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Unikátna príležitosť - dvojitý diplom s NIDA National 
Institute of Development Administration Thajsko 

pre ekonomických žurnalistov

R e k t o r E k o n o m i c k e j 
univerzity v Bratislave, prof. 
Ing. Ferdinand Daňo, PhD., 
a prezident NIDA (National 
Institute of Development 
Administration, Bangkok, 
Thajsko), prof. Kamphol 
Panyagometh, podpísali 
dohodu o jedinečnej 
m o ž n o s t i z í s k a n i a 

dvojitého diplomu na II. 
stupni štúdia v  študijnom programe Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 
s udelením titulu Ing. a MSc. 
National Institute of Development Administration (NIDA) je jednou z najvýznamnejších 
vysokoškolských inštitúcií v Thajsku. NIDA ponúka množstvo študijných programov na 12 
fakultách (Schools) so zameraním prevažne na ekonómiu a manažment a s vynikajúcimi 
možnosťami rozvoja študentov tak ako je zhrnuté v slogane tejto inštitúcie: „Wisdom 
for Change“.  
Pre viac informácií o NIDA navštívte ich webovú stránku: http://www.nida.ac.th/en/

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/unikatna-prilezitost-dvojity-diplom-s-nida-national-
institute-of-development-administration-thajsko-pre-ekonomickych-zurnalistov 
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Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre získala 
Zelený certifikát

19. februára 2019 bol Univerzite Konštantína 
F i l o z o f a v  N i t r e u d e l e n ý c e r t i fi k á t 
za  zabezpečenie ekologickej recyklácie 
a  spracovania elektroodpadu a prenosných 
batérií a akumulátorov v roku 2018. Udelila 
ho  autorizovaná organizácia zodpovednosti 
výrobcov pre eletroodpad, batérie a obaly 
a neobalové výrobky SEWA, a. s.  
Ide o organizáciu, ktorá učí deti i dospelých, 
ako  recyklovať. Firmám, inštitúciám, ale aj obciam 
a  mestám je nápomocná pri zbavovaní sa 
elektrozariadení a batérií, výrobcom a dovozcom 
elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov 
zas  pomáha plniť legislatívne normy vyplývajúce 
zo zákona o odpadoch.  
Zelený certifikát je potvrdením aktívneho prístupu 
univerzity k ochrane životného prostredia. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzite-konstantina-filozofa-v-nitre-ziskala-
zeleny-certifikat 

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 
zriadili EIT Food Hub

Európsky inovačný a technologický 
i n š t i t ú t  z r i a d i l n a S l o v e n s k e j 
poľnohospodárskej univerzite v  Nitre EIT 
Food Hub, ako jediný na Slovensku. 
EIT Food Hub na SPU v  Nitre bol zriadený 
na  základe úspešne predloženej žiadosti 
Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
v  januári 2019. Rozhodujúcim atribútom 
žiadosti FBP SPU v Nitre, ako súčasti Národnej 
platformy AgroBioFood Nitra, bola významná spolupráca s agropotravinárskym sektorom 
v  oblasti transferu výsledkov vedy a  výskumu do  praxe a intenzívna spolupráca s  vládnymi 
organizáciami pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky. Používaním loga EIT Food Hub 
bude môcť SPU v  Nitre rozširovať svoje aktivity v súlade s potravinovou stratégiou 
a podnikateľskými plánmi EIT v rokoch 2019 a 2020.  SPU v Nitre je jediným EIT Food Hub-om 
na Slovensku patriacim do kolokačného centra vo Varšave, ktorý bude šíriť informácie EIT Food 
na národnej úrovni s cieľom zaviesť nové kreatívne prístupy v oblasti potravín, rozvíjať kľúčové 
otázky a definovať nové zámery a praktické príklady bezpečnosti potravín, dizajnu potravín, 
výroby a spotreby, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca.  
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Hlavným prínosom programu EIT Food Hub je prispieť k programu pre potraviny na rok 2020, 
podporiť politiku EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, prispieť k národným 
rozpočtom na výskum, stimulovať spoluprácu medzi výskumom a podnikmi a prispieť 
k znalostným a inovačným schémam v oblasti potravín a poľnohospodárstva.  
Čo je poslaním a úlohou EIT?  
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)  je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, 
ktorého úlohou je posilňovať inovačnú schopnosť   Európy. EIT zohráva   dôležitú úlohu 
v podporovaní cieľov EÚ zameraných na vytváranie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu 
a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie 
nápady na produkty a  služby pre Európu. EIT podnecuje podnikateľský talent a podporuje 
nové nápady a  sústreďuje vo „vedomostnom trojuholníku“ popredné podniky, univerzity 
a  výskumné centrá, ktoré tvoria dynamické cezhraničné partnerstvá nazývané  inovačné 
spoločenstvá (KIC – znalostné a inovačné spoločenstvo).  
Poslaním EIT je prispievať ku konkurencieschopnosti Európy, k  jej udržateľnému 
hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií 
a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami   vytvárať 
priaznivé prostredie pre tvorivé myšlienky s  cieľom umožniť v  Európe rozvíjanie inovácií 
a podnikania na svetovej úrovni. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu 
pre výskum a inovácie Horizont 2020.  
Každé z  inovačných spoločenstiev EIT pôsobí v  centrách inovácií. V  záujme zvýšiť dosah 
činností EIT sú centrá inovácií rozmiestnené v  celej EÚ. EIT Food bol zriadený so sídlom 
v Leuvene v Belgicku s cieľom stimulovať inovácie, rozvoj talentov a zapojenie spotrebiteľov 
v  celej Európe. EIT Food má päť kolokačných centier (CLC):   Reading (s partnermi z Veľkej 
Británie, Írska a Islandu), Varšava (s partnermi z východnej Európy a severských krajín), Madrid 
(s partnermi zo Španielska, Talianska a Izraela), Leuven (s partnermi z Belgicka, Francúzska 
a Švajčiarska) a Mníchov (s partnermi z Nemecka a Holandska). 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite-v-
nitre-zriadili-eit-food-hub 

Zahraničná návšteva z Iraku na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave

V dňoch 31.3.2019 – 4.4.2019 navštívila 
Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
zahraničná delegácia z Iraku zo Salahaddin 
University-Erbil - prof. Ahmed Anwar Amin 
Dezaye - rektor, Jawhar Fatih Saeed - 
prorektor, Vian Faruq Muhammad - 
riaditeľka univerzity, Mohamed Aziz Saeed 
- riaditeľ programu Erasmus+ a ďalší 
asistenti. Počas návštevy na univerzite 
absolvovali niekoľko pracovných stretnutí 
na jednotlivých fakultách a  inštitúte UCM 

v Trnave a rokovali i s vedením UCM v Trnave.  Návšteva bola realizovaná cez grantovú schému 
Erasmus+ KA 107 pod garanciou doc. Marwan Al-Absi, PhD. a   PhDr. Jozefa Lenča, PhD 
z univerzity.
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/zahranicna-navsteva-z-iraku 

Okrem pracovných stretnutí realizovali 
zahraniční kolegovia aj  prednášky 
pre  študentov. Jednotlivé pracovné 
stretnutia umožnili nájsť spoločné oblasti 
záujmu a  možnej kooperácie a vytvorili 
dobrú platformu na ďalšiu spoluprácu 
medzi akademickými inšt i túciami. 
Na záver návštevy boli rokovania a pobyt 
ko l e g o v z u n i v e r z i t y z i ra c ke h o 
Kurdistanu úspešne zavŕšené podpisom 
Memoranda o  porozumení   medzi 
inštitúciami. Dohodu podpísal rektor 
UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc a  prof. Ahmed Anwar Amin Dezaye, rektor Salahaddin 
University-Erbil.

Defibrilátor: Novinka v knižnici Univerzitnej knižnice 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá môže 

zachrániť život
Koncom marca bol do Univerzitnej knižnice 
Katolíckej univerzity v Ružomberku umiestnený 
automatický externý defibrilátor (AED). AED 
je  uložený pri  výpožičnom pulte, aby bol neustále 
k dispozícii v prípade potrebného zásahu pri výskyte 
náh le j uda los t i spo jene j s  reá lnou a lebo 
predpokladanou zástavou srdca u  študenta, 
zamestnancov univerzity, alebo iných návštevníkov.  
Zamestnanci knižnice prešli v uplynulých dňoch 
školením na prácu s týmto prístrojom. Obsluha 
prístroja je veľmi jednoduchá. Po spustení prístroj sám 

vyzve používateľa, aby umiestnil elektródy správnym spôsobom podľa obrázkov na obale 
elektród na hrudník pacienta. Následne AED rozpozná srdcový rytmus. Určí, či je potrebné 
aplikovať elektrický výboj, alebo bezodkladne pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii.  
AED je prenosný prístroj určený pre použitie pri laickej 
aj  odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného 
obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej 
srdcovej arytmie. V  súčasnosti je AED bežne dostupný 
na  letiskách, v školách, hoteloch, nákupných centrách, 
ale  aj  v športových halách. V  blízkej budúcnosti 
budú v Ružomberku v rámci Katolíckej univerzity umiestnené 
ešte  ďalšie dva defibrilátory – na Pedagogickej fakulte KU 
a na Fakulte zdravotníctva KU. Miesta uloženia AED v  rámci 
KU budú nahlásené aj zložkám Záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/defibrilator-novinka-v-kniznici-ktora-moze-
zachranit-zivot 
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Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti v  spolupráci 
s  Univerzitou Mateja Bela v  Banskej 
Bystrici, Štatistickom úradom SR a širokým 
t í m o m o d b o r n í k o v a  o d b o r n í čo k 
z mimovládneho a  akademického sektora 
spúšťa v  týchto dňoch realizáciu projektu, 
ktorého cieľom je prispieť ku kvalitnejšej 
tvorbe verejných politík prostredníctvom 
lepšieho poznania občianskej spoločnosti 
a  n e z i s k o v é h o s e k t o r a . V ý s k u m , 
aký doposiaľ na Slovensku nebol realizovaný 
má priniesť bohaté množstvo informácií a dát  o jednom z dôležitých segmentov spoločnosti, 
akým občianska spoločnosť a neziskový sektor bezpochyby sú. 
„Naša univerzita ako moderná univerzita má vo svojom dlhodobom zámere zahrnuté tzv. tretie 
poslanie univerzity, ktorým je prispievať k  riešeniu celospoločenských výziev a  realizovať 
aktivity v prospech budovania občianskej spoločnosti. Projekt, ktorý v  spolupráci s Úradom 
splnomocnenca vlády pre rozvoj obč ianskej spoločnosti zač íname realizovať 
vnímamako  ďalšiu z  významných aktivít univerzity v  tejto oblasti a  som hrdý na to, 
že sme jeho súčasťou,“ uvádza doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB.  
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl dodáva: 
„ S  pracovníkmi a pracovníčkami  Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici spolupracujeme 
na viacerých našich aktivitách už dlhšie obdobie. Národný projekt je prirodzeným vyústením 
tejto spolupráce a univerzitu v ňom vnímame ako kľúčového partnera.“ Na realizácii projektu 
sa na univerzite bude podieľať interdisciplinárny tím odborníkov a odborníčok z ekonomickej 
a pedagogickej fakulty, ktorého súčasťou sú aj študenti a študentky doktorandského štúdia.

Na Fakulte prírodných a humanitných vied 
Prešovskej univerzity v Prešove vytvárali mapy, 

ktoré pomáhajú zachraňovať životy

Fakulta prírodných a  humanitných vied   (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v  Prešove 
sa  vo štvrtok, 28. marca, stala miestom   dobrovoľníckej akcie, na ktorej sa stretli 
nadšenci mapovania. Ich cieľom bolo digitálne zmapovať „neobjavené“ miesta na svete, 
ohrozené humanitárnymi krízami. Spoločne sa im podarilo zmapovať vyše 1000 budov 
v  Somálsku. Po Bratislave, Nitre, Zvolene, Košiciach a Žiline sa už po tretíkrát v Prešove, 
na  pôde Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU uskutočnilo podujatie 
s názvom Prešovský mapathon.  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
je partnerom výnimočného projektu

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-mateja-bela-v-banskej-bystrici-je-
partnerom-vynimocneho-projektu 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vytvarali-sme-mapy-ktore-pomahaju-zachranovat-

Ide o  mapovacie maratóny, na ktorých sa zídu 
dobrovo ľníci , aby podal i pomocnú ruku 
a  spoločne vytvorili a doplnili mapy oblastí, 
ktoré nie sú zmapované. Účastníci k tomu pritom 
p o t r e b u j ú l e n p oč í t ač s i n t e r n e t o v ým 
prehliadačom a myš.  
„Nápad zmapovať najviac ohrozené oblasti 
v  rozvojových krajinách dostala pred štyrmi rokmi 
známa humanitárna a  zdravotnícka organizácia 
Lekári bez hraníc. Tá prišla s  projektom Missing 
Maps, ktorý má bezprostredný humanitárny, etický 
a praktický rozmer, pretože bez dostatočných 
údajov z  krízových oblastí nie je možné plánovať 
napr. očkovacie kampane, vyhodnocovať rôzne 
zdravotnícke dáta, realizovať epidemiologické 

analýzy, resp. čo najlepšie logisticky riešiť dodávky zdravotníckeho materiálu,“ vysvetlila zámer 
projektu Jana Michalková z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. 
Ako  doplnila, účastníci tohtoročného prešovského mapathonu sa po úvodnej prednáške 
a školení, pod vedením Viktórie Vargovej a Jany Michalkovej, spoločne pustili do mapovania 
mesta Galcayo v Somálsku. Ich cieľom bolo zlepšiť mapové podklady a uľahčiť tak prácu najmä 
humanitárnych tímov, ktoré v tejto oblasti pôsobia.  
„Lekári bez hraníc pôsobia v regióne Galcayo North od mája 2017, kde vykonávajú 
zdravotnícku prácu v regionálnej nemocnici. K tejto činnosti sú kvalitné mapové podklady 
nevyhnutnosťou. Účastníkom nášho mapovacieho maratónu sa podarilo zmapovať vyše 1000 
budov v meste, za čo im patrí veľká vďaka,“ dodala Michalková. Všetky aktivity prebiehajúce 
v  určitej krajine sa realizujú v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. Veľkým pozitívom celého 
projektu je taktiež využívanie a  zároveň aj rozširovanie otvorených máp (OpenStreetMap), 
ktoré zaisťujú, že rôzne dáta získané pod týmto projektom sú voľne dostupné.  
„Nie každý má možnosť vycestovať na druhý koniec sveta a pomáhať najviac ohrozeným. 
Mapathon je ale jasným dôkazom toho, že priložiť ruku k dielu sa dá aj „od stola“  – vytvorením 
mapy – mapy, ktorá môže v konečnom dôsledku zachrániť život,“ uzavrela Michalková. 
Organizáciu mapathonov na Slovensku organizačne zabezpečuje združenie AMAVET klub 
č. 962. 

Internátne rádio Prešovskej univerzity v Prešove PaF 
oslavuje polstoročie

Už 50 rokov sa internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Rádio 
PaF prihovára svojím univerzitným poslucháčom. Počas tohto obdobia prešlo značnou 
modernizáciou, uspelo vo viacerých súťažiach a  vystriedalo sa v  ňom viac ako tristo členov 
na  rôznych pozíciách. Polstoročie oslávilo veľkolepo, s bývalými členmi a odhalením nového 
loga. V akademickom roku 1968/1969 sa skupina mladých a  šikovných študentov Prešovskej 
univerzity rozhodla zrealizovať svoje študentské vízie a založila Internátne rozhlasové štúdio. 
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„Najskôr sa vysielalo z  priestorov terajšej 
vrátnice Študentského domova a  jedálne 
na  Ul. 17 novembra 13 (tzv. starý internát) 
a  neskôr sa   vysielacie štúdio premiestnilo 
do  súčasných priestorov, za povestné 
červené kožené dvere,“ s úsmevom popisuje 
súčasný riaditeľ internátneho rádia Peter 
Tarasovič, študent Fakulty manažmentu PU. 
Ako doplnil, po výstavbe Študentského 
domova č. 11   sa  vysielanie rozšírilo 
aj  na  dodnes nazývaný nový internát. 
„Vo vtedajšom štúdiu pribudla nová technika, 
ktorá bola na svoje obdobie veľmi vyspelá,“ 
doplnil Peter Tarasovič. Podľa jeho slov bolo 
rádio byť vždy   apolitické a  aj v  čase 
p re d  re v o l ú c i o u s a s n až i l o f o r m o u 
kontroverzného humoru a  satiry o  slobodu 

prejavu.  
V r o k u 1 9 9 3 r á d i o z m e n i l o s v o j n á z o v , 
keď  sa  premenovalo na Rádio PaF, Rádio Pedagógov 
a  Filozofov, neskôr prišlo aj prvé logo. „Po prelome 
tisícročí došlo k  ďalším významným zmenám, začalo sa 
vysielať digitálne, v štúdiu pribudla zvuková pena, v roku 
2005 nový vysielací mix,“ poznamenal Tarasovič, 
ktorý  je  rád, že sa v  súčasnosti podarilo obnoviť nielen 
používanú techniku, ale aj samotné vysielacie štúdio. 
Pri príležitosti výročia založenia rádia zorganizovali jeho 
terajší členovia v prvý marcový týždeň oslavu, 
na  ktorej  predstavili nové logo. „Internátne rozhlasové 
štúdio je neodmysliteľnou súčasťou nielen študentského, 
ale aj celého univerzi tného ž ivota. Som rád, 

že sa aj po 50 rokoch teší veľkej obľube zo strany poslucháčov, má stále čo ponúknuť svojimi 
reláciami, spravodajstvom i hudbou, a to aj napriek tomu, že dnešní študenti majú k dispozícii 
internet či sociálne siete,“ uviedol rektor PU prof. Petra Kónya na slávnosti, ktorej sa zúčastnilo 
vyše 80 hostí z  radov bývalých členov rozhlasového štúdia. „Chcem sa preto poďakovať 
všetkým bývalým, ale aj terajším členom za ich nezištnú, obetavú a  tvorivú prácu, 
ktorou ste prispeli a stále prispievate k napredovaniu tohto rádia,“ doplnil rektor.  
Za úctyhodných 50 rokov sa rádiu vystriedalo niekoľko generácií.   „V Rádiu PaF som vysielala 
ráno, každý utorok a štvrtok, a to ranné vysielanie sa so mnou vezie celý čas, nakoľko pôsobím 
v  rádiu, vrátane Pafka, už 11 rokov,“ zaspomínala si bývalá členka Oľga „Oli“ Džupinková. 
Dnes sú viacerí bývalí členovia tohto internátneho rozhlasového štúdia zamestnaní v rôznych 
profesionálnych médiách.  
Rádio PaF bolo úspešné počas svojho pôsobenia aj v medzinárodnej súťažnej prehliadke 
tvorby internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií s  názvom RÁDIORALLYE. 
Túto  súťaž sa mu podarilo vyhrať celkovo dvakrát po sebe, čo sa zatiaľ žiadnemu inému 
internátnemu rádiu doteraz nepodarilo. Bolo to v roku 2009 v Nitre a v roku 2010 v Prešove. 
Celkové prvenstvo získalo aj v roku 2014 v Trnave. V roku 2015 sa mu síce nepodarilo získať 
celkové prvenstvo, ale jeho živé vysielanie bolo vyhodnotené ako najlepšia nahrávka celého 
ročníka. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/internatne-radio-paf-oslavuje-polstorocie 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/internatne-radio-paf-oslavuje-polstorocie
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/internatne-radio-paf-oslavuje-polstorocie


O podporu z grantového programu Mením moje 
mesto sa uchádzajú aj tri projekty z Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Mesto Nitra sa už druhý rok rozhodlo podporiť 
občianske projekty prostredníctvom grantového 
programu Mením moje mesto 2019, ktorý realizuje 
v  spolupráci s  Nitrianskou komunitnou nadáciou. 
Do druhého kola prešli aj tri projekty zo Slovenskej 
p o ľn o h o s p o d á r s k e j u n i v e r z i t y v  N i t r e , 
ktoré sa uchádzajú o váš hlas.  

V  kategórii 
verejné priestory je to  projekt Knižnica 
popínavých rastlín, zameraný na vytvorenie 
oddychového miesta v parku Botanickej záhrady 
SPU. Zahŕňa   výsadbu najväčšej kolekcie 
popínavých drevín na Slovensku a osadenie 
lavičiek pod rozsiahlou pergolou. Botanickú 
záhradu SPU navštívi ročne takmer 10-tisíc 
návštevníkov.  

Cie ľom ďalš ieho projektu je organizovanie verejného festivalu pod názvom 
Deň  architektúry. Jeho autori, pedagógovia a  študenti   Katedry záhradnej a  krajinnej 
architektúry FZKI, chcú formou verejných prednášok, diskusií, premietaní, informačných 
objektov, výstav a  súťažných prezentácií   vzbudiť záujem 
Nitranov i  študentov o  vzhľad verejných priestranstiev 
a informovať verejnosť o súčasnom stave architektúry.  
V  kategórii   vzdelávanie sa o  váš hlas uchádza ďalšie 
pracovisko Botanickej záhrady SPU – Univerzitné vivárium. 
Projekt Biodiverzita – záž itkové vzdelávanie 
je  zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl 
prostredníctvom zážitkových programov. V  priamom 
kontakte so zvieratami sa u detí rozvíjajú nielen znalosti, 
ale aj emočná a  sociálna inteligencia. Cieľom projektu 
je  zároveň zvyšovať povedomie o potrebe a  fungovaní biodiverzity, o  živej prírode 
a jej koexistencii s ľuďmi.  
Projekty trojice pracovísk Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre môžete podporiť 
na stránke https://mmm2019.hlasobcanov.sk/.  
Postup hlasovania:  
1. vyberiete naraz projekty, ktorým chcete dať svoj hlas,  
2. kliknete na “Hlasovať”, 
3. vyplníte údaje a uvediete telefónne číslo, na ktoré vám príde sms s kódom,  
4. vpíšete kód z sms, odošlete hlas,  
5. jediným hlasovaním môžete podporiť všetky tri projekty.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/o-podporu-z-grantoveho-programu-menim-moje-
mesto-sa-uchadzaju-aj-tri-projekty-z-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-v-nitre 
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Centrum FunGlass získalo financie na modernizáciu 
výskumnej infraštruktúry!

V posledných dňoch hodnotilo Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá 
(FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne svoj dvojročný progres 
v implementácii európskeho projektu budovania excelentných výskumných centier. 
V prvej fáze tohto sedemročného, v slovenských podmienkach doposiaľ najväčšieho vedecko-
výskumného projektu financovaného zo strany Európskej únie, sa Centrum sústredilo 
na posilnenie svojich personálnych kapacít, čo sa počas prvých dvoch rokov premietlo do 61% 
nárastu počtu jeho zamestnancov. 
Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti v stredoeurópskom priestore, 
ktoré vznikli v rámci úspešných tímingových projektov programu Horizont 2020. 
Cieľom  je  transformácia jestvujúceho pracoviska v oblasti sklárskych vied a technológií 
na  úroveň vedeckej excelentnosti, ktorá mu umožní zaradiť sa medzi špičkové európske 
inštitúty.  Dňa 4. apríla 2019 univerzita podpísala zmluvu s Ministerstvom školstva v rámci 
Operačného programu Výskum a inovácie. Aktuálne sa preto Centrum sústredí na spustenie 
druhej fázy, prostredníctvom realizácie projektu komplementárneho financovania 
zo  štrukturálnych fondov (€10 mil.), v rámci ktorej bude zásadným spôsobom rozšírená jeho 
vedecko-výskumná infraštruktúra. Bola podaná žiadosť o nenávratný príspevok poskytovaný 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a Výskumná agentúra na základe výsledkov 
konania, žiadosť schválila vo výške celkových výdavkov 10,5mil. EUR. Zmluvu o poskytnutí 
finančných prostriedkov podpísal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Jozef Habánik a ministerka Školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. „Trenčianska 
univerzita je excelentným centrom vedy v oblasti materiálového výskumu. Ukazuje sa, 
že aj menšia univerzita, pokiaľ si správne definuje svoje poslanie a kráča si za svojim cieľom, 
môže dosiahnuť medzinárodne akceptovateľné výsledky“ povedal rektor Jozef Habánik 
a poznamenal, že slovenská veda by nemala byť Popoluškou, ale dámou, ktorú nachystáme 
na ples. „Cieľom výskumných oddelení FunGlass je vývoj nových typov skiel so špeciálnymi 
vlastnosťami, ktoré nájdu využitie v priemysle, zdravotníctve v podobe biomateriálov 
či  kostných náhrad, ale aj pri výrobe elektriny zásluhou účinnejších fotovoltaických panelov. 
Získané financie budú smerovať do rekonštrukcie priestorov, laboratórií a do dobudovania 
výskumnej infraštruktúry centra, aby mohli byť naplnené všetky výskumné aktivity a ciele 
zadané na začiatku projektu“, uzavrel riaditeľ Centra Dušan Galusek. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/centrum-funglass-ziskalo-financie-na-
modernizaciu-vyskumnej-infrastruktury 
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