným označením, ktoré zverejníme.
Všetky zaslané výtvory zverejníme v albumoch na Facebooku MTF STU:
Album Deň detí MTF STU 2021 - KRESBA a Album Deň detí MTF STU 2021 - FOTKA.
O víťazovi rozhodne verejnosť, a to hlasovaním o najkrajšiu fotku v každom albume na Fa-
cebooku MTF STU (https://www.facebook.com/MTF.STU). Hlasovanie bude prebiehať od 
7.6.2021 do 9.6.2021. Víťazov vyhlásime 10.6.2021.
Tešíme sa na vaše výtvory :).

Aktualizácia 10.6.2021

Naša súťaž Deň detí o kolobežky pozná svojich víťazov
Fotka s najvyšším počtom lajkov získala 192 : https://www.facebook.com/MTF.STU/photos
/a.3956834104353443/3957521724284681/, kresba získala 176:
https://www.facebook.com/MTF.STU/photos/pcb.3956833521020168/3956825897687597

G R A T U L U J E M E
Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do súťaže a pekne fotky / kresby



09.06.2021 - Red Bull Pit Stop Challenge Live na MTF STU

Dňa 9.6.2021 od 12.00 h sa bude v priestoroch parkoviska Materiálovotechnologickej fakulty so 
sídlom v Trnave STU konať Red Bull Pit Stop Challenge Live.

Informácie o podujatí nájdete na stránke organizátora: https://www.redbull.com/sk-sk/events/
f1-pit-stop-challenge-live-trnava/

V spolupráci s organizátorom podujatia sme pre vás pripravili možnosť vyskúšať si výzvu Red Bull 
Pit Stop Challenge Live na ostro v Trnave 9.6.2021 v priestoroch parkoviska pred budovou „T“ 
pavilónu MTF STU (Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava):

Traja z vás budú môcť vytvoriť svoj 4-členný tím. Na tvoj tím bude čakať reálne šasi monopostu a 
skutočné nástroje od majstrov z Red Bull Racing Honda teamu. Vymeníte 2 pneumatiky rýchlejšie 
ako zvyšné tímy? Najrýchlejšie tri tímy na každej zastávke získajú Red Bull Racing Honda merch-
andise a zásobu energie, no zároveň je tu ešte aj hlavná cena ➡➡ lístky na zájazd na veľkú cenu F1 
pre všetkých členov tímu!

Súťaž o 3x vstup pre tím prebieha do 6.6.2021 tu: 
h t t p s : //w w w. fa c e b o o k .c o m / M T F. S T U/p o s t s / 3 942 6942 3 9 1 0 076 3 ? c o m m e n t _
id=3945738048796382&notif_id=1622637461264330&notif_t=feed_comment&ref=notif

Aktualizácia 7.6.2021: Prebehlo žrebovanie troch výhercov, ktorí prihlásili svoje tímy, aby si vy-
skúšali výzvu Red Bull Pit Stop Challenge Live na ostro v Trnave už túto stredu 09.06.2021od 
12.00hod.

Daniel Štefánik
Deniska Kuchťáková
Slavo Gašper
Gratulujeme!

Viac info na: https://www.facebook.com/MTF.STU/photos/a.122184141151811/3957075254329328/



14.06.2021 - Študent MTF STU získal ocenenia v startup súťaži

Ako inforumuje Marketing a event manažérka STU – Univerzitný technologický inkubátor 
STU (InQb), Ing. Eliška Badurová, dňa 10.6.2021 sa konalo finále startup súťaže „Slovak Uni-
versity Startup Cup 2021“. Práve jeden zo startupistov InQb, Adam Bartoš, študent MTF STU 
sa zúčastnil tohto finále a vyhral viacero ocenení, konkrétne:

víťazstvo v kategórii Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika,
získal ocenenie za startup s najväčším prínosom pre spoločnosť,
získal cenu BMW za trvalú udržateľnosť.
 
Adam Bartoš momentálne absolvoval v rámci InQb trojmesačný program ŠTART (kde svoj 
nápad testoval, zistil, či je konkurencieschopný a životaschopný), a momentálne v ďalších me-
siacoch chce založiť podnikanie a pokračovať 2-ročnom programe INQB, ktorý mu prinesie 
opäť plno výhod.

Súťaž zorganizovala nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI), 
denník Pravda bol mediálny partner, viac o súťaži sa dočítate i na http://bit.ly/jci-startup-
-cup-2021

www.inqb.sk



22.06.2021 - Okrúhly stôl – účasť dekana MTF STU

Dňa 22.6.2021 prebieha podujatie OKRÚHLY STÔL s podnikateľmi, predstaviteľmi inštitúcií, 
miest a obcí a vedeckých inštitúcií, organizovaný MZVaEZ SR a TTSK. Podujatia sa zúčastňuje 
aj dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Cieľom podujatia je predstaviť novú ponuku podpory súkromným spoločnostiam, vedecko-
-výskumným subjektom, vzdelávacím inštitúciám, mestám a obciam zo strany štátu pri spo-
lupráci so zahraničím. Podujatie predstavuje potenciál a vhodnú príležitosť na zdynamizova-
nie vzájomnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom zameranej na využívanie 
nových nástrojov a príležitostí pri presadzovaní konkrétnych obchodných, investičných, resp. 
projektových zámerov na zahraničných trhoch.


