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Vzdelávanie, študijné pobyty, podujatia
STU v prvej päťstovke univerzít na svete

„Som rád, že si nás všimli a zaradili do hodnotenia. Je to skvelý 
pocit.“ povedal Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej 
Univerzity v Bratislave v reakcii na umiestnenie sa STU medzi 
prvými 500 univerzitami na svete. Ranking svetových univerzít 
Webometrics Ranking of World Universities publikovala spoločnosť 
Cybermetrics Lab, patriaca najväčšej verejnej výskumnej inštitúcii 
v Španielsku – CSIC. STU, ktorá sa umiestnila na 468. miesta, 
 dokázala v prieskume predbehnúť aj inštitúcie zvučnejších mien, 
ako napr. Kráľovskú Univerzitu v Belfaste, Technologický inštitút 
z New Jersey (USA) či American University z Washington DC. Česká 
ČVUT z Prahy sa v tomto hodnotení ocitla na 212 mieste.

RankingvWebometrics je zhodnotením viac ako 200 000 univerzít 
z celého sveta. Obsahuje ukazovatele, ktoré vychádzajú z údajov uve-
rejnených na internetových a webových stránkach inštitúcií a publi-
kovaných v elektronických časopisoch. Zohľadňuje nielen vedeckú, 
ale aj ekonomickú, sociálnu a kultúrnu činnosť univerzít. Bližšie infor-
mácie možno nájsť na stránke http://www.webometrics.info.

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov

Dňa 30. 4. 2012 o 16:00 hod. je uzávierka podávania žiadostí 
o štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysoko-
školských učiteľov a výskumných pracovníkov slovenských vyso-
kých škôl na akademický rok 2012/2013 cez Národný štipendijný 
program Slovenskej republiky. Štipendiá sú určené pre:
a) študentov študijných programov druhého stupňa vysokoškol-

ského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších rokoch štúdia, 
a to v súvislosti s realizáciou študijného pobytu na zahranič-
nej  vysokej škole v trvaní minimálne jedného semestra (resp. 
jedného trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný 
akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného 
akademického roka,

b) doktorandov – študentov študijných programov tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý po-
byt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou študij-
ného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole 
alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov. 

Cestovné granty sú určené pre:
a) študentov študijných programov druhého stupňa vysokoškol-

ského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších rokoch štúdia s 
trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verej-
ných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v Slovenskej 
republike,

b) doktorandov – študentov študijných programov tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý 
 pobyt v Slovenskej republike,

c) vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na vysokých školách 
na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý 
pobyt na Slovensku,

d) výskumných a umeleckých pracovníkov – zamestnancov verej-
ných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo externých 
vzdelávacích inštitúcií s trvalým pobytom na Slovensku.

Bližšie informácie možno získať na stránke www.stipendia.sk.

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie 
v praxi 2012

Ide o XII. medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 
v Bratislave v dňoch 8. – 11. mája 2012 v Ústave vzdelávania 
a služieb, s. r. o. – Kongresové a vzdelávacie centrum, Bárdošova 
33, Bratislava, miestna časť Kramáre. Konferencia bude tematic-
ky venovaná moderným metódam analytickej chémie a chemickej 
analýzy, ich súčasnej realizácii v priemyselnej a skúšobníckej praxi, 
smerovaniu vývoja v oblastiach analytickej kontroly, zabezpečenia 
kvality a informačnej obsažnosti analytických výsledkov.

Hlavné témy konferencie:
• potravinárska analýza a kontrola,
• klinická analýza, bioanalytické aplikácie,
• environmentálna a toxikologická analýza,
• chemická analýza v priemysle a energetike,
• odber a úprava vzorky,
• vývoj analytických metód,
• hodnotenie výsledkov a kvality skúšok.

Podrobnejšie informácie o podujatí možno získať na adrese  
http://www.chtf.stuba.sk/ACP/index.html alebo e-mailom na: svet-
lana.hrouzkova@stuba.sk.

Čo je Akcia Rakúsko – Slovensko?

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, 
je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom 
a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia 
je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu a výskum 
Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium 
– päť členov grémia vymenúva minister školstva Slovenskej repub-
liky a päť členov spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej 
republiky.
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Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko 
pre doktorandov

Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť 
 doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej  práce 
aj zdroje v partnerskej krajine a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svo-
jej práce. Výška štipendia: 940 €/mesiac. Uzávierka: 15. marec 
a 15. október. Ponuka štipendia platí pre všetky študijné pobyty. 
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at.

K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované a poštou 
originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie 

(Betreuungszusage, v nemčine alebo v angličtine),
• dve odporúčania (Empfehlungsschreiben, v nemčine alebo 

v  angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov 
alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; jedno 
odporúčanie musí byť od školiteľa doktoranda),

• kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vyso-
koškolského vzdelávania (magisterské, inžinierske alebo doktor-
ské štúdium),

• potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der 
Deutschkenntnisse) od rakúskeho lektora nemeckého jazyka 
pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. potvrde-
nie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov (nepredkladajú 
germanisti), v prípade výskumného pobytu v angličtine doklad 
o znalostiach anglického jazyka,

• súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným pobytom 
(v nemčine alebo v angličtine).

Štipendiá pre postdoktorandov

Aj tento program je určený pre všetky vedné odbory. Ide o výskumné 
štipendium pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov (vedeckých 
a pedagogických pracovníkov štátnych a verejných vysokých škôl 
a akadémie vied, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, 

nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu 
uzávierky viac ako 10 rokov).

Viac informácií o programe Akcia Rakúsko – Slovensko, ako aj tlači-
vá na podávanie žiadostí získate na www.scholarships.at.

Servisné centrum EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov sú súčas-
ťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network 
v 37 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na 
základe iniciatívy Európskej komisie, ktorá im poskytla financovanie 
na prvé tri roky ich činnosti. Na Slovensku tvorí národnú sieť ser-
visných centier EURAXESS šesť pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, 
Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach (euraxess@saia.sk).

Servisné centrá pomáhajú pri odstraňovaní prekážok, ktoré stoja 
v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným 
a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie 
a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility vrátane praktických 
informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie 
na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spoje-
ných s pobytom v inej krajine. Dôležitým komunikačným nástro-
jom pri práci centier je európsky mobilitný portál pre výskumných 
pracovníkov EURAXESS – Researchers in Motion (http://ec.europa.
eu/euraxess) a národné mobilitné portály. Prostredníctvom portálov 
si výskumníci môžu okrem iného aj vyhľadávať pracovné príležitos-
ti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné 
 pracovné miesta pre výskumníkov.

Slovenský portál www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej 
a  anglickej verzii.

Autodesk uvádza cloudovú službu pre riadenie 
životného cyklu produktu

Autodesk PLM 360 je najnovšia ponuka postavená na špičko-
vých technológiách Autodesk a cloudovom prístupe. Oproti tra-
dičným PLM systémom, ktoré sú z historických dôvodov drahé 
a zložité, je Autodesk PLM 360 rýchlo a jednoducho konfigu-
rovateľné riešenie spĺňajúce potreby špecifických zákazníckych 
procesov v oblasti riadenia životného cyklu produktu. V dôsled-
ku toho môžu mať zamestnanci v najrôznejších pracovných 
pozíciách – od plánovania a vývoja produktov až po riadenie 
kvality, dodržiavanie noriem a služby – lepší prístup k produk-
tovým a projektovým informáciám, ktoré pomáhajú kontinuálne 
zlepšovať navrhované a vyrábané produkty.

Autodesk PLM 360 je rýdzo cloudová aplikácia so zdieľaným prí-
stupom. Užívatelia a manažéri sa už nemusia obávať upgradov 
alebo nefunkčného prispôsobenia, aplikácie sú vždy aktuálne 
a kompatibilné s akoukoľvek špecifickou zákazníckou konfigurá-
ciou. IT administrátori sú oslobodení o správy systémov, pretože 
užívatelia pristupujú k Autodesk PLM 360 z riadeného dátového 
centra poskytujúceho bezpečnosť, vysoký výkon a možnosť ob-
novy systému po havárii. Okrem toho ponúka cloudový koncept 
užívateľom prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek, z virtuálneho ale-
bo mobilného zariadenia alebo z webového prehliadača.

Prístup k plnej funkcionalite pre prvých troch profesionálnych 
používateľov je zdarma, pričom každý ďalší užívateľ zaplatí 75 
dolárov mesačne na základne uzatvorenej zmluvy. To repre-
zentuje zhruba desatinu nákladov zrovnateľných s tradičnými 
dodávateľmi PLM. Tieto podmienky sú stanovené pre užívate-
ľov v Spojených štátoch, cenník pre užívateľov v Európe bude 
spresnený v najbližšej dobe.

www.autodeskplm360.com

Vzdialené monitorovanie a ovládanie 
energetických objektov

Jednotka RTU7KL vychádza z osvedčeného radu jednotiek 
RTU spoločnosti ELVAC SK s. r. o., ktorá je už niekoľko rokov 
úspešne nasadzovaná v aplikáciách na riadenie a monitorovanie 
energetických sietí, ale aj v ďalších oblastiach s vysokými požia-
davkami na spoľahlivosť a odolnosť systémov. Ide o kompaktný 
modul dodávaný v produktovom rade RTU jednotiek, vybavený 
meraním 3U + 3I, vyhodnocovaním meraní, binárnymi vstupmi 
a výstupmi na meranie a prípadné ovládanie/chránenie/indiká-
ciu poruchových stavov. Táto integrácia ponúka aj možnosť pre-
nosu rýchlozáznamov priebehov signálov na analógových vstu-
poch spúšťaných od poruchových 
udalostí, čo spolu s  variabilitou 
komunikačného rozhrania ponúka 
vysoko efektívne a cenovo výhodné 
riešenie mnohých aplikácií.

Táto kompaktná jednotka je interne riešená ako modulárny sys-
tém, čo umožňuje vysokú flexibilitu a prispôsobenie požiadavkám 
zákazníka. Príkladom je široká škála komunikačných rozhraní 
typu (E)GPRS, Ethernet, RS-232, RS-485, ktoré sa dajú osadiť 
do jednotky v rôznych kombináciách a počtoch. Na  jednotlivých 
komunikačných rozhraniach môžu byť nastavené rôzne komu-
nikačné protokoly. Samozrejmosťou je rovnocenná súčasná ko-
munikácia niekoľkých protokolov napríklad protokolu STN EN 
60870-5-104 do nadradeného systému a protokolu HioCom2 
do parametrizačného SW (diaľková parametrizácia, prenos me-
raní, prenos signálu, vyčítanie poruchových záznamov, včítanie 
parametrizácie, upgrade FW atď.). Medzi ďalšie komunikačné 
možnosti patria rôzne spôsoby zálohovanej komunikácie.

 
www.elvac.sk
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