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Stavba trnavského Silicon Valley sa
začala
[sme.sk; 18/05/2013; tasr ; Zaradenie: Trnava - Spravodajstvo]
TRNAVA. Základný kameň 1. etapy výstavby Univerzitného vedeckého parku na
Materiálovo-technologickej fakulte (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
poklopali v Trnave. Do dvoch rokov vyrastie v areáli na Bottovej ulici objekt
Materiálového výskumu-Slovakion vo finančnom náklade 25,330 milióna eur.
Na celý univerzitný park - Campus MTF STU CAMBO sa počíta s nákladmi 42,105
milióna eur, z nich 85 percent pochádza zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 10
percent zo štátneho rozpočtu a zvyšok z rozpočtu školy. Bude miestom
technologických inovácií, špičkového výskumu a nových inovatívnych spoločností
slovenskou obdobou Silicon Valley. V prvom objekte vybuduje MtF laboratóriá
technológií iónového lúča, plazmatickej modifikácie a depozície, analytických metód
a počítačového modelovania, pričom ich vybaví unikátnymi špičkovými technológiami
na svetovej úrovni. Druhým objektom parku bude vedecké pracovisko automatizácie
a informatizácie.
Na slávnostnom začatí stavby sa zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič i
minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, ktorý patrí členom akademickej obce
MtF. Jahnátek povedal, že na tomto projekte sa dá sledovať, ako "vyzerá
tvrdohlavosť a chlapské slovo". Tvrdohlavosťou sa vyznačuje dekan MtF Oliver
Moravčík, ktorý viac ako šesť rokov presadzoval na rôznych úrovniach stavbu
campusu, chlapské slovo dostal od Čaploviča, ktorý ho po príchode na rezortné
ministerstvo aj splnil a dal projektu zelenú.
Dušan Čaplovič dnes vyzdvihol pripravenosť STU i MtF na realizáciu myšlienky. "MtF
je z tých vysokých škôl, ktoré pripravujú absolventov priamo pre prax. Campus bude
v trnavskom regióne užitočný, firmy ho budú iste využívať," povedal minister
školstva. Univerzitný park v Trnave, ako dodal, je prvým z rady takmer desiatky

pripravovaných na celom Slovensku, s niektorými univerzitami má už rezort
podpísané zmluvy, s ďalšími sa k tomu pripravuje, pričom výstavba všetkých sa
začne v najbližších mesiacoch.
"Stavby takéhoto finančného rozsahu sme na MtF ešte nerealizovali," povedal pre
TASR Moravčík. "Práve sme vypísali konkurz na obsadenie 14 vedeckých
pracovníkov pre vedecký univerzitný park, ktorí budú školení rovnako v rámci
štrukturálnych fondov EÚ za 2,6 milióna eur. Trvať by im to malo dva roky, takže
súbežne s ukončením stavby by mali začať v Slovakione vedecky pracovať," dodal
dekan MtF.
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