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MILÍ ČITATELIA,
keď sme sa pred dvoma rokmi s nástupom novej šéfredaktorky
rozhodli pre zmeny v štruktúre rubrík nášho časopisu, zámerom
bolo prinášať kvalitnejší obsah, obohatiť ho o autorskú tvorbu
v podobe rozhovorov a reportáží. Táto zmena zafungovala a dnes
máme ešte odvážnejšiu ambíciu; posunúť časopis do vizuálne
modernejšej a atraktívnejšej podoby. Preto sme ho redizajnovali.
Nový lay out a grafickú koncepciu autorsky pripravili grafický
dizajnér Peter Liška v spolupráci so šéfredaktorkou Katarínou
Mackovou a komunikačným poradcom STU Fedorom Blaščákom.
Zmenili sme logo, písmo, štruktúru rubrík, rozšíril sa počet strán a
prešli sme na recyklovaný papier.
Ale opäť nám ide hlavne o lepší obsah. Samozrejme, o udalostiach
na našich fakultách vás budeme aj ďalej informovať, avšak
namiesto podrobného venovania sa priebehom schôdzí, súťaží
či konferencií sa radšej detailnejšie a precíznejšie pozrieme
na výskum, objavy, novinky zo sveta vedy a techniky, na naše
úspechy, na ženy vo vede, na našich úspešných absolventov.
V spolupráci s Archívom STU sa budeme venovať dejinám
univerzity. Pribudnú nové rubriky, tým existujúcim sa upraví
súčasná podoba. Aby sme však dokázali túto odvážnu víziu
naplniť, znižujeme počet čísel o polovicu a stáva sa z nás
dvojmesačník.
Keď sa v roku 1995 z Informácií STU stalo Spektrum STU, autorka
nového názvu Eva Mórová ho vysvetlila takto: „Vychádzala
som z toho, že názov by mal byť krátky a mal by nejako súvisieť
s technikou. Predovšetkým by však mal odrážať širokú škálu
záujmov a obsahovú pestrosť, ku ktorej, ako dúfam, naše nové
univerzitné periodikum smeruje.“

Aj my dúfame presne v to, v čo pred dvadsiatimi piatimi rokmi
pani Mórová. Rozmanitosť síce môže narážať na rozsah – veľké
témy treba robiť do hĺbky, čo si vyžaduje primeraný priestor –
avšak budeme sa snažiť „mixovať“ tento pomer tak, aby sme
postrehli všetky relevantné novinky a zároveň dali miesto tomu,
čo si miesto zaslúži. Uvedomujeme si, že to nie je proces, ktorý
by sa uzavrel jedným číslom, ale bude sa postupne kreovať
a na konci roka si všetci povieme, že ten výsledok predsa len
stojí za to. A veríme, že si povieme aj to, že nás počas obdobia
zmeny motivovala vaša priazeň a aj kritika, lebo tá posúva
veci k lepšiemu. Preto budú vaše reakcie na toto nové číslo
vítaným zrkadlom, ktoré nám pomôže vnímať naše úsilie zo
zmeneného uhla. Špeciálne pri hlavnej téme tohto nového čísla,
ktorú sme sformulovali do podoby základnej otázky: prečo
študovať techniku na Slovensku. Ozvite sa nám do redakcie, dajte
nám spätnú väzbu, napíšte nám postreh, dajte dobrý tip. Píšeme
to pre vás. A ako nás baví písať, chceme, aby vás bavilo čítať. Preto
si dovolíme požiadať: poďte do toho s nami.
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Michal Hrabovec,

FEBRUÁR 1948
A JEHO DÔSLEDKY
NA ŽIVOT VYSOKÝCH ŠKÔL

Síce táto otázka smeruje k štúdiu a práci,
no viac, ako za samotné štúdium vďačím
vysokej škole za život na internáte. Ten
totiž ponúkal rôznorodé platformy pre
vlastnú realizáciu aj mimo školy, v mojom
prípade hlavne vysokoškolský klub Elam
a jeho Klub mikropočítačovej techniky.
Stretol som tam priateľov, s ktorými sme
založili IT firmu Anasoft, už počas môjho
2. ročníka v roku 1991. Určite k tomu
prispeli aj priaznivé politické zmeny, bolo
tesne po revolúcii, a získaná sloboda
umožnila súkromné podnikanie. Firma na
začiatku fungovala doslova v internátnej
pivnici, neskôr už zamestnávala desiatky
spolužiakov a sídlila vo viacerých
budovách. Boli sme medzi prvými,
ktorí na internátoch zavádzali vlastné
telefónne linky a internet, spolužiaci
si chodili k nám riešiť diplomové práce
aj vlastné projekty. Dnes patrí Anasoft
k úspešným príbehom, ako sa dá
firma založiť a vybudovať z nuly, čím,
dúfam ponúka inšpiráciu aj pre ďalších
mladých ľudí, ktorí sa neboja realizovať
vlastné sny.
Napriek podnikaniu som považoval za
dôležité štúdium úspešne ukončiť a
venoval som úsilie, aby sa mi to podarilo
v riadnom termíne. Bola to dobrá škola,
a stále považujeme za dôležité, že naša
firma sídli v jej blízkosti.
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prípadne na výšku textového bloku

STU ZÍSKALA
MILIÓN EUR.
ZABOJUJE O VEDCOV
ZO ZAHRANIČIA
Príjemcom prestížneho grantu z európskeho programu Horizont 2020 je Slovenská akadémia vied. Ide o pokračovanie
projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV

NAJLEPŠIA INŽINIERSKA
DIPLOMOVKA V ODBORE
STAVIEB VZNIKLA
V MINULOM ROKU
NA STAVEBNEJ FAKULTE
Inžiniersku cenu 2019 za najlepšiu
diplomovú prácu v odbore stavieb
získal absolvent Stavebnej fakulty STU
v Bratislave Ing. Michal Bakočka za

Text v troch stĺpcoch, bez zvýrazneného perexu.
Označenie odstavcového štýlu:
Text
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v uplynulých rokoch podarilo prilákať na
Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú naše tri najlepšie
vedecké inštitúcie pokračovať spoločne.
„V úspešnom projekte SASPRO sme sa
rozhodli pokračovať v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme
na svoje pracoviská po 10 vedcov a 20
bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom
ide o širokú škálu výskumných oblastí,
ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr.
Zuzana Hrabovská, vedúca projektu. Grant
vo výške takmer 4 milióny eur si partneri
podelia na polovicu: SAV získa 50 % a obe
univerzity spoločne 50 %. Viac než jeden
milión eur v najbližších piatich rokoch STU
využije na prilákanie 10 vedcov zo zahra-

ničia. Prvé výzvy a medzinárodné konkurzy
plánujú partneri projektu vyhlásiť v júli
2020. A prví vedci by mohli začať svoje
pracovné pobyty na Slovensku od januára 2021. „Vysoké hodnotenie a úspech
projektu v programe H2020 dokazuje, že
spájať sily má zmysel. Po podpise Memoranda medzi STU, UK a SAV v júni 2019
je SASPRO 2 pri projekte ACCORD, ktorý
v celkovom objeme 110 miliónov eur realizuje STU v konzorciu s UK, ďalší príklad, že
spolupráca prináša výsledky. Ukazuje sa,
že spoločne vieme byť v medzinárodnom
priestore úspešní. Od projektu očakávame
angažovanie kvalitných nových kolegov
a väčšiu internacionalizáciu nášho vnútorného prostredia,“ povedal rektor STU
Miroslav Fikar.

návrh výškovej budovy Dream Tower
v Prahe. Porota vysoko hodnotila
aplikáciu materiálov s prvkami novodobej
architektúry pre výškové stavby,
podrobnosť a komplexnosť dokumentácie.
Vedúcim ocenenej diplomovej práce bol
Ing. arch. Juraj Hermann. Ceny poroty
(bez poradia) si zo súťaže odniesli aj
ďalší dvaja naši absolventi: Ing. Lukáš
Biróczi z FEI STU a Ing. Jakub Mydla zo
Stavebnej fakulty.

na 60 metrov skončil tretí v novom
slovenskom rekorde 6,55 sekundy, čím
zlepšil vlastný rekord SR z Torune v roku
2018. Gratulujeme.

ĽUBICA VITKOVÁ
ZÍSKALA OCENENIE
OD PREDSEDU BSK
Bratislavský samosprávny kraj ocenil
osobnosti regiónu. Cenu si z rúk župana
Juraja Drobu odniesla aj prorektorka STU
a bývalá dekanka Fakulty architektúry
profesorka Ľubica Vitková. Gratulujeme.

25 mm

JÁN VOLKO OPÄŤ
ZLEPŠIL SLOVENSKÝ
REKORD
Obdivuhodný Ján Volko, historicky
najlepší slovenský šprintér, ktorý
patrí medzi najlepších v Európe.
Na záverečnom mítingu World Athletics
Indoor Tour (WAIT) v Madride vo finále

Menej sa vie že Jano "beží" aj jednu
dlhú trať – študuje na FEI STU BA.
Podporujeme ho a držíme palce – nech
láme rekordy a nech si okrem medailí
v atletike raz dobehne aj k univerzitnému
diplomu. Na sociálnej sieti sa Ján Volko
na adresu univerzity a svojho štúdia aj
sám vyjadril: "Veľká vďaka bez vášho
prístupu by to nešlo. Som vďačný, že popri
vrcholovom športe môžem myslieť na
svoju budúcnosť."

Viac na www.stuba.sk.
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PÍŠE MIROSLAV FIKAR,
REKTOR SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE

PREČO ŠTUDOVAŤ
TECHNIKU
NA SLOVENSKU?

S

lovensko je zem zasľúbená
pre technikov a inžinierov,
patríme k najviac priemyselným
krajinám v celej Európe,
preto potrebujeme technicky
vzdelaných ľudí a práve preto
majú absolventi Slovenskej
technickej univerzity obrovské
možnosti, medzi firmami patria
dlhodobo k najžiadanejším
a majú najvyššie nástupné
platy.

Keď sa dnes mladí ľudia rozhodujú,
kam ísť študovať na vysokú školu, tak
mnohí už azda ani nevedia, že kedysi
bola táto možnosť určená len pre malú
skupinu „vyvolených“ a podarilo sa to
sotva jednému z desiatich. Vidíme to aj
na číslach. V najstaršej generácii (55 –
64-roční) má na Slovensku vysokoškolské
vzdelanie len 13 % populácie oproti 26 %
priemeru krajín OECD. Dnes je však už
všetko inak.

DIPLOM UŽ NIE JE VZÁCNOSŤ,
NO TREBA SI DOBRE VYBRAŤ
Takmer 40 % dnešných maturantov
pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Podiel
ľudí s vysokoškolským titulom v skupine
25 – 34 ročných je už na úrovni 31 %, čo
je síce stále o 10 % menej ako priemer
krajín OECD, no potvrdzuje sa tým fakt, že

označenie odstavcového štýlu:
Perex

mať diplom dnes už na Slovensku vôbec
nie je taká vzácnosť ako kedysi. A to je
dobre, lebo vzdelanejší ľudia majú lepšie
možnosti, aj vyššie platy, no náš problém
spočíva v tom, že mladí ľudia si vyberajú
skôr humanitné odbory a výsledok je taký,
že až 25 % vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov pracuje na stredoškolskej
pozícii.
Dnes tiež často počúvame, že „na vysokú
školu sa vie dostať každý“. Z pohľadu
vysokých škôl je to aj pravda. S výnimkou
niekoľkých prestížnych odborov slovenské
vysoké školy bojujú o študentov, lebo
sú z veľkej časti financované podľa
ich počtu. Situácia však nie je dobrá,
lebo počty študentov nám kvôli zlému
demografickému vývoju dramaticky
klesajú. Na Slovensku sa dnes rodí zhruba
len polovičný počet detí oproti počtom
spred 30 alebo 40 rokov. A pritom za

označenie odstavcového štýlu:
Podnadpis

30 rokov pribudlo na Slovensku mnoho
nových vysokých škôl, máme ich takmer
dvojnásobok oproti porovnateľne veľkému
Fínsku. Čiže tu máme paradox: vysoké
školy pribudli, no ubúdajú nám študenti.
Mnohé vysoké školy preto zrušili klasické
prijímačky a vezmú každého, kto sa
prihlási. A to má, zákonite, dôsledky aj
na kvalitu. Neplatí to však všade rovnako
a špeciálne nie práve o technických
odboroch, lebo štúdium matematiky,
chémie, fyziky alebo informatiky bolo, je
a bude náročné vždy a je v zásade veľmi
podobné všade: v Čechách, v Nemecku
a aj u nás.

STU AKO ZÁRUKA KVALITY
Slovenská technická univerzita je najstaršia a aj najlepšia technická univerzita
na Slovensku a preto zároveň platí, že

označenie odstavcového štýlu:
text

absolvovať STU je náročné. O to lepšie
možnosti sa po skončení štúdia otvárajú
pred našimi absolventmi. Univerzita
garantuje istý štandard nárokov, to však
neznamená, že študenti sa „iba“ vezú.
Naopak, z hľadiska študentov platí, že
štúdium majú len také dobré a kvalitné,
ako sú sami ochotní predpísané nároky
sami na seba zvyšovať. A presne takých
študentov potrebujeme najviac, takých,
ktorí sú nároční, s ktorými to nebudeme
a nechceme mať ľahké.
Za STU môžem garantovať, že
kvalitou študijných programov sme
na tom porovnateľne so zahraničím.
Aplikovaná informatika, počítačová
bezpečnosť, materiálový výskum,
chémia, alebo tiež strojárske
a stavebné odbory dosahujú vysokú
úroveň. A dokazujú to aj medzinárodné
porovnania a vedecké výsledky.

Podľa najnovších výsledkov rešpektovaného QS rankingu sa STU zlepšuje, umiestnili
sme sa na 710. mieste z viac než 20-tisíc
svetových univerzít. A podľa najnovšieho
vydania prestížneho Shanghai rankingu
patrí STU do skupiny TOP 500 svetových
univerzít v odbore matematika. Zároveň
platí, že už nie sme „iba“ slovenskou
školou. Rastie nám počet zahraničných
študentov a aj vo výskume sa nám darí
získavať viac medzinárodných grantov.

ŠTUDOVAŤ TECHNIKU NA STU
SA OPLATÍ
Až 20% slovenských vysokoškolákov
študuje v zahraničí, čo je oproti 2-3%
priemeru krajín OECD obrovské číslo. Dalo
by sa povedať, že o kvalite slovenských
vysokých škôl hlasujú naši mladí ľudia
nohami, najčastejšie odchádzajú do

označenie odstavcového štýlu:
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text: Katarína Macková
foto: Matej Kováč, archív vedúceho laboratória
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AKO SA PLÁNUJE
PRIE HRADA?
UKÁZALI NÁM
V HYDROTECHNICKOM
LABORATÓRIU

V

V zásobnej nádrži sú tri čerpadlá s celkovou kapacitou 170 litrov
za sekundu; maximálne toľko sa dá do modelov tlačiť. „Môžeme
tú vodu tlačiť buď priamo, alebo cez hornú nádrž, čo je však
už viac-menej starý spôsob,“ hovorí Rumann. Pri jeho použití
sa voda čerpala do hornej nádrže, potom sa ručne vypúšťala
a čerpadlá držali konštantnú úroveň hladiny vody v nádrži, ktorá
sa nachádza na najvyššom poschodí v budove, čiže o štrnásť
metrov vyššie, ako práve sme. „V súčasnosti pracujeme tak,
že nám to systém dokáže odregulovať cez frekvenčné meniče
a regulačné uzávery. Následne dokáže
Prichádzame do hlavného priestoru, ktorý
čerpadlo automaticky doregulovať taký
je vlastne väčšou halou; je tridsať metrov
„...OTÁZKA ZVYKNE STÁŤ
prietok, aký potrebujeme.“ Výsledkom je,
dlhý, osem široký a šesť vysoký. Slúži
TAK, ČI MILIÓNY, ALEBO
že v skúmanom modeli preteká presne
na budovanie fyzikálnych modelov, na
DESIATKY MILIÓNOV EUR.“
dané množstvo vody a vznikajú také
ktorých sa potom robia potrebné merania;
podmienky, aké výskumníci potrebujú podľa
do týchto modelov sa následne privádza
konkrétneho zadania preskúmať.
voda pomocou čerpacieho systému s uzavretým kolobehom
vody. „Ten tvorí podzemná zásobná nádrž, systém zberných
kanálov a systém potrubí a čerpadiel, ktoré sú v týchto zberných
VEĽKÝ MODEL MÔŽE SUPLOVAŤ AJ KOMPAKTNÁ JEDNOTKA
kanáloch umiestnené. Takto sa voda dopravuje k odberným
miestam a následne sa vyvedie cez potrubie, ktoré už vedie ku
Stojíme pred zmenšeninou vodného diela Hričov, ktoré bolo
konkrétnemu modelu,“ vysvetľuje vedúci s tým, že celé riadenie
vybudované asi pred šesťdesiatimi rokmi na rieke Váh pod
je automatické a prebieha pomocou vlastného riadiaceho
Žilinou. V laboratóriu bolo zhotovené v geometrickej mierke
systému, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre toto laboratórium.
1:55; na základe metód modelovej podobnosti boli prepočítané
Dá sa, samozrejme, ovládať diaľkovo cez počítač.
ostatné mierky fyzikálnych veličín, ako prietok, rýchlosť, čas
ýskum hydraulických a hydrotechnických problémov
vodných stavieb a vodohospodárskych objektov
na fyzikálnych modeloch, verifikácia meracích
metód, overovanie meraní pri dizertačných
a diplomových prácach. Na to všetko slúži toto
laboratórium, nachádzajúce sa v budove Stavebnej
fakulty. Vedie ho inžinier Ján Rumann, ktorý
nám priblížil jeho význam a fungovanie; viac sa
dozvieme v nasledujúcej reportáži.

a podobne. Na takto zhotovenom modeli sa púšťa prietok,
skúma sa prúdenie a jeho účinky, pričom výskumníci merajú
rôzne hydraulické veličiny; prietok, hladiny, tvary deformácií
koryta, hĺbku výmoľov, ktoré vznikajú a podobne. „Máme však
aj menšie, výskumno-výukové modely. Sú kompaktnejšie,
každý z nich má vlastnú zásobu vody,“ vysvetľuje ďalej vedúci
s tým, že princíp však je, pochopiteľne, stále rovnaký. Aj keď
treba povedať, že metódy môžu byť rôzne. „Tie menšie modely
simulujú rôzne podmienky, ktoré sa učia na našej fakulte a ktoré
sa vyskytujú v praxi. Ide o modely priamo určené na výučbu a na
doktorandský výskum.“
Tieto modely poslúžia aj pri diplomových prácach; takisto
pomôžu pri verifikácii meracích metód. Namiesto toho, aby
museli v laboratóriu vybudovať veľký model, použijú takúto
kompaktnú jednotku, v ktorej si daný jav vedia pomerne
jednoducho nasimulovať a následne otestovať metodiku
merania, prípadne aj vhodnosť jednotlivých prístrojov pre
konkrétny problém, ktorý sa skúma. Takýchto modelov
majú deväť a vedia na nich nasimulovať a skúmať celú škálu
hydraulických problémov, ktoré sa v praxi vyskytujú.
Zaujíma ma, či uvedené poznatky a postupy aplikujú častejšie
pred výstavbou, alebo skôr pri riešení komplikácií už
existujúceho diela. „Aj to, aj to. Prvou fázou je, samozrejme,

25 mm

25 mm

označenie odstavcového štýlu:
info

projektová príprava, keď sa preverujú projekčné návrhy pred
vybudovaním vodného diela. Vtedy sa hľadá optimálny tvar,
bežným problémom je napríklad kapacita uzáverov – či
dokážu previesť potrebné množstvo vody, ktoré sa pôvodne
vypočítalo,“ vysvetľuje vedúci s tým, že drvivá väčšina klasických
výpočtových metód je viac-menej približná a nezahŕňa
celú komplexnosť prúdenia. V súčasnosti sú prostriedky
matematického, respektíve numerického modelovania veľmi
dobré; dá sa modelovať cez jedno, tvoj a trojrozmerné prúdenie.
Vždy sa však vyžaduje overenie, ktoré sa dá urobiť len na
základe reálne nameraných hodnôt získaných práve pomocou
fyzikálneho modelu.

HYDRAULICKÉ JAVY OVPLYVŇUJE AJ OKOLIE
Overujú sa tvary a návrhy, optimalizujú sa, hľadajú sa riešenia...
napríklad v súvislosti s vyššie spomínaným požadovaným
prietokom. Tiež sa preveruje prevedenie veľkých vôd pri
povodňových stavoch v tom zmysle, či bude ich kapacita
v prípade potreby dostatočná. A takisto netreba zabúdať na
špeciálne prípady, ako sú napríklad havárie. Nedajú sa vopred
očakávať, môže sa iba spätne preveriť, čo sa vlastne stalo.
Ďalšou vecou sú rekonštrukcie; tam treba overiť nové prvky,
zvýšenie kapacity uzáverov, vyššiu bezpečnosť... často treba

označenie odstavcového štýlu:
záhlavie

sadzobná mriežka – článok /rozhovor
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text Katarína Macková
foto: archív

označenie odstavcového štýlu:
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"Univerzita ponúkala množstvo
aktivít, výletov a podujatí. Ak
by som si mohla vybrať znova,
bola by to tá istá krajina,
ale radšej letný semester,
kedy sú dni dlhšie," hovorí
Katarína Karaffová, študentka
automatizácie a informatizácie
v chémii a potravinárstve na
FChPT. Zúčastnila sa Erasmus+
štúdia v Litve počas zimného
semestra 2019/2020.
Prečo ste sa rozhodli práve pre Litvu?
Chcela som ísť niekam na sever a zažiť
poriadnu zimu. Zároveň som hľadala
krajinu, kde nie sú náklady na život veľmi
vysoké a zostanú mi nejaké peniaze
nazvyš. Rozhodla som sa teda pre Litvu.
Nie je to mainstream krajina na Erasmus
a mnoho ľudí bolo prekvapených, keď
som im povedala, kam idem. Je o 1 000
kilometrov severnejšie ako Slovensko
a v zime tam teplota klesá až pod – 20°C.
Pre ktorú školu ste sa tam rozhodli?
Vybrala som si KTU, technickú univerzitu
v meste Kaunas. Dôležitým prvkom pri
rozhodovaní tiež bolo, že ako jedna z mála
univerzít má oddelenie automatizácie,
čo je odbor, ktorý študujem. Ďalším
plusom bolo, že univerzita má perfektne
spravovanú stránku, človek sa vedel
dopátrať ku všetkému, čo potreboval,
a komunikácia s učiteľmi bola rýchla
a efektívna.

Keď sa teraz na váš pobyt spätne
pozriete, splnil vaše očakávania?
Určite a vo veľkom. Snažím sa nemať
veľké očakávania, aby som nebola
sklamaná. Do Litvy som šla s nastavením,
že by som chcela spoznať a precestovať
tak veľa, ako len bude možné, a byť
priateľská a otvorená ku všetkým. Už od
prvého týždňa som sa snažila vypĺňať čas
zmysluplne a nezaháľať. Počas prvých
týždňov vzniklo veľa nových priateľstiev
a vytvorili sme si takú malú rodinu.
Spoločne sme podnikli množstvo výletov,
ako Laponsko, Kaliningrad, Riga, Tallinn,
Helsinki, Varšava, roadtrip po Litve
a mnoho iných. Dohromady som navštívila
za pol roka sedem štátov.
Aké je tam podnebie?
Dalo sa naň zvyknúť?
Nie každý vie, že názov Litva je odvodený
od slova “lietus”, čo v litovčine znamená
dážď. Vôbec to však nie je taký problém,
ako sa na prvý pohľad môže zdať. Krajina
je vďaka častému dažďu krásne zelená,
národné parky sa pýšia mokraďami
a zaujímavými scenériami, huby tu kúpite
lacno počas celého roka a je to hotový raj
pre ľudí s respiračnými problémami.
A čo kuchyňa?
Tá je podobná našej slovanskej. Základom
skoro všetkých jedál sú zemiaky, červená
repa, huby a smotana. Ja osobne som
si veľmi obľúbila ich tmavý ražný chlieb,
z ktorého vyrábajú kvasený nápoj
zvaný gira.

Pozrime sa na vzdelávanie.
Je iné ako naše?
Bolo podobné, ako u nás na STU. S tým,
že som viac pracovala na projektoch
a individuálne konzultovala problémy
s učiteľmi. Študenti v Litve už väčšinou
pracujú popri škole, a teda väčšinu
predmetov som mávala podvečer. Celkovo
je o študenta veľmi dobre postarané,
univerzita ponúka množstvo aktivít,
výletov a podujatí, z ktorých definitívne
najkrajším bol Welcome Week. Všetky
fakulty sú pokope a spolu s internátmi
tvoria také malé univerzitné mestečko.
Čo vás tam najviac prekvapilo?
Asi fakt, že Litva je naozaj veľmi rýchlo
modernizujúca sa krajina. Z historického
hľadiska bola, rovnako ako Slovensko,
dlho pod vplyvom ZSSR, avšak cítiť tam,
že ľudia sa túžia zlepšovať a posúvať
svoju krajinu na úroveň západnej Európy.
Priestory v škole boli útulné a moderné,
laboratóriá perfektne vybavené,
v obchodoch majú zriadené vratné miesta
na sklenené fľaše, PET fľaše a plechovky,
za ktoré dostanete späť peniaze. Ľudia sa
stravujú zdravo (nenájdete tu obézneho
človeka) a chodia štýlovo oblečení, či už sú
mladí alebo starí.
Keby ste si mohli spätne vybrať,
rozhodli by ste sa znova pre Litvu?
Áno, predčila všetky moje očakávania.
A čo sa týka financiií, grant mi pokryl
všetky náklady. Možno by som si vybrala
radšej letný semester, kedy sú dni dlhšie
a človek môže tráviť viac času vonku,
v prírode a spoznávať Litvu na bicykli. No
aj v zime má krajina svoje čaro.

umietenie fotografií v hornej polovici strany
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text: Valéria Kocianová, Andrej Bisták
foto: Matej Kováč

ŠTUDENTOV

STAVEBNEJ

FIRMY LÁKAJÚ

S

UŽ

tavebná fakulta STU je jednou zo siedmich fakúlt
Slovenskej technickej univerzity s najdlhšou
históriou. V súvislosti s jej bohatou tradíciou
ju reprezentujú nielen špičkoví pedagógovia,
ale i významné diela, pod ktoré sa podpísali jej
absolventi. Tie možno nájsť ako doma, tak i vo
svete. Medzi tie najznámejšie na Slovensku patria
napríklad: Vodné dielo Gabčíkovo, Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Most Apollo, Tunel Sitina,
zrekonštruovaná budova Reduty v Bratislave,
nákupné centrum Aupark v Žiline a Piešťanoch
a mnohé ďalšie.

AJ STAVEBNÍCTVO SA TRANSFORMUJE
DO DIGITÁLNEHO SVETA
Pestré zloženie študijných programov, ktoré fakulta ponúka
– architektúra, krajinná architektúra, dopravné stavby,
technológie, manažérstvo, geodézia, technika budov, životné
prostredie, tvorba informačných systémov a iné – dopĺňa
jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku, ktorý
rozvíja vedomosti o hospodárení s vodou v krajine, ako aj vo
vodohospodárskych sústavách. Podobne, ako iné odvetvia
v hospodárstve, aj stavebníctvo sa transformuje do digitálneho
sveta, ktorý predstavuje aj projekt SvF STU Stavebná revolúcia

FAKULY

POČAS

ŠTÚDIA

4.0. Projekt nás učí využívať nielen najnovšie technológie, ale
súčasne s ich využitím riešiť aj environmentálne problémy.
Jedinečnosť našej výuky je v tom, že ponúkame komplexný
pohľad na výstavbu objektov, čím napomáhame rozvoju
miest a infraštruktúry. Je to proces od zamerania priestorov
a objektov cez návrhy a napojenie na okolitú krajinu až po
realizáciu stavebných diel. V tomto roku začíname s rozsiahlou
rekonštrukciou priestorov fakulty, čím vytvoríme pre študentov
úplne nové priestory nielen na výuku, ale aj na trávenie voľného
času. V rámci Univerzitného vedeckého parku využívame
laboratóriá na výskum, ktorý nachádza uznanie aj v rámci
Európskej únie pri tvorbe nových noriem na navrhovanie
konštrukcií v stavebníctve. Každý študent prvého ročníka s trvalým
bydliskom mimo Bratislavy (mesto) má ubytovanie na internáte
isté. Na výber ponúkame z viacerých študentských domovov
(ŠD) – ŠD Jura Hronca, ŠD Dobrovičova v centre mesta alebo ŠD
Mladosť v Mlynskej doline v Bratislave.

BUDÚ VÁS LÁKAŤ SÚŤAŽAMI A PONUKAMI
Počet študentov na Stavebnej fakulte do roku 2017 zaznamenával
trvalý pokles. Bolo to z viacerých dôvodov: pokles populačnej
krivky na Slovensku, pretrvávajúca kríza v stavebníctve, negatívna
medializácia káuz a tragédií v oblasti výstavby budov a mostov.

označenie odstavcového štýlu:
Perex

označenie odstavcového štýlu:
Podnadpis

V tomto kritickom období nastala situácia, kedy sme nedokázali
pokrývať požiadavky praxe na absolventov – stavebných
inžinierov. V súčasnosti je už situácia iná: zaznamenávame
stopercentnú zamestnanosť našich absolventov. Firmy k nám
chodia už počas štúdia a lákajú k sebe študentov, budúcich
absolventov, prostredníctvom rôznych súťaží a ponúk – absolvovať
prax u nich vo firme už počas štúdia. Od roku 2018 sa situácia
počtu uchádzačov stabilizovala, stále však nedosahuje úroveň,
ktorá by reflektovala na potrebný počet absolventov.

V závere možno konštatovať, že kvalita nového formátu DOD,
obohateného o diškurz či dialóg o stavbách, mala veľmi dobré
ohlasy u stredoškolákov. Stala sa pre nich impulzom, veľkou
inšpiráciou pri dôležitom životnom rozhodnutí: kam na vysokú?
Vieme to od tých, ktorí boli otvorení v komunikácii: „...napriek
preferenciám inej fakulty sa ešte v aule rozhodli pre Stavebnú
fakultu.“ Znamená to pre nás správny trend propagácie fakulty!

MÁME PERSPEKTÍVU
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Vo štvrtok 6. februára 2020 sme na našej fakulte opäť
otvorili dvere zvedavým stredoškolákom, ale aj všetkým tým,
ktorých zaujíma štúdium u nás či dianie na SvF. Informácie
o možnostiach štúdia našli záujemcovia tradične vo výstavných
stánkoch našich ôsmich bakalárskych študijných programov.
Fundovaní zástupcovia katedier ich následne sprevádzali
po našich laboratóriách a nemohol chýbať ani výhľad z 22.
poschodia našej výškovej budovy, vlastne «najvyššej slovenskej
vysokej školy». O 11.00 na nich čakal hlavný bod programu –
moderovaná diskusia so štyrmi našimi úspešnými absolventmi,
ktorí sa podieľali na viacerých stavbách, dávajúcich tvár
modernému Slovensku.

označenie odstavcového štýlu:
text

Naši absolventi majú stopercentné uplatnenie v praxi ihneď po
škole; mnohé výsledky našej práce sú zhmotnené v stavebných
objektoch, ktoré ďalšie generácie po nás poznajú a využívajú.
Nezaspali sme dobu, ale momentálne žijeme Stavebnou
revolúciou 4.0, v rámci ktorej sa snažíme všetko digitalizovať.
Výsledkom našej práce už nie je iba hromada papiera alebo
výkresov s návrhmi, teraz používame už tie najmodernejšie
softvéry a technológie. Zmenou myslenia a súčasnou
implementáciou inovácií budú mať naši absolventi po skončení
štúdia „navrch“ aj voči starším absolventom, ktorí sa s nimi ešte
nestretli. Aj z tohto dôvodu sa očakáva ešte väčší nárast dopytu po
mladých absolventoch Stavebnej fakulty STU.

TYPOGRAFIA
FOTOGRAFIE
GRAFICKÉ PRVKY

sadzobná mriežka – celostranová fotografia (na spadavku)
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Budova Stavebnej fakulty STU bola postavená
v rokoch 1964-1974 podľa návrhu architekta
10 mm Oldřicha Černého. O jej vznik sa zaslúžil hlavne

10 mm

10 mm

10 mm

vtedajší rektor SVŠT prof. Jozef Trokan. Architekt
Černý dohliadal aj na nové opláštenie budovy, ktoré
bolo realizované v rokoch 2009 – 2012.
Autor fotografie: Michal Stašák

afia čísla
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príklady riešenia nadpisu článku
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text: Katarína Mikulová
foto: Filip Čepka
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How can MOL Group benefit from gender diversity? (Ako môže
MOL Group ťažiť z rodovej rozdielnosti?) Bolo to mesiac pred
finále. Prezentácii som sa venovala niekoľko dní, čítala som na
túto tému veľa vedeckých článkov, aby bola prezentácia zaujímavá
a informácie relevantné. Mimo tejto prezentácie ma čakala ešte
jedna tímová, ktorej tému sme sa dozvedeli až v druhý deň finále
súťaže.

text: Katarína Grandová
foto: Sova Digital

V TÍME S MAĎARKOU, PAKISTANKOU A CHORVÁTKOU

S

V deň príchodu nás čakala prehliadka mesta a dosť luxusná
večera. Taká tá, keď si spomínate na filmy, kde vysvetľovali,
z ktorej strany sa začína brať príbor. Ale napriek tomu tam bola
uvoľnená atmosféra a mali sme čas sa navzájom spoznať. Boli
tam zaujímavé dievčatá s ešte zaujímavejšími odbormi. Ja som
sa ocitla v tíme s Maďarkou, čo študuje geológiu, Pakistankou
študujúcou elektrotechniku a Chorvátkou študujúcou seizmológiu.
Keď sme na druhý deň dostali tému tímovej prezentácie, všetky
sa potešili, že som z chemickej fakulty. Mali sme totiž analyzovať
tri rôzne scenáre, ktoré by nastali, ak by MOL Group investovala
do výroby troch rôznych skupín ropných produktov. Veľmi rýchlo
som im vysvetlila, že až tak dobrá v chémii nie som, lebo študujem
automatizáciu. Ale neskôr som im aspoň vedela vysvetliť, čo je to
benzén :-). Takmer po celý druhý deň sme mali na oboznámenie sa
s problematikou na asi desiatich stranách zadania práce, pričom
sme veľa používali internet a mali sme deadline na odoslanie
prezentácie do ôsmej večer. Napodiv pre mňa nebolo náročné
rozprávať po anglicky, ale väčšou výzvou bolo pracovať v tak
rôznorodej skupine a ešte k tomu čisto dievčenskej, na čo na
automatizácii nie som zvyknutá. Ale mala som šťastie na dievčatá
v tíme a nakoniec sme dali dokopy celkom fajn prezentáciu
vzhľadom na to, koľko sme mali času. Potom sme do neskorej noci
nacvičovali, čo budeme prezentovať tak, aby sme sa zmestili do
časového limitu.

CHÉMIOU

SA

DÁ

UPLATNIŤ

text: Lenka Galčíková
foto: archív autorky

VŠADE
AKO

pre dva stlĺpce

Ľ

372 študentov do prvého ročníka, v roku 2019 ich bolo už 449.
Tento nárast je spojený s intenzívnejšou propagáciou. Tá prebieha
v dvoch hlavných líniách. Digitálna kampaň sa sústreďuje na
zvyšovanie návštevnosti nášho webu najlepsiaskola.sk. Zároveň
máme na vysokej úrovni obstarané aj sociálne siete, kde
dosahujeme vynikajúce čísla a kde nájdete zábavný obsah zo
života fakulty. Druhou líniou je osobný kontakt so študentom,
verejné podujatia a akcie. Je ich mnoho – ChemShow a Chem(Re)
Action sú len dve najobľúbenejšie z nich. Ale teraz už niečo
o Týždni otvorených dverí, ktorý nazývame aj ChemWeek.

udia majú predstavu, že štúdium chémie musí
byť úzko zamerané a prináša len obmedzené
možnosti uplatnenia. To je však omyl.
Chémia je v každom priemyselnom odvetví,
v zdravotníctve, farmácii, v službách nutných
pre život v mestách. Preto je veľmi zmysluplné
sa ňou zaoberať. Na Slovensku nie je žiadna
iná škola s takou širokou ponukou vzdelania
v chemických technológiách, ako tá naša.

Načrtnime len niekoľko oblastí, ktoré možno študovať: výroba
palív, biotechnológie, biochémia a mikrobiológia, výroba potravín,
sledovanie kvality potravín, kozmetika, ekologické plasty
CHEMWEEK 2020 – NA TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VÁS
a materiály budúcnosti, polygrafia, príprava pitnej vody a čistenie PRIŠLO VIAC AKO 300
odpadových vôd, spracovanie odpadov a biomasy, ochrana
kultúrneho dedičstva, identifikácia nebezpečných látok v životnom
Od štvrtka 30.01. do utorka 4.02. 2020 sa konal Týždeň
prostredí, forenzné chemické a biologické analýzy, vývoj nových
otvorených dverí zvaný ChemWeek 2020. Tento rok sme našim
liekov a chemických materiálov, automatizácia a informatika... je
návštevníkom okrem tradičnej návštevy laboratórií a chemickej
toho na výber naozaj mnoho. Len sa lepšie rozhliadnuť a vedieť si
knižnice ponúkli aj popularizačnú prednášku na vysoko aktuálnu
vybrať.
tému: Antibiotikum – zázračný liek, ktorý nie vždy lieči. Diskusia na
tému infektov a efektívnej liečby poslucháčov zaujala a tešíme sa,
že domov odchádzali poučení, snáď oslobodení od internetových
KOĽKO ĽUDÍ U NÁS ŠTUDUJE
hoaxov a vyzbrojení argumentmi, ktoré ponúka veda.
A ČÍM SA ICH SNAŽÍME OSLOVIŤ?
Všetkých študentov a žiakov stredných škôl srdečne pozývame na
Je pravda, že o technické fakulty bol vždy menší záujem ako
ďalšiu našu tradičnú akciu Chemický jarmok – CHEMSHOW 2020,
o školy s humanitným alebo ekonomickým zameraním. Vzhľadom
ktorá sa uskutoční v priestoroch Novej budovy FCHPT dňa 25. júna
na demografickú krivku, aj my sme v roku 2017 zaznamenali
2020. Sledujte nás aj na webe a sociálnych sieťach!
značný pokles záujemcov. Zatiaľ čo v roku 2017 sme prijali len
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OŠÚPAŤ

INAK

AKO

U

ž po druhýkrát ocenili slovenskí
R&D lídri inovačné tímy študentov
strojníckych fakúlt v tejto
celoslovenskej súťaži. Vyhlásila ju
spoločnosť SOVA Digital v partnerstve
s Asociáciou priemyselných zväzov
8. októbra.

Víťazné práce vybrala odborná porota zložená
z lídrov výskumno-vývojových centier priemyselných firiem SR na druhom stretnutí R&D
(Research & Development) lídrov 29. novembra
na Vígľašskom zámku. V súťaži predviedli svoje
riešenia študentské tímy zo strojníckych fakúlt
Žilinskej univerzity v Žiline, STU v Bratislave
a TU v Košiciach. Prvenstvo v druhom ročníku
obhájil víťaz predchádzajúceho ročníka – inovačný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity v Košiciach v zložení: Ivana Mazúrová, Juraj
Mazúr, Patrik Kováčik.

BANÁN

MOJA

RUČNE

ENGINEERS

MOL PROGRAMME

tímov z troch slovenských strojníckych fakúlt. Víťazi fakultných
kôl získali vecné ceny a pozvanie na 2. stretnutie R&D lídrov
Slovenska. Do celoslovenského finále sa prebojovali z každej
strojníckej fakulty dva víťazné trojčlenné tímy z fakultných kôl.
Na ňom finalisti odprezentovali svoje projekty pred R&D lídrami
významných slovenských podnikov, ktorí
hlasovaním vybrali víťazný tím.
VÍŤAZI 2. ROČNÍKA SÚŤAŽE
„AKO OŠÚPAŤ BANÁN
INAK AKO RUČNE“:
BUDÚCNOSŤ STOJÍ NA VÝSKUME
1. miesto:
tím „Φškusi“ – SjF TU KE

Zámerom organizátorov súťaže je vyhľadávanie mladých inovačných talentov, spolupráca
praxe so školami a nadviazanie vzájomných
2. miesto:
kontaktov mladých inovátorov s R&D centraSJT team – SjF STU BA
mi slovenských podnikov. Autori myšlienky
súťaže aj touto formou reagujú na nedostatok
3. miesto:
absolventov s technickým vzdelaním v odTím č.7 – SjF STU BA
boroch, ktoré sú žiadané praxou. „Musíme
si uvedomiť, že budúcnosť slovenského
priemyslu je postavená na výskume, vývoji
Zadaním aktuálneho ročníka súťaže bolo vymyslieť inovačné
a inováciách. Aby sme posilnili stabilitu a konkurencieschopnosť
riešenie pre využitie sánok. Súťaž prebiehala v dvoch kolách –
podnikov, musíme si vychovávať kvalitnú základňu pre aktuálne
fakultnom a celoslovenskom. Celkovo sa do súťaže zapojilo 18
a budúce výzvy moderného priemyslu. Preto spolupracujeme

SPEKTRUM 2020 #1–2 / STROJNÍCKA FAKULTA

CESTA

VO FEMALE

38

P

remýšľate v tomto období, či prijať nejakú
výzvu? Mne dosť pomáha predstaviť si, ako sa
budem cítiť, ak ju neprijmem. Ak sklamane, že
som to neskúsila, idem do toho. A presne takto
som premýšľala, aj keď za mnou prišla Miška
Horváthová, absolventka odboru, ktorý študujem,
či by som sa nechcela prihlásiť do súťaže
Female Engineers MOL Programme.

CHOĎTE A SKÚŠAJTE NOVÉ VECI
Na tretí deň nasledovalo prezentovanie pred porotou – najskôr
tímové prezentácie a potom individuálne. Nebudem klamať,
bola som v strese. Ale ten pocit, keď som videla, ako porota so
záujmom počúva a že som dokázala reagovať na otázky, ktoré
mi kládli, bol na nezaplatenie. Samozrejme všetky dievčatá mali
veľmi kvalitné prezentácie, takže do poslednej chvíle nebolo
jasné, ktoré tri budú vybrané ako výherkyne. Nakoniec sa mi
podarilo byť jednou z nich. Pred pár mesiacmi mi ani nenapadlo,
že by som sa vo finále takejto súťaže ocitla, nie ešte ju aj vyhrala.
A na tomto mieste chcem povzbudiť všetky dievčatá, ktoré sa
môžu prihlásiť (bohužiaľ, nie všetky fakulty zo Slovenska to majú
umožnené) a neveria si, aby to išli skúsiť. Nemusíte vyhrať, stačí
to zažiť, lebo je to skúsenosť, ktorá posúva vpred. A nemusí to byť
len táto dievčenská súťaž. Nielen dievčatá, ale aj chlapci – choďte
a skúšajte nové veci, aby sa z vás stala silnejšia osobnosť. Tak čo,
premýšľate v tomto období nad tým, či prijať nejakú výzvu?

Miške sa minulý rok podarilo byť jednou z troch výherkýň a teraz
nabádala mňa, aby som sa do toho pustila. Samozrejme som sa
obávala, ako to budem zvládať, pretože všetko malo prebiehať po
anglicky, trojdňové finále súťaže bolo v Budapešti a tak ďalej – veď
to poznáte, keď sa hľadajú výhovorky. Ale skúsila som to a dobre
som urobila.
Najskôr bolo potrebné spolu s prihláškou odoslať tri krátke eseje,
ktoré sa týkali mňa, môjho štúdia a plánov do budúcna. O pár dní
som robila štyri online testy zamerané na pamäťové schopnosti,
základnú matematiku a logiku. Trvali dohromady asi hodinu
a neboli veľmi náročné. Po niekoľkých dňoch mi prišiel mail, že
som jednou z jedenástich finalistiek, čomu som sa veľmi potešila
a čerpala som z toho energiu ešte niekoľko dní. V maile bola
zadaná aj téma prezentácie, ktorú si mám pripraviť do Budapešti:

SPEKTRUM 2020 #1–2 / FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLóGIE

47

Strojnícka fakulta
text: Juraj Beniak
foto: Mária Gališinová (MG-studio.sk)

PREČO
NA

ŠTUDOVAŤ

STROJNÍCKEJ

FAKULTE?
text: Miroslav Hutňan
foto: Ladislav Staruch

AŽ

98%

NAŠICH
BILANCIA

ABSOLVENTOV
text a foto: Vladimír Pajkoš

ZAČIATOK

pre tri stlĺpce

ROKA

UŽ

TRADIČNE

NA

ALPSKÝCH

SVAHOCH
Začiatok nového roka sa na
Fakulte elektrotechniky
a informatiky STU už tradične
spája s lyžovačkou vo
Francúzsku. Tentoraz sme
v prvý januárový piatok
vyrazili do Savojských Álp.
Je to už po deviatykrát, kedy
sme v spolupráci s CK HITKA
zorganizovali lyžovačku ďaleko
od domova.

dokonalosť samu osebe. V rámci hesla
„dostupnosť na lyžiach“ sú jednotlivé
strediská vzájomne prepojené lanovkami
do obrovských obdivuhodných areálov.
Tento rok sme bol náš cieľ Valmeinier. Na
francúzske pomery je to jedno z „menších“
lyžiarskych centier. V skutočnosti je však
také veľké, že sa mu nevyrovná ani väčšina
rakúskych či talianskych stredísk. Nachádza sa v lyžiarskej oblasti Galibier-Thabor,
ktorá od minulého roka aj vďaka dvom
novým sedačkám ponúka zhruba 160
km upravených tratí, kompaktne prepájajúcich strediská Valmeinier a Valloire.
Obklopujú ju trojtisícovky Mont Thabor
(3.178 m n.m.) a Grand Galibier (3.228
m n.m.). Okolitá panoráma je balzam
pre dušu pre každého milovníka zimných
športov. Vďaka svojmu charakteru je
táto oblasť prezývaná aj Tri malé údolia.
Prevažne severná orientácia svahov zaručuje kvalitné snehové podmienky. Zhruba
70 % rezortu sa nachádza vo výške nad
2000 m. n. m. a väčšina zjazdoviek je na
slnečných svahoch.

Diaľka je to riadna, ale kto raz okúsi,
neľutuje. Je to skrátka iná dimenzia
lyžovania. Francúzi prekonávajú
rekordy v rozmeroch, množstve
kilometrov zjazdoviek aj počte vlekov.
Lyžiarske strediská sú vysoko v horách,
PADOL REKORD PRIHLÁSENÝCH
s rezidenciami a hotelmi priamo v spleti
ÚČASTNÍKOV
stoviek kilometrov upravených tratí.
Rezidencie stojace priamo na zjazdovkách,
Počasie počas nášho pobytu snáď krajšie
vysokokapacitné vleky a moderné
ani nemohlo byť. Päť dní nádherná modrá
technické vybavenie spolu vytvárajú
obloha a takmer úplne bezvetrie. Sen

každého lyžiara. No ani šiesty deň nebol
na odloženie lyží. Ráno síce padla hmla,
ale o desiatej sa pominula a obloha opäť
ukázala svoj belasý šat. Zjazdovky boli
upravené a teplota v rozmedzí – 3 až +
4°C. Opäť vynikajúce podmienky. Super
počasie beriem ako odmenu za tvrdú
prácu, keďže na príprave tejto lyžovačky
sme usilovne pracovali už od leta. Zlomili
sme rekord prihlásených účastníkov, bolo
nás 122!
Okrem skvelej lyžovačky sme sa výborne
bavili aj na izbách, kde sa navštevovali jednotlivé skupinky priateľov. Vyvrcholením
zábavy bol spoločenský večer vo foyer jednej z našich rezidencií. Bol to doslova koncert, kde zneli slovenské a české pesničky
za sprievodu elektrickej gitary a ozvučenia,
ktoré so sebou dotiahol do Francúzska
jeden z našich šoférov autobusu. Vykľul sa
z neho úžasný hudobník.
S potešením môžem povedať, že
Francúzsko opäť nesklamalo. Tento druh
lyžiarskej turistiky v nás opäť zanechal
krásne spomienky na vzdialené alpské
svahy a nabil nás optimizmom. Želám
všetkým, aby im pozitívna energia, ktorú
tam načerpali, vydržala čo najdlhšie. Už
teraz si lámeme hlavu, kde zorganizovať
budúci jubilejný desiaty ročník našej
francúzskej FEIkárskej výpravy, keďže
latka je stále vysoko.

OSTÁVA

VEDENIA

V ODBORE.

U

ž viac ako sedem desaťročí
prináša kvalitnú výučbu
strojárskych študijných
odborov na Slovensku.
Vznikla ako prvá strojnícka
fakulta a je alma mater
všetkých strojníckych fakúlt
na Slovensku. Za obdobie
svojej existencie si výrazne
upevnila postavenie vedeckovýskumnej inštitúcie doma
i v zahraničí.

Na fakulte pôsobia špičkoví pedagógovia,
ponúkame moderné študijné odbory
zamerané nielen na strojársky priemysel.
Už niekoľko rokov poskytujeme
akreditované štúdium v angličtine
v odboroch Applied Mechanics and
Mechatronics a Production Systems and
Quality Management. Pre zahraničných,
ale aj slovenských študentov. Tiež
ponúkame študentom možnosť zapojiť sa
do programu ERASMUS+, ktorý umožňuje
pobyt na zahraničných univerzitách. Naši
študenti sa aktívne zapájajú do fakultného
života prostredníctvom Študentskému

Cechu Strojárov a podieľajú sa na
organizovaní fakultných podujatí a akcií,
ako Prvákovica, Májovica, Job Forum
,Ping Pong bez bariér, Beánia strojárov,
časopis Škrt a iné aktivity na študentských
internátoch.

KVALITA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Štúdium na Strojníckej fakulte ponúka
možnosti zapojiť sa do projektov
spolupráce s priemyslom alebo do
spolupráce na študentských formulách
(EcoShell formula, Green Team, AM
team) a už od prvého ročníka umožňuje
študentom zoznámiť sa s praxou. Je
možné získať diplom EUR - ACE vďaka
medzinárodnej akreditácii študijných
programov, čím je zaručená kvalita
vzdelania na medzinárodnej úrovni.
Naša fakulta ako jediná poskytuje
štúdium 4-ročného študijného programu
- profesijného bakalára v odbore
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej
techniky. Toto štúdium je úzko prepojené
s praxou v top firmách automobilového

FCHPT

priemyslu, ako sú Volkswagen Boge ,
ZF, Schaeffler, ZKW, Brose, Continental,
Benteler, a zároveň s garanciou
zamestnaní vo vybraných firmách. Počas
tohto štúdia študent poberá štipendium až
do výšky 700 eur.

NAŠI ABSOLVENTI SÚ SKVELE
OHODNOTENÍ
Jedinečné na Strojníckej fakulte je
aj to, že študenti môžu počas štúdia
získať jazykový certifikát IEEE- English
for Engineering, ktorý je uznávaný na
celom svete. Ako jediná fakulta v regióne
strednej a východnej Európy máme až
3 študentské formulové tímy, ktoré sa
zúčastňujú na súťažiach po celej Európe.
Každoročne zaznamenávame rastúci
záujem priemyslu o študentov našej
fakulte. Podľa portálu Uplatnenie.sk je
o absolventov našej fakulty najvyšší
záujem zo všetkých strojníckych fakúlt na
Slovensku. Naša fakulta je, pri porovnaní
meridiánu nástupného platu s hodnotou
1 443 eur, na 10. mieste zo všetkých

S

tretnutie zamestnancov
a študentov s vedením
FCHPT sa koná každoročne
v posledných pracovných dňoch
kalendárneho roka. Tentokrát
sa konalo 13.12.2019. Jeho
cieľom bolo bilancovanie
výsledkov fakulty,
dosiahnutých za uplynulý
rok, ako aj predstavenie
úloh, ktoré fakultu čakajú
v nasledujúcom roku v oblasti
vzdelávania, vedy a výskumu,
ľudských zdrojov a investícií,
rozvoja a obnovy majetku.

Vo svojom úvodnom vystúpení dekan
fakulty, prof. Gatial, privítal prítomných
a poďakoval sa im za spoluprácu
a podporu, ktorú nové vedenie fakulty
práve v tomto úvodnom roku svojho
funkčného obdobia určite potrebovalo.
Všetky prezentované výsledky fakulty
a splnenie jej úloh by nebolo možné
dosiahnuť bez zodpovednej práce
všetkých pracovníkov fakulty tak v oblasti
pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej.
Rovnako sa poďakoval za pomoc
a spoluprácu aj členom predchádzajúceho
vedenia – prof. Šajbidorovi, doc.

Bakošovej a prof. Jelemenskému. Medzi
hlavné úlohy fakulty na rok 2019 patrili
príprava a dodržiavanie rozpočtu fakulty,
zvýšenie záujmu o štúdium na FCHPT
a stabilizácia počtu študentov na fakulte,
dokončenie reakreditácie študijných
programov akreditovaných na dobu
určitú na programy akreditované na dobu
bez časového obmedzenia, udržanie
vedecko-výskumnej výkonnosti fakulty
(počty projektov, publikácií a citácií),
zvyšovanie počtu zahraničných študentov
na fakulte a podpora propagácie štúdia
na fakulte, výber realizovateľných
investičných akcií vzhľadom na finančné
možnosti v roku 2019 a príprava
podkladov pre verejné obstarávanie do
projektu ACCORD (obnova starej budovy
fakulty a jej infraštruktúry).
Pani prodekanka, doc. Reháková, sa vo
svojom vystúpení venovala vzdelávaniu
a oblasti starostlivosti o študentov. Najnovšie údaje o počte študentov na fakulte
ukazujú, že sa podarilo zastaviť ich pokles
a situácia je v tejto oblasti za posledné dva
roky stabilizovaná. Zvýšila sa aj úspešnosť
štúdia študentov I. ročníka bakalárskeho
štúdia. Informovala prítomných o výsledkoch prijímacieho konania na všetky tri
stupne vysokoškolského štúdia, o oceňovaní najlepších študentov, úspešnom priebehu Študentskej vedeckej konferencie
a o možnostiach ďalšieho vzdelávania na
fakulte. Medzi úlohy, ktoré čakajú fakultu
v pedagogickej oblasti, zaradila dôkladnú
prípravu akcií na propagáciu fakulty a ďalšie vzdelanie, ako sú napríklad ChemDay
či Letná škola chemikov pre riešiteľov Chemickej olympiády. Dôležitou úlohou je aj
vypracovanie vnútorných štandardov novej
akreditácie a dôraz na zvyšovanie kvality
vzdelávacieho procesu a jeho inováciu.

So stavom hlavných ukazovateľov vo
vedecko-výskumnej činnosti oboznámil
prítomných pán prodekan pre túto oblasť,
prof. Polakovič. Aj keď počet publikácií
v jednotlivých kategóriách ešte nie je pre
tento rok konečný, môžeme konštatovať,
že ich počet za r. 2019 bude minimálne na
úrovni predchádzajúceho roka. Potešujúci
je aj stav v počte vedecko-výskumných
projektov a ich finančný objem, ktorý
predstavuje sumu vyše 3,3 mil. eur. Aj
keď najvyšší počet projektov sú projekty
VEGA, viac ako 55 % tejto sumy priniesli
projekty APVV. V blízkej budúcnosti nás
čaká obnova starej budovy fakulty a všetci
dúfame, že sa to významne neprejaví na
výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti.
Prodekan, prof. Drtil, sa vo svojej prezentácii
venoval propagačným aktivitám fakulty,
ktorým sa fakulta venovala samostatne
alebo v spolupráci s ďalšími fakultami
STU. Propagácia prebiehala aj v masovokomunikačných prostriedkoch. Veľmi
úspešné boli najmä akcie, ktoré prebehli
priamo na fakulte a boli zorganizované
vedením fakulty, študentskými
organizáciami alebo jednotlivými ústavmi
a oddeleniami fakulty. Na stave v počte
prihlásených a prijatých študentov na
fakultu za posledných päť rokov prof. Drtil
dokumentoval pozitívny efekt zintenzívnenia
propagácie fakulty na posledné 2-3 roky. Na
našej fakulte sa podarilo pokles študentov
zastaviť; zvyšuje sa aj stav zahraničných
študentov, dlhodobo rastie počet
zahraničných študentov, prichádzajúcich
na našu fakultu v rámci medzinárodných
mobilít.
Pán prodekan, doc. Lakatoš, oboznámil
prítomných s úlohami, ktoré boli
riešené v oblasti obnovy a rozvoja
majetku fakulty. Čo sa týka plánovaných
investícií do obnovy a rozvoja majetku,
bude potrebné pripraviť komplexnú
rekonštrukciu rozvodov v rámci celej
novej budovy fakulty. Informoval o stave
príprav projektu ACCORD, v rámci ktorého
sa bude riešiť projekt „STU FCHPT –
Obnova a modernizácia – Stará budova“.
V súčasnosti je ukončená príprava
verejného obstarávania na zhotoviteľa
tohto projektu.

umiestnenie fotografií v textovom bloku
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Poďme k obdobiu po ukončení vášho
štúdia. Zostali ste na fakulte?
Nie, odišla som pracovať do štátnej
organizácie. Po roku ma však oslovili, aby
som sa sem vrátila externe učiť. Začala
som raz týždenne, časom sa tu uvoľnilo
pracovné miesto, a tak som vtedajšie
zamestnanie opustila. Bolo to obdobie,
počas ktorého sme najmä učili; výskumu
som sa začala intenzívnejšie venovať až
po revolúcii, keď sa otvorili hranice. Prišli
európske projekty, vycestovali sme do
zahraničia na študijné pobyty, čo bol veľmi
mocný stimul.
A čo ste pociťovali doma ako
najvítanejšiu zmenu z hľadiska svojej
profesie?
Najmä to, že odrazu bolo všetko
dostupné. Predtým sme sa síce okrem
učenia venovali aj nejakému zmluvnému
výskumu, ale minimálne; niektoré články
sa ani nedali zohnať. Museli ste ísť do
technickej knižnice, dať si žiadanku,
ten-ktorý časopis vám poslali, vy ste si ho
skopírovali, vrátili... dnešní mladí ľudia už
žijú úplne inak.
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nevníma. Výsledkom je, že keď ich
nebudete prenášať, prijímateľ to vôbec
nezaregistruje.
Akými metódami to dosahujete?
Musíte zahodiť, čo nepotrebujete, a to, čo
potrebujete, pretransformovať na oveľa
menšiu časť, teda vytvoriť skomprimovaný
formát. U prijímateľa sa to znova následne
rozbalí. Samostatnou kapitolou sú
videá; ide o tridsať aj viac obrázkov za
sekundu, čo je dosť náročné na prenos,
a samozrejme aj drahé. A vy potrebujete

↑ Zdravá sietnica

Akému výskumu sa v súčasnosti
venujete na vašom ústave?
Vždy som sa prioritne venovala spracovaniu signálov, klasických, elektrických
a podobne. Takisto spracovaniu obrazu
a videa, nakoľko obraz je vlastne dvojrozmerný signál. Skúmame metódy
spracovania digitálnych obrazov, metódy
segmentácie a klasifikácie, venujeme sa
aj využitiu metód spracovania obrazov v
kompresii a kódovaní obrazov... všetko sú
to veci, ktoré majú výrazný presah s mojím
pôvodným smerovaním.
↑ Sietnica s diabetickou retinopatiou
Ako by ste vysvetlili kompresiu
obrazov bežnému čitateľovi?
Predstavte si klasický obrázok odfotený
mobilom; dnes je už kvalitné rozlíšenie
samozrejmosťou, čo znamená, že zaberie
isté miesto. Keď si ho chcete stiahnuť
z mobilu do počítača, prípadne ho
niekomu poslať, treba si uvedomiť, že ide
o obrovské množstvo dát. V skutočnosti
však polovicu záznamu tvoria takzvané
redundantné dáta, ktoré užívateľ vôbec

Tam by som skôr videla súvis s technickým
vybavením; dnes sme už schopní prenášať
pri iných frekvenciách, v iných pásmach,
pomocou inej technológie. Všade je
natiahnutá optika a internet... dávno to
už nefunguje tak, že pripojenie ponúkali
iba niekoľkí za neskutočné peniaze. Ale aj
technológie spracovania signálov sú stále
lepšie.
Poďme sa teraz pozrieť na projekt,
ktorému sa v súčasnosti venujete
na vašom ústave. Ak mám správne
informácie, súvisí s biomedicínou.
Prezradíte nám viac?
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na
výskum závažných ochorení a ich komplikácií, zameriavame sa na diabetes. Na
Ústave robotiky a kybernetiky skúmame
rôzne oblasti: modelovanie umelého pankreasu, správanie sa ľudí s touto chorobou
a podobne. Pri cukrovke je narušený metabolizmus cukrov a následkom toho odumierajú jemné cievy a vlásočnice. A potom
majú pacienti nedokrvené končatiny.
Takýmto citlivým miestom je však aj očná
sietnica, v ktorej je jemné krvné riečište,
a cukrovkári ju veľmi často mávajú poškodenú (odborne sa tomu hovorí diabetická
retinopatia). Keď sa podchytí zavčasu, dá
sa veľmi dobre ošetriť a pacient môže žiť
plnohodnotným životom.
Čiže sa vyhne oslepnutiu?
Áno. V civilizovaných krajinách je práve
toto najčastejším dôvodom slepoty;
diabetická retinopatia totiž nebolí a vy
zistíte, že ju máte, až keď prestávate vidieť.
Preto by diabetici mali pravidelne chodiť
na skríning očného pozadia.

prenášať ekonomicky, ale zároveň
v dostatočnej kvalite. To sa dosahuje
pomocou algoritmov, ktoré sa neustále
vyvíjajú a zdokonaľujú.
Má toto zdokonaľovanie súvis s čoraz
lacnejšou ponukou dát? Pred pár
rokmi si užívateľ rozmyslel, čo a koľko
pošle...

Ako vyzerá také vyšetrenie?
Ide o obrazy očnej sietnice, ktoré sa robia
špeciálnou kamerou; vidieť na nich jasne
aj prvé príznaky. Je to však náročné na
čas; každý pacient musí ísť k lekárovi,
ktorý mu rozkvapká oči, musí ho sledovať,
značiť si výsledky... preto je tu snaha nájsť
jednoduchší, „masový“ spôsob. Vedieť
vyšetriť najmä diabetikov, ale ideálne celé
obyvateľstvo. Mám na mysli hromadné
vyšetrenie, kde by sa dalo s vysokou
pravdepodobnosťou povedať, že táto s

označenie odstavcového štýlu:
popiska

rámčeky a grafické prvky
Grafické prvky sú výhradne v čiernej farbe
(C90, M60 Y40, K100),
prípadne biele s tenkým orámovaním (0.25 pt).
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Možné je použiť celostranovú farebnú plochu na spadavku
(C90, M60 Y40, K100)
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text: Markéta Pálffyová, Archív STU
foto: TASR, faksimile: archív STU

deniny

FEBRUÁR
A

JEHO

NA

1948
DÔSLEDKY

ŽIVOT

VYSOKÝCH

F

ebruár 1948 znamenal pre povojnové
Československo definitívu v podobe geopolitickej
orientácie smerom na východ a zavedenia
ideológie komunizmu. Hoci prvky marx-leninizmu
postupne prenikali do všetkých sfér spoločnosti
už bezprostredne po 2. svetovej vojne, až
februárové udalosti z roku 1948 symbolicky
zavŕšili snaženie komunistov a „zrodili“ nové
– ku komunizmu kráčajúce – Československo. Tento
„plod“ Februára sa na dlhé obdobie štyroch
decénií (s výnimkou konca 60. rokov) stal pevným
spojencom svojho tútora a veľkého vzoru –
Sovietskeho zväzu. Hodno pripomenúť, že svojou
lojalitou až servilnosťou v mnohom predstihol aj
svojich susedov z „Ostbloku“.

Popri mnohých iných oblastiach života predstavovalo práve
školstvo jeden z najvýznamnejších nástrojov pre implantovanie
a pevné „zahniezdenie“ komunistického svetonázoru
v spoločnosti. Veď práve v školských laviciach vyrastali a názorovo
sa kreovali nové nastupujúce generácie, budúci „vyspelí
budovatelia“ krajiny, ktorí mali byť zároveň nositeľmi tých
„správnych a neochvejných“ téz vychádzajúcich z princípov marxleninskej filozofie. Základným predpokladom pre ideologizáciu
školstva predstavovalo poštátnenie všetkých stupňov a typov
škôl vrátane internátov. Čo sa konkrétne vysokoškolského
prostredia týka, rozsiahla reforma bola de facto zahájená vzápätí
po februárových udalostiach. Vyznačovala sa „zjednotením“
vyučovacieho procesu, skrátením dĺžky štúdia (v záujme
rýchlejšieho uplatnenia kvalifikovaných síl pri rekonštruovaní
povojnovej republiky) a odstránením akéhokoľvek individualizmu.
Zhmotnením všetkých uskutočnených zmien sa de iure stal

Foto: Družba robotníkov a poslucháčov SVŠT v aule na Mýtnej ul. v Bratislave, 1. júna 1950.

ŠKÔL

Zákon o vysokých školách č. 58/1950 Zb. z 18. mája 1950, ktorý
legalizoval a retroaktívne legitimizoval opatrenia zavedené na
vysokých školách od roku 1948. Tento zákon zároveň zrušil aj 37
dovtedy platných právnych noriem z danej oblasti. Za prioritu si
legislatíva – v duchu nastolenej novej politickej línie – vytýčila
„výchovu socialistických odborníkov spojených s ľudom, ako
aj rozvíjanie a popularizáciu vied i umenia medzi pracujúcimi“.
Vysoké školy boli včlenené do plánovanej výstavby socializmu.
Nové politicum preniklo tak do organizačnej a riadiacej, ako aj do
pedagogickej oblasti. Poradným orgánom ministerstva školstva sa
stal Štátny výbor pre vysoké školy, ktorého úlohou bolo vyjadrovať
sa ku všetkým otázkam a dôležitým opatreniam realizovaným na
pôde vysokých škôl. Nová forma riadenia zavedením prísneho
centralistického modelu značne obmedzila samosprávne
prvky. Profesorský zbor, dovtedy najvyšší samosprávny riadiaci
orgán, nahradila Rada vysokej školy. Jej súčasťou sa okrem
stabilných členov (rektor, prorektori, dekani, prodekani, tajomníci,
zástupcovia zamestnancov, študentov a priemyselných podnikov)
čoskoro stali aj stranícki funkcionári – pôvodne priamo z ÚV KSS,
neskôr zo školských straníckych výborov. Poslaním prítomného
zástupcu komunistickej strany bolo hodnotiť priebeh porád
Rady VŠ, usmerňovať ich „v straníckej línii“, intervenovať za jej
dodržiavanie a poukazovať na prípadné nedostatky v tejto oblasti.
O výsledkoch zasadaní následne informoval nadriadené orgány.
Výrazná zmena nastala aj pri akademických funkcionároch, ktorí
už neboli volení, ale vymenúvaní na obdobie troch rokov. Ako
jednoznačný zásah do akademických slobôd možno považovať aj
nový spôsob menovania do profesorskej funkcie – pôvodne návrh
prezidentovi predkladal Profesorský zbor školy, po novom vláda,
čo tiež predstavovalo jeden z nástrojov na politizáciu vysokého
školstva.
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7 DÔVODOV,
PREČO ŠTUDOVAŤ
NA FAKULTE CHEMICKEJ
A POTRAVINÁRSKEJ
TECHNOLÓGIE

NA
A
SA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A
INFORMATIKY
1. Sme asi jediná technická
fakulta na Slovensku, kde
sa môžeš priamo zapojiť aj
do moderného výskumu.
Tak napríklad sa zaoberáme
vývojom nových liekov
na civilizačné ochorenia,
hľadáme nové spôsoby
spracovania potravín, výroby
špeciálnych chemických
produktov. Skvelé výsledky
máme v oblasti výskumu
leukémie.

PÍŠE MIROSLAV FIKAR,
REKTOR SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE

PREČO

ŠTUDOVAŤ

TECHNIKU
NA

S

SLOVENSKU?

lovensko je zem zasľúbená
pre technikov a inžinierov,
patríme k najviac priemyselným
krajinám v celej Európe,
preto potrebujeme technicky
vzdelaných ľudí a práve preto
majú absolventi Slovenskej
technickej univerzity obrovské
možnosti, medzi firmami patria
dlhodobo k najžiadanejším
a majú najvyššie nástupné
platy.

Keď sa dnes mladí ľudia rozhodujú,
kam ísť študovať na vysokú školu, tak
mnohí už azda ani nevedia, že kedysi
bola táto možnosť určená len pre malú
skupinu „vyvolených“ a podarilo sa to
sotva jednému z desiatich. Vidíme to aj
na číslach. V najstaršej generácii (55 –
64-roční) má na Slovensku vysokoškolské
vzdelanie len 13 % populácie oproti 26 %
priemeru krajín OECD. Dnes je však už
všetko inak.

DIPLOM UŽ NIE JE VZÁCNOSŤ,
NO TREBA SI DOBRE VYBRAŤ
Takmer 40 % dnešných maturantov
pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Podiel
ľudí s vysokoškolským titulom v skupine
25 – 34 ročných je už na úrovni 31 %, čo
je síce stále o 10 % menej ako priemer
krajín OECD, no potvrdzuje sa tým fakt, že

mať diplom dnes už na Slovensku vôbec
nie je taká vzácnosť ako kedysi. A to je
dobre, lebo vzdelanejší ľudia majú lepšie
možnosti, aj vyššie platy, no náš problém
spočíva v tom, že mladí ľudia si vyberajú
skôr humanitné odbory a výsledok je taký,
že až 25 % vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov pracuje na stredoškolskej
pozícii.
Dnes tiež často počúvame, že „na vysokú
školu sa vie dostať každý“. Z pohľadu
vysokých škôl je to aj pravda. S výnimkou
niekoľkých prestížnych odborov slovenské
vysoké školy bojujú o študentov, lebo
sú z veľkej časti financované podľa
ich počtu. Situácia však nie je dobrá,
lebo počty študentov nám kvôli zlému
demografickému vývoju dramaticky
klesajú. Na Slovensku sa dnes rodí zhruba
len polovičný počet detí oproti počtom
spred 30 alebo 40 rokov. A pritom za

2. Sme absolútnou TOP
voľbou, pokiaľ ide
o možnosti uplatnenia.
Nezamestnanosť našich
absolventov je minimálna,
podľa oficiálnych štatistík do
2 %. Keďže naši absolventi
patria k tým najlepším
a najvyhľadávanejším,
často si prácu nájdu už
na škole a nepotrebujú
využívať pracovné portály.
Organizujeme pravidelné
stretnutia s priemyslom
a zamestnávateľmi.

4. Kladieme dôraz na ekologickú
otázku. Možno si už počul
o biodegradovateľných
plastoch, z ktorých bola
vyrobená séria zubných
kefiek Curaprox. A to nie
je všetko! Môžeš pracovať
na mnohých ekologických
projektoch, ktoré sa týkajú
pitnej vody alebo znečistenia
vodných tokov. Vyvíjame nové
procesy výroby, ktoré budú
oveľa šetrnejšie k životnému
prostrediu.

Vyšlo presne na Mikuláša. Pani prodekanka, doc. Reháková,
vo svojom uvítacom príhovore uviedla, že je rada, že môže
privítať študentov, ktorí sú výnimoční nielen svojimi študijnými
výsledkami, ale aj rôznymi ďalšími aktivitami. Potešilo ju, že
aktívnych študentov nad rámec svojich študijných povinností
bolo v školskom roku 2018/2019 toľko, že ocenených musela
vyberať z väčšieho množstva kandidátov. A to aj napriek náročnosti štúdia na našej fakulte.

5. Študuješ priamo v centre
Bratislavy. Vysokoškolský
kampus je v blízkosti
Hlavnej železničnej stanice,
autobusovej stanice, ale aj
liniek mestskej hromadnej
dopravy. Na fakulte sú
k dispozícii nielen moderne
vybavené laboratóriá, ale aj
jedálne, kaviareň, telocvične,
fitnescentrum či príjemné
prostredie študovne.

Pán dekan, prof. Gatial, vo svojom vystúpení zdôraznil, že aj keď
sa veľká pozornosť v aktivitách fakulty a jej hodnotení venuje
vedeckovýskumnej činnosti, práca so študentmi je prvoradá.
Sú neoddeliteľnou súčasťou diania na fakulte v pedagogickej
aj vedeckovýskumnej činnosti, pri kultúrnych a športových
podujatiach, ako aj pri propagácii štúdia. Najlepšou reklamou
pre fakultu je však dobrý a úspešný absolvent. Podčiarkol, že
cieľom tohto stretnutia je ocenenie študentov, ktorým chceme
dať najavo, že si vážime ich študijné výsledky, ale aj aktivity
v ďalších rôznych oblastiach, pri ktorých reprezentovali našu
fakultu. Následne pani doc. Reháková predstavila študentov,
ktorí získali cenu dekana a pochvalné uznanie dekana FCHPT.

6. Náš internát Mladá Garda je
zrekonštruovaný. Môžeš tak
3. Teoretické poznatky
bývať v príjemne zariadenej
si študenti overujú
izbe s dobrou WiFi a mať
v študentských laboratóriách,
MHD spoj priamo pred
kde sa študent učí nielen
vchodom.
vedieť pracovať v tíme, ale
aj sa popasovať s mnohými
7. Všetky naše tituly sú
praktickými problémami,
uznávané v EÚ. Môžeš získať
naučiť sa trpezlivosti
navyše aj titul Euroinžinier.
a kreativite. V rámci štúdia
Vďaka programom Erasmus
možno absolvovať prax aj
môžeš až 4 semestre
v reálnych prevádzkach
bezplatne študovať
a laboratóriách. Učíme našich
v zahraničí.
študentov inžiniersky myslieť.

Po odovzdaní ocenení pani prodekanka zdôraznila, že pre rozvoj
schopností študenta nie je dôležitý iba študijný priemer. Súčasný zamestnávateľ hľadá nielen dobrého študenta, ale hlavne
flexibilného pracovníka. Pri rôznych mimoškolských aktivitách
a styku s rôznymi ľuďmi študenti získavajú zručnosti, ktoré
môžu neskôr zúročiť v praxi. V nasledujúcej diskusii sa prítomní
venovali mnohým témam, ako akreditácia a evaluácia fakulty či
kvalita pedagogického procesu na fakulte. K tejto druhej téme
odzneli zaujímavé príspevky, týkajúce sa organizácie skúškového obdobia, videoprednášok, svojpomocného doučovanie
študentov a ankiet o predmetoch. V závere stretnutia sa pani
prodekanka poďakovala oceneným študentom za ich aktivity
a zaželala im úspešný záver semestra. V súvislosti s bohatou
diskusiou vyjadrila nádej, že v budúcom roku budú pokračovať
v takomto zmysluplnom dialógu.

ELEKTROTECHNIKY

INFORMATIKY
DÁ

ŠTUDOVAŤ

AJ KOZMICKÉ

text: Miroslav Hutňan

OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV
FCHPT

FAKULTE

INŽINIERSTVO

S

me jedna z najstarších technických fakúlt na
Študenti majú k dispozícii novozrekonštruovaný FEI Hub, kde
Slovensku s bohatou vedeckou činnosťou a svojim
môžu pracovať na svojich start-upoch, či len tak tráviť voľný čas.
študentom poskytujeme kvalitné a unikátne
Organizujeme tu pre nich pravidelné workshopy, business raňajky
univerzitné vzdelanie. Spolupracujeme
a množstvo ďalších podujatí. Technické inovácie študentov podposo špičkovými vedeckými a technologickými
rujeme aj súťažou Z garáže do sveta, v ktorej hľadáme a pomáhaorganizáciami na Slovensku. Naši absolventi
me realizovať najlepšie študentské podnikateľské nápady.
sú flexibilní, s vysokou úrovňou vedomostí,
tvorivosti aj praktických zručností, získaných
v našich laboratóriách. Vďaka
PONUKA STREDOŠKOLÁKOM
tomu patria k absolventom
s najlepším nástupným platom.
PREČO ŠTUDOVAŤ
So stredoškolákmi komunikujeme
NA FEI STU?
predovšetkým prostredníctvom reklamnej
Vyprofilovali sme mnoho špičkových
kampane, na veľtrhoch, organizujeme pre
odborníkov vo výskume, technologických
dlhoročná tradícia v oblasti
nich rôzne súťaže a Road show, počas
firmách a podnikaní. Naši absolventi majú
elektrotechniky a informatiky
ktorej naši študenti navštevujú stredné
reálny vplyv na chod slovenskej ekonomiky.
zahŕňajúca širokú škálu
školy na celom Slovensku. Počas roka
Vedecky orientovaní študenti môžu začať
informatických znalostí
organizujeme exkurzie pre maturantov
svoju kariéru u nás a robiť výskum vo
jednotlivých stredných škôl. Veľmi sa
vlastných oblastiach záujmu.
nadštandardné finančné
tešíme, že záujem zahraničných študentov
ohodnotenie na trhu práce a široké
aj študentiek o štúdium u nás každoročne
možnosti uplatnenia absolventov
rastie.
MÁME SKVELÉ LABORATÓRIÁ
na Slovensku aj v zahraničí
Dlhodobo ponúkame široký záber
vysoký dopyt zamestnávateľov po
špičkových odborností od informatiky cez
absolventoch všetkých odborov
elektrotechniku, elektroniku, mechatroniku,
jadrové inžinierstvo, elektroenergetiku
pestrý študentský život
až po robotiku a telekomunikácie.
s možnosťami kultúrneho
Tento rok sme spustili študijný program
a športového vyžitia – plaváreň,
Kozmické inžinierstvo a sme jediná škola
lezecká stena, posilňovňa,
na Slovensku s týmto zameraním. Sme
lyžiarske kurzy, volejbal, basketbal,
vybavení desiatkami laboratórií z rôznych
sebaobrana, joga a množstvo
oblastí: od veľkých centier, ako sú napríklad
študentských organizácií
robotické či laserové centrum, laboratórií na
výrobu diamantov alebo elektroniky, centier
obnoviteľných zdrojov energie až po malé
laboratóriá, ako napríklad laboratórium 3D tlače. V mnohých z nich
môžu študenti popri štúdiu pracovať na vlastných projektoch.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V októbri každoročne organizujeme Deň
otvorených dverí FEI STU s návštevnosťou
stoviek študentov. Počas neho každý
z našich ústavov vo svojom stánku
stredoškolákom prezentuje svoje
študijné programy, ukáže im svoje
priestory a laboratóriá a odpovie na
akékoľvek otázky. O presnom termíne Dňa
otvorených dverí 2020 dáme včas vedieť,
sledujte náš Facebook a Instagram.

Umiestnenie fotografií pri celostranových článkoch
Pri celostranových článkoch sú fotografie
v hornej polovici strany a vsadené do sadzobného odstavca.
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Materiálovotechnologická fakulta

# Harminc od Jany Pohaničovaj a Petra Vodrážku a podobne.
Úspešne využívame možnosť spolupráce so zahraničím, študenti
obľubujú najmä vzdelávací program Erasmus plus. Okrem toho
sa naši absolventi vynikajúco uplatňujú na poli architektúry,
urbanizmu a dizajnu nielen doma, no aj v zahraničí so slušným
ohodnotením. Od roku 2010 je diplom s titulom „Ing. arch.“
z Fakulty architektúry STU v Bratislave uznaný ako odborná
kvalifikácia na výkon povolania architekta bez dodatočného
dokladovania vzdelania vo všetkých krajinách Európskej únie.

propagáciou štúdia je zaužívaná odborná konfrontácia v rámci
celoštátnych študentských súťaží v bakalárskom a inžinierskom
(magisterskom) stupni štúdia, ako sú Cena ABF o najlepšiu
bakalársku prácu, alebo Cena prof. Lacka o najlepšiu diplomovú
prácu, kde je fakulta dlhodobo úspešná. Pravidelne sa
zúčastňujeme na konferenčnom hodnotení využívania testov Scio.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Znižujúci sa počet študentov sa fakulty po prvýkrát výraznejšie
dotkol v roku 2010, začala sa prejavovať klesajúca demografická
krivka na Slovensku, ale aj odchod študentov hneď po maturite
do zahraničia. V posledných rokoch sa počet študentov na
fakulte stabilizoval na čísle okolo 900 a výrazne nekolíše, no aj
tak neustále hľadáme nové cesty na zvýšenie atraktivity štúdia
aj počtu študentov. Za zmienku stojí, že u nás rastie aj počet
študentiek; v prebiehajúcom akademickom roku 2019/20 je ich
výrazná väčšina.

Sme moderná, otvorená, tvorivá škola, ktorá poskytuje výborné
podmienky na štúdium, možnosť konfrontovať si aj rozvinúť
svoj potenciál, vychovávame zorientovaných študentov pre
prax. Poskytujeme študentom príležitosť, ako môžu tvorivými
myšlienkami a riešeniami zasiahnuť do nefungujúceho či
degradovaného prostredia a ako ho účinne zlepšiť. Naši
absolventi nemajú problém s uplatnením ani doma, ani v
zahraničí.

PRACUJEME SO STREDOŠKOLÁKMI
Dlhodobo sa podieľame na organizácii a účasti STU na veľtrhu
pomaturitného vzdelávania Akadémia –VAPAC Bratislava,
Gaudeamus v Nitre, v Brne aj na organizovaní Letnej školy
pre stredoškolákov a na podujatí „Mini Erasmus“. Dobrou
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KVALITNÉ

FA OPEN počas posledných rokov organizujeme v novembri.
Navrhovanie architektúry a dizajnu výrobkov nevyhnutne súvisí
s priestorovou predstavivosťou, tvorivosťou a s výtvarným
talentom. Deň otvorených dverí je preto zameraný na všetko,
s čím sa študenti stretnú nielen na talentových skúškach, ale
aj pri štúdiu na fakulte. Záujemcom sa predstavuje tvorba 3D
modelov, virtuálna realita v architektúre a dizajne, môžu sa
zúčastniť na workshopoch z kreslenia, modelovania z hliny, tvorby
modelov domu, konštrukcie z papiera, môžu si zariadiť priestor.
O akciu je veľký záujem, počas jedného dňa sa jej zúčastňuje
okolo 150-200 záujemcov o štúdium.

POČTY ŠTUDENTOV SÚ STABILNÉ
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text: Daša Zifčáková, Roman Čička
foto: Gyorgi Urban, MTF STU
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NAJNOVŠIE
ŠPIČKOVÝ

VZDELANIE,
TECHNOLÓGIE,
VÝSKUM.

N

Ponúkame široké spektrum študijných programov: aplikovaná
informatika, automatizácia, materiály, kvalita, personálna práca
v priemyselnom podniku, priemyselné manažérstvo, integrovaná
bezpečnosť, výrobné technológie, výrobný manažment,
mechatronika v technologických zariadeniach, výrobné zariadenia
a systémy, počítačová podpora výrobných technológií. Ponúkame
štúdium bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia posudzuje
študijné výsledky dosiahnuté počas strednej školy.

a pôde Materiálovotechnologickej fakulty vznikol
prvý univerzitný vedecký park na Slovensku. Sme
akreditovaní v procese komplexnej akreditácie
vysokých škôl SR s profilom na uvedené študijné
programy. V súčasnosti zabezpečuje štúdium na
všetkých troch stupňoch štúdia. Počas svojej
existencie naša fakulta vychovala viac ako 20000
absolventov.
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Náš kampus ponúka „všetko na jednom mieste“: výučbové
priestory, laboratóriá s najmodernejšími technológiami,
internáty, akademickú knižnicu, skriptá online zdarma, jedáleň,
posilňovňu, plaváreň, telocvičňu, študentský klub. Jedinečnosťou
je i botanická záhrada. Dôležité je spomenúť vysoký záujem
zamestnávateľov o našich absolventov, skvelé uplatnenie
absolventov v praxi (MTF STU je na 4. mieste z pohľadu najlepšie
platených absolventov v rámci všetkých fakúlt na Slovensku –
podľa rebríčka spoločnosti Trexima (pre TREND). Zároveň sme
najúspešnejšou fakultou STU v získavaní finančných prostriedkov
z EÚ zdrojov (viac ako 90 miliónov eur), spomenieme naposledy
schválený 10-miliónový grant Vedeckovýskumné centrum
excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny
výskum. Naša fakulta je tiež nositeľom ceny Ocenený finalista
Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii organizácie
verejného sektora. Máme vlastnú databázu ponuky spolupráce
s praxou (http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home)
a ponúkame svoj výskumný potenciál (www.mtf.stuba.sk/11334).
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NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE O AUTOMATIZÁCIU A INFORMATIZÁCIU
V predchádzajúcich desiatich rokoch sa počet študentov na
našej fakulte postupne znižoval z viac ako 4 000 na súčasných
okolo 1 800. Medzi dôvody tohto negatívneho trendu patrí najmä
klesajúca demografická krivka, znižujúca sa úroveň vzdelávania
na základných a stredných školách v oblasti prírodovedných
a technických predmetov, a tiež príliš veľký počet vysokých škôl
na Slovensku. V súčasnosti fakulta spolupracuje s viacerými
strednými školami, s ktorým realizuje rôzne vzdelávacie
i propagačné akcie pre študentov (napríklad Dni otvorených
dverí, MTF Uni), ale i s priemyselnými partnermi, ktorí vysvetľujú
mladým ľuďom, aké zaujímavé možnosti na nich čakajú po
absolvovaní štúdia na našej fakulte. Najväčší záujem je u nás
o študijné programy zamerané na automatizáciu a informatizáciu
procesov v priemysle, počítačovú podporu výrobných technológií
a priemyselné manažérstvo. A hoci sa hovorí, že na „technike“
študujú len chlapci, môžeme povedať, že na našej fakulte až jednu
tretinu z celkového počtu študentov tvoria dievčatá. A mladým
ľuďom by sme chceli odkázať, že pri výbere vysokej školy by mali
zohľadňovať najmä dve kritériá: aby si vybrali študovať to, čo ich
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text: Juraj Beniak
foto: Mária Gališinová (MG-studio.sk)

PREČO ŠTUDOVAŤ
NA STROJNÍCKEJ
FAKULTE?
AŽ 98% NAŠICH
ABSOLVENTOV
OSTÁVA V

U

ž viac ako sedem desaťročí
prináša kvalitnú výučbu
strojárskych študijných
odborov na Slovensku.
Vznikla ako prvá strojnícka
fakulta a je alma mater
všetkých strojníckych fakúlt
na Slovensku. Za obdobie
svojej existencie si výrazne
upevnila postavenie vedeckovýskumnej inštitúcie doma
i v zahraničí.

Na fakulte pôsobia špičkoví pedagógovia,
ponúkame moderné študijné odbory
zamerané nielen na strojársky priemysel.
Už niekoľko rokov poskytujeme
akreditované štúdium v angličtine
v odboroch Applied Mechanics and
Mechatronics a Production Systems and
Quality Management. Pre zahraničných,
ale aj slovenských študentov. Tiež
ponúkame študentom možnosť zapojiť sa
do programu ERASMUS+, ktorý umožňuje
pobyt na zahraničných univerzitách. Naši
študenti sa aktívne zapájajú do fakultného
života prostredníctvom Študentskému

ODBORE.

Cechu Strojárov a podieľajú sa na
organizovaní fakultných podujatí a akcií,
ako Prvákovica, Májovica, Job Forum
,Ping Pong bez bariér, Beánia strojárov,
časopis Škrt a iné aktivity na študentských
internátoch.

KVALITA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Štúdium na Strojníckej fakulte ponúka
možnosti zapojiť sa do projektov
spolupráce s priemyslom alebo do
spolupráce na študentských formulách
(EcoShell formula, Green Team, AM
team) a už od prvého ročníka umožňuje
študentom zoznámiť sa s praxou. Je
možné získať diplom EUR - ACE vďaka
medzinárodnej akreditácii študijných
programov, čím je zaručená kvalita
vzdelania na medzinárodnej úrovni.
Naša fakulta ako jediná poskytuje
štúdium 4-ročného študijného programu
- profesijného bakalára v odbore
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej
techniky. Toto štúdium je úzko prepojené
s praxou v top firmách automobilového

priemyslu, ako sú Volkswagen Boge ,
ZF, Schaeffler, ZKW, Brose, Continental,
Benteler, a zároveň s garanciou
zamestnaní vo vybraných firmách. Počas
tohto štúdia študent poberá štipendium až
do výšky 700 eur.

NAŠI ABSOLVENTI SÚ SKVELE
OHODNOTENÍ
Jedinečné na Strojníckej fakulte je
aj to, že študenti môžu počas štúdia
získať jazykový certifikát IEEE- English
for Engineering, ktorý je uznávaný na
celom svete. Ako jediná fakulta v regióne
strednej a východnej Európy máme až
3 študentské formulové tímy, ktoré sa
zúčastňujú na súťažiach po celej Európe.
Každoročne zaznamenávame rastúci
záujem priemyslu o študentov našej
fakulte. Podľa portálu Uplatnenie.sk je
o absolventov našej fakulty najvyšší
záujem zo všetkých strojníckych fakúlt na
Slovensku. Naša fakulta je, pri porovnaní
meridiánu nástupného platu s hodnotou
1 443 eur, na 10. mieste zo všetkých

143 hodnotených fakúlt. Súčasne náš
odbor “automatizácia a informatizácia
strojov a procesov” dosiahol po “chirurgii”
a “obchodnom a finančnom práve”
tretie najlepšie platové ocenenie s
mediánom 2000 eur. Verím, že také
vysoké ohodnotenie našich absolventov
priemyslom zvýši záujem mladých ľudí o
štúdium aj tohto odboru. Napriek tomu ,
že sme zaznamenali počas posledných
rokov pokles študentov hlásiacich sa na
našu fakultu, intenzívne sme sa zamerali
na propagáciu štúdia formou zaujímavých
akcií a projektov na podporu technického
vzdelávania. Následne od Akademického
roka 2018/19 sme zaznamenali nárast
počtu študentov prijatých do prvého
ročníka bakalárskeho štúdia.

boli Študentská formula okolo Slovenska,
Strojárska olympiáda, DOD, súťaž Grand
Prix, individuálne výjazdy na stredné
školy do jednotlivých regiónov, farmy pre
stredné školy, náučné workshopy pre
stredoškolákov, exkurzie v laboratóriách
Strojníckej fakulty zamerané hlavne na
zážitkové vnímanie študentov stredných
škôl. Úspešnú spoluprácu so strednými
školami sme naštartovali podpísaním
Memoranda o spolupráci so strednými
školami, zúčastňujeme sa každoročne
na veľtrhoch „Kam na vysokú“ po celom
Slovensku a od tohto roka aj na spoločnej
celo univerzitnej propagačnej akcii STURoad show.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ S OLYMPIÁDOU
SNAŽÍME SA AKTÍVNE OSLOVOVAŤ
Strojnícka fakulta sa snaží veľmi
intenzívne oslovovať stredné školy formou
propagačných projektov zameraných na
vzbudenie záujmu o technické vzdelávanie
stredoškolákov. Naše hlavné projekty

DOD na SjF je už tradične spojený
s projektom Strojárskej olympiády,
tento rok sme mali už 13.ročník tohto
úspešného projektu za účasti sponzorov
- partnerov z priemyslu. Na poslednom
ročníku, ktorý sa uskutočnil 13. 2.
2020, bola historicky najvyššia účasť

stredoškolských študentov, zaznamenali
sme viac ako 600 návštevníkov. Na
Strojársku olympiádu sa prihlásilo 68
súťažných projektov, ktoré posudzovalo 7
odborných komisií tvorených z pedagógov
z jednotlivých ústavov fakulty. Zároveň
prebiehala súťaž Grand Prix – spoznávanie
laboratórií fakulty zábavnou formou.
Účastníci Strojárskej olympiády a Grand
Prix sú motivovaní podať prihlášku na
našu fakultu vďaka certifikátu o účasti,
za ktorý dostanú body navyše. Tento
formát sa nám rokmi veľmi osvedčil,
pretože dokáže osloviť široké spektrum
stredoškolských študentov.
Povolanie strojár je podľa prieskumov
profesia.sk druhé najžiadanejšie
povolanie na trhu práce, o budúcnosť
absolventov je teda postarané. Podľa
prieskumu týždenníka Trend máme
najlepšie zarábajúcich absolventov zo
všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku
s priemerným nástupným platom 1 743
eur. Až 98 % našich absolventov pracuje
v odbore , ktorý vyštudovali.

text: Daša Zifčáková
foto: MTF STU

baví, a to, čo ich bude neskôr živiť. Veríme, že štúdium na našej
fakulte spĺňa obidve podmienky a je možné u nás získať kvalitné
vzdelanie s dobrým uplatnením v priemysle, na zodpovedajúcich
pozíciách.

siete a inzerciu. MTF je iniciátorom Road show – STU na
cestách: priamy kontakt v miestach stredných škôl. Takisto sme
v kontakte so stredoškolskými časopismi a ich portálmi.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ČO U NÁS NÁJDU STREDOŠKOLÁCI

ústavov na jednom mieste – foyer T02. Zamestnanci a študenti
fakulty komunikovali s potencionálnymi budúcimi prvákmi
nielen pomocou teoretických znalostí o študijných programoch,
ale experimentmi, ukážkami a rôznymi odbornými prístrojmi
priblížili i praktickú stránku štúdia na MTF STU. Návštevníci mali
tiež možnosť nahliadnuť do športovísk fakulty či dozvedieť sa
o študijných pobytoch v zahraničí.

V rámci posilňovania kontaktov so stredoškolákmi sa nám
osvedčili tieto spôsoby: ponúkame možnosť exkurzií pre stredné
školy – skupiny žiakov si môžu nakombinovať návštevu spomedzi
6 ústavov fakulty (https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/OPOM/

Počas Dňa otvorených dverí 4. 2. 2020 sme na našej pôde
privítali všetkých, ktorí mali záujem dozvedieť sa informácie
o štúdiu a živote na fakulte. Štrnásty ročník podujatia bol
primárne určený končiacim stredoškolákom, ich rodičom,
pedagógom i verejnosti. Podujatie bolo otvorené príhovorom

letaky/2019/Touch_and_feel.pdf). Aktívne sa prezentujeme na
veľtrhoch vzdelávania (Kam na VŠ, Vysokoškolák, Gaudeamus,

a prezentáciou prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov doc.
Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. Keďže zamestnávatelia prejavujú

DOD MTF STU – termín konania bude v máji 2020.

Techfórum), každý ústav fakulty má databázu kontaktov so
strednými školami na základe svojho odborného zamerania.
Z tejto komunikácie vznikajú viaceré podujatia (súťaže,
akadémie) určené pre žiakov stredných škôl na pôde MTF.
Zástupcovia ústavov navštevujú stredné školy individuálne
počas celého roka. Deň otvorených dverí sa u nás koná raz do
roka, v roku 2020 pripravujeme i jeho druhé konanie. Okrem

o našich absolventov vysoký záujem, rozhodli sme sa tento fakt
zdôrazniť tým, že sme na podujatie pozvali našich úspešných
absolventov, ktorí publiku zodpovedali otázky týkajúce sa
najmä prínosu ich štúdia do praxe. Po programe v aule sa
účastníci skupinovo presunuli na konkrétne pracovisko fakulty,
podľa záujmu o vybraný študijný program. Absolvovaním
návštev vybraných laboratórií a pracovísk sa zapojili do súťaže

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní, už počas štúdia
môžu študenti získať prax v zaujímavých a úspešných firmách,
taktiež môžu zdokonaľovať svoje vedomosti a učiť sa cudzie
jazyky na študijných pobytoch. Nové zrekonštruované priestory
kampusu ponúkajú študentom všetko potrebné na jednom
mieste. Ponúkame široký výber študijných programov, špičkové
vybavenie a príjemné prostredie nielen pre štúdium, ale

toho sa v rámci niektorých iných podujatí konajú i tzv. „mini
DOD“. Na komunikáciu so stredoškolákmi využívame i sociálne

o zaujímavé ceny. Okrem prehliadok v priestoroch kampusu
pripravili organizátori i spoločnú prezentáciu všetkých pracovísk/

i vysokoškolský život.

Pozvanie úspešných absolventov však nebolo tento rok jedinou
novinkou DOD. Prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov sa
prihovorila prezentáciou i neskorším návštevníkom o 14.30 h,
prehliadky pracovísk trvali do 17.00 h. Fakulta pripravuje i ďalší

VÝSTAVA
KAM NA VYSOKÚ
Naša fakulta sa v dňoch 28. – 30. 1. 2020
prezentovala na tejto výstave, ktorú organizuje
Národné kariérne centrum.
Podujatie s charakterom “roadshow” ponúklo študentom
stredných škôl a ich rodičom možnosť zistiť si informácie potrebné
pri správnom výbere vysokej školy. Prezentovať sa začalo 28.
januára v Trnave, 29. januára v Nitre a 30. januára v Žiline.
MTF STU bola zastúpená najmä vybranými študentmi fakulty,
ktorí aktívne informovali našich potencionálnych uchádzačov
o možnostiach štúdia a živote na fakulte. Okrem propagačných
a informačných letákov a drobných darčekov bolo návštevníkom
ponúknuté i množstvo ukážok z väčšiny ústavov fakulty.
Návštevníci nášho stánku si vyskúšali virtuálnu realitu, zahrali si
elektronickú verziu dotykovej hry, videli experimenty s ohňom
a tiež mali možnosť spoznať vlastnosti materiálov.

