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05.03.2021. - Grantová výzva pre podporu výskumu - Nadácia 
ESET

Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-
-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri zni-
žovaní jej negatívnych následkov, ako aj prezentáciu vedecko-výskumných výstupov  
s týmto zameraním.

Projekty by mali byť zamerané najmä na nasledovné okruhy:

• Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19:
- výskum metód prevencie ochorenia COVID 19
- výskum postojov a správania
- pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie

• Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID-19:
- dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID-19 z hľadiska jej zdravotného stavu,  
stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.
- analýzy dezinformácií k pandémii COVID
• Odborné diskusie na tému dopad pandémie



05.03.2021 - Výzva EIT Manufacturingné spoločnosti

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Podávanie pro-
jektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

Pre-Call: Uzávierka March 22, 2021, 23:59 CEST
Main Call *: otvorenie March 25, 2021 – Uzávierka May 7, 2021, 23:59 CEST.
Viac informácií o podmienkach výzvy EIT Manufacturing 2022 nájdete na nasledujúcom lin-
ku:

https://eitmanufacturing.eu/call-for-activity-proposals-2022/

Projektový návrh v schéme EIT Manufacturing sa podáva cez systém „EIT Manufacturing 
Plaza“:

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahranič-
ných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

 *Podmienkou účasti na Main call je podanie projektového návrhu vo fáze Pre-Call.



05.03.2021 - Výzva EIT Raw Materials

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Raw Materials.  
Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi 
termínmi:

Otvorenie výzvy - Monday, 1 March 2021

Otvorenie portálu SeedBook pre podávanie projektových návrhov - Early April 2021
Termín na registráciu projektových návrhov v SeedBook - 19 April 2021 at 13:00 CET
Termín na podanie Draftov projektových návrhov do SeedBook - 3 May 2021 at 13:00 CET
Vyhodnotenie draftov projektových návrhov -Tuesday, 4 May - Thursday, 20 May 2021
Výsledok hodnotenia komunikovaný konzorciu -  21 May 2021
Finálny termín podania projektového návrhu - 1 September 2021 at 13:00 CET
Projektový návrh v schéme EIT Raw Materials sa podáva cez systém „SeedBook“:

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

 

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahranič-
ných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk



08.03.2021. - Medzinárodný deň žien - vinš

Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky,

pri príležitosti Vášho sviatku Vám v mene „mužskej časti“ Materiálovotechnologickej fakulty 
STU v Trnave prajem všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, zdravia a zdravia! Možno to tak 
niekedy nevyzerá, ale veľmi si Vás vážime a ďakujeme Vám, že robíte svet lepším a krajším!

Keďže sa už takmer rok „normálne nestretávame“, dovoľte mi pripomenúť si tento deň aj touto 
milou fotografiou, ktorá vznikla pri príležitosti Dňa žien vo vede, začiatkom roka 2020.

Miloš Čambál



10.03.2021 - Nadácia Schaeffler vyhlasuje Cenu za vynikajúcu 
záverečnú prácu 2021

Nadácia Schaeffler FAG v Nemecku podporuje medzinárodný prenos vedomostí a každoroč-
ne vyhlasuje ceny Innovation Award v hodnote 20.000€.

Nadácia Schaeffler FAG je verejná nadácia so sídlom v Schweinfurte v Nemecku, ktorá bola 
založená v roku 1983. Základným objektom je podpora vedy, výskumu a výučby v oblasti ve-
deckého inžinierstva súvisiaceho s nosnou technológiou. Technológia ložísk zahŕňa valivé lo-
žiská, klzné ložiská a magnetické ložiská v strojárstve a automobilovom a leteckom priemysle 
pre rotačný aj lineárny pohyb a vývoj, aplikácie a procesy s nimi spojené.

Možnosť získať túto cenu majú študenti, ktorí študujú technický predmet súvisiaci s ložiskovou 
technológiou a ktorí napísali vynikajúcu záverečnú prácu s výhľadovými nápadmi na ložiskovú 
techniku   v strojárstve alebo v automobilovom a leteckom priemysle.

Nadácia Schaeffler FAG prijíma prihlášky do súťaže Innovation Award 2021 do 31. júla. 2021

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.schaeffler.com/InnoAward



15.03.2021 - Výzva projektu OASIS: od prototypu k sériovej výro-
be

Projekt OASIS – Open Innovation Test Bed pozostávajúci z 12 pilotných liniek, podporí pro-
jekty nanotechnológie a nanomateriálov – vývoj a komercializáciu ľahkých multifunkčných 
produktov na báze hliníkových a polymérnych kompozitov. V rámci výzvy je možné získať 
prístup k výrobným kapacitám a súvisiacim službám.

Úspešní žiadatelia získajú zadarmo:

Kvalifikované ľudské zdroje
Spotrebný materiál a materiály potrebné pre otestovanie produktu
Prístup k prvotriednemu vybaveniu a infraštruktúre pilotných liniek
Výzva je otvorená do 31. júla 2021.

Viac informácií nájdete na https://project-oasis.eu/open-call/.



24.03.2021 - Zapožičanie obrazu Záhorskej galérii Jána Mudro-
cha v Senici

Pri príležitosti príprav reprízy výstavy diel Alexandra Salontaya prebehlo dnes na pôde Mate-
riálovotechnologickej fakulty STU v Trnave stretnutie dekana MTF prof. Ing. Miloša Čambála, 
CSc. a kurátora Galérie Jána Koniarka v Trnave Mgr. Filipa Kruteka.

Predmetom stretnutia bolo zapožičanie umeleckého diela (vo vlastníctve MTF STU), obrazu s 
názvom „Na ulici“ od autora A. Salontaya pre potreby pripravovanej Výstavy Zásielka II v prie-
storoch Záhorskej galérii J. Mudrocha v Senici, kde bude obraz odprezentovaný po prvýkrát.

Sprístupnenie výstavy sa koná v piatok 26.3.2021, viac informácií nájdete tu: https://www.
zgjm.sk/vystavy/archiv-vystav/2021-2/alexander-salontay-zasielka-ii/



25.03.2021 - Ocenenie doc. Strémymu - Cena rektora STU

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar dnes udelil šiestim pedagó-
gom STU Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti v roku 2020. Súčasne 
odovzdal cenu Učiteľ roka, ktorú na základe výsledkov hlasovania študentov získal Martin 
Brček zo Stavebnej fakulty STU. Stalo sa tak na online podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov.

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti udelil rektor STU na základe 
odôvodnených návrhov dekanov jednotlivých fakúlt. Prevzali si ich:

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. zo Stavebnej fakulty STU,

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. z Fakulty architektúry a dizajnu STU,

prof. Ing. František Janíček, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU,

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a

Mgr. Peter Letavaj, PhD. zo Strojníckej fakulty STU.

 

„Blahoželám oceneným pedagógom a vedcom. Ich vynikajúce výkony na poli vzdelávania 
podčiarkla aj náročná pandemická situácia, v ktorej sa dokázali rýchlo zorientovať a poskytnúť 
našim študentom vysoko kvalitnú výučbu,“ povedal rektor STU Miroslav Fikar.



25.03.2021 - Výzva na ocenenie: Cena EÚ pre ženy – inovátorky

Európska rada pre inovácie (EIC) každoročne udeľuje Cenu EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa 
udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet 
lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali.

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. 
Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimori-
adne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy 
inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti 
a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných 
ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom 
európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže 
sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín  
k programu Horizont 2020.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. jún 2021.

Podrobnosti o cene EÚ pre ženy inovátorky a možnostiach, ako sa zapojiť:


