október 2011

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Udelenie èestného titulu profesor
honoris causa
Technická univerzita Cluj Napoca v Rumunsku udelila profesorovi Karolovi Velíškovi èestný titul profesor honoris
causa (prof. h.c.) za dlhoroènú spoluprácu v oblasti výrobnej techniky. Ocenenie profesorovi Velíškovi odovzdal
dekan Strojníckej fakulty TU Cluj Napoca prof. Dr. Ing. Dr. h.c. mult. Petru Berce.
Profesorovi Karolovi Velíškovi srdeène blahoželáme.
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AKCIE

Malokarpatský maratón
(MKM) 2011

Hlavný organizátor MTF STU Trnava a viac ako 90 dobrovo¾níkov (medzi nimi aj vysokoškolskí
študenti MTF), ktorí si plnili svoje povinnosti na bežeckej trati i mimo nej, boli spokojní s pekným
jesenným poèasím i výkonmi pretekárov, ktorých prišli povzbudi nielen obyvatelia Trnavy, ale aj
množstvo obyvate¾ov obcí cez ktoré maratónci bežali. Tohtoroèného MKM sa už tradiène zúèastnil
náš vysokoškolský pedagóg doc. Jozef Bílik, ktorý sa umiestnil èasom 3 hod. 33:37 v kategórií „C" na
peknom 4. mieste.

V nede¾u 16.10. 2011 sa uskutoènil 36. roèník
Malokarpatského maratónu (MKM).
Súèasou tohto podujatia bol aj 18. roèník
Akademických majstrovstiev SR
vysokoškolákov v maratóne. Športové
podujatie odštartoval výstrelom so štartovej
pištole 1. prodekan MTF STU prof. Jozef
Peterka o 10. 00 hodine pred Študentským
domovom Miloša Uhra na Bottovej ulici v
Trnave. Na 42 195m dlhú tra sa vydalo 55
maratóncov, medzi nimi aj pretekári z
Maïarska a Srbska. Trasa maratónu viedla z
Trnavy cez obce: Suchá nad Parnou, Horné
Orešany, Smolenice, Lošonec, Dolné Orešany
a Košolná, s cie¾om v Trnave pred
vysokoškolským internátom.
Absolútnym víazom MKM sa stal Trnavèan
To m á š K o p è í k è a s o m 2 h o d .
42:35.Akademickým majstrom SR sa
stalTomáš Michalec zo Žilinskej univerzity
èasom 3 hod.26:42. U žien zvíazila
Trnavèanka Radka Paulínyová v èase 3
hod.17:19.
2
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AKCIE

Konferencia TEAM 2011

Súbežne s konferenciou sa uskutoènilo aj výroène zasadnutie TEAM Society, kde bolo prizvané aj
vedenie našej fakulty a bolo schválené prijatie STU MTF za èlena TEAM Society. Prezident TEAM
Society prof. Antun Stoiæ tiež odovzdal dekrét prijatia STU MTF za èlena TEAM Society prodekanovi
prof. Jozefovi Peterkovi. Týmto sa otvárajú dvere študentom a rovnako aj pedagógom vycestova
na stáže k partnerským inštitúciám v Chorvátsku a Maïarsku. Zároveò sa na stretnutí prejednávalo
budúce smerovanie TEAM Society.

V dòoch 19. až 21. októbra 2011 sa uskutoènil tretí roèník medzinárodnej vedeckej konferencie
TEAM 2011 v spolupráci s TEAM Society a sedemnásty roèník vedeckej konferencie CO-MATTECH. Konferencie sa zúèastnilo celkovo viac ako 100 úèastníkov, prièom takmer polovica
prednášajúcich bola zo zahranièia. Vedenie TEAM Society vyjadrilo potešenie nad faktom, že
takmer polovica príspevkov patrila PhD. študentom a ich vecná náplò bola na vysokej úrovni.
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AKCIE

Dies Iovis Occurssus XVII
Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty sme vo štvrtok 27.10.2011 v rámci štvrtkových
stretnutí - Dies Iovis Occurssus privítali vedeckého pracovníka Národného biografického ústavu
Mgr. Zdenka Ïurišku. Stretnutia sa zúèastnil i náš bývalý prodekan, súèasný prorektor STU pre
vzdelávanie, doc. Ing. František Horòák, PhD.Témou stretnutia bola genealógia - veda zaoberajúca
sa štúdiom predkov urèitej rodiny. Magister Ïuriška priblížil publiku náplò práce genealóga a
uviedol zopár príkladov vzniku konkrétnych priezvísk na Slovensku, zaujímavý je napríklad pôvod
priezviska Hodža.Keïže prednáška sa niesla skôr v duchu diskusie, poslucháèi sa pána magistra
pýtali viacero otázok, smerujúcich najmä na objasnenie spoznávania svojho pôvodu. Pre èloveka
by malo by dôležité, aby poznal svojich predkov. Hovorí o tom i citát Gaila Lumeta Buckleyho:
„Tváre príbuzných sú ako magické zrkadlo. Pri poh¾ade do tvárí ¾udí, ktorí patria k nám, vidíme
minulos, súèasnos aj budúcnos."Stretnutie moderoval Ing. Milan Petráš, PhD., ktorý uviedol i
hudobné vystúpenie šikovnej žiaèky ZUŠ M. Sch. Trnavského, Zuzky Harantovej, s troma skladbami
na keyboarde.
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AKCIE

Majstrovstvá Slovenska
družstiev v silovom trojboji
Dòa 15. 10. 2011 sa na akademickej pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
uskutoènil historicky 1. roèník MS družstiev v silovom trojboji. Podujatie sa konalo pod záštitou
viceprimátora mesta Trnava Ing. Bystríka Stanka.
AWPC - Slovakia ako hlavný organizátor na zaèiatok prekvapila výberom miesta. Relatívne malá
telocvièòa KTVŠ sa však po nieko¾kých hodinách práce premenila na bezchybne pripravené
športovisko, so všetkým, èo pretekári potrebujú.
Samotná súaž zaèala krátkym príhovorom a privítaním úèastníkov, hostí a hlavne hostite¾a Doc.
PaedDr. Mariána Mericu, PhD., vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu MTF STU v Trnave,
ktorý bol od zaèiatku naklonený myšlienke zorganizova súaž na MTF STU a nielen on, ale aj jeho
kolegovia sa prièinili o bezproblémový priebeh tohto športového podujatia.
Na súaži sa zúèastnilo 9 trojèlenných družstiev z celého Slovenska. Súaž pozostávala s troch
disciplín: drep, tlak a màtvy ah. Na prvom mieste sa umiestnil klub KSTaK Matej Bardejov v
celkovom súète 2334,445 kg.

Druhé miesto obsadilo družstvo KST JP Stav Herkules Rožòava, v ktorom najvyšším bodovým
ziskom prispel k zisku strieborných medailí Štefan Elek (102,4 kg). Výkonmi drep 300 kg, tlak 210
kg, màtvy ah 280 kg a trojbojom 790 kg získal pre svoje družstvo spolu 717,32 bodu
Tretie miesto si vybojovali domáci pretekári z Trnavy. Trojica lifterov z TTBarbell si tak ako ich
kolegovia na stupni víazov odnášali domov štýlové poháre a jedineèné medaile od firmy VICTORIA
a taktiež výživové doplnky od firmy Body World. Najlepším z trojice Trnavèanov bol Andrej Smutný
(97,0 kg). Výkonmi drep 280 kg, tlak 235 kg, màtvy ah 240 kg, trojbojom 755 kg získal spolu
699,885 bodu.

Víazom podujatia sa po bezmála 6 hodinovej súaži stalo družstvo KSTaK Matej Bardejov, ktoré
malo vo svojom strede aj najlepšieho pretekára pod¾a získaných Reshelových bodov. Júlia
Kosturová (73,8 kg) potvrdila, že patrí medzi svetovú špièku a táto ešte vekom juniorka získala
výkonmi drep 240 kg, tlak 145 kg, màtvy ah 190 kg a trojbojom 575 kg spolu 895,85 bodu.
Pretekári z Bardejova získali nielen medaile a poháre za víazstvo, domov si odniesli aj krásny
putovný pohár viceprimátora mesta Trnava.
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NÁVŠTEVY

Delegácia Národnej výskumnej
univerzity navštívila MTF STU

Návšteva z Univerzity v Zelenej
Hore - Po¾sko

Dòa 6.10.2011 prijal dekan fakulty Oliver Moravèík delegáciu Národnej výskumnej univerzity
informaèných technológií, mechaniky a optiky zo St. Peteburgu/Rusko vedenú dekanom Fakulty
výpoètovej techniky a riadiacich systémov profesorom Alexejom A. Bobtsovom a prodekanom
profesorom Artemom S. Kremlevom. Delegáciu poèas návštevy na MTF STU sprevádzal pán docent
German F. Michalèonok z UIAM.

V uplynulých dòoch našu fakultu poctili svojou návštevou Ing. Kristof Witkowki, PhD. a Ing.
Sebstian Saniuk, PhD. z Univerzity v Zelenej Hore- Po¾sko, ktorí v rámci programu Erazmus
prezentovali témy Reverse Logistics Processes in Supply Chains of Plastics a Computer Aided
Systems of Production Flow Planning. Kolegovia z Po¾ska sa v rámci svojej návštevy stretli s
dekanom fakulty, prerokovali možné cesty spolupráce a rovnako tak aktívne participovali na 3.
Roèníku konferencie TEAM 2011 a Comattech 2011.

Ruská univerzita patrí medzi tridsiatku excelentných, výskumných, ruských univerzít a jej
zástupcami boli prezentované úspechy v oblasti výskumu, vedy i pedagogiky.
Boli prerokované konkrétne formy mobilít študentov a uèite¾ov oboch fakúlt a podpísaná zmluva o
spolupráci.
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NÁVŠTEVY

Vzácna návšteva z Austrálie
Dòa 23. septembra 2011 na pozvanie dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka navštívil
našu fakultu vzácny hos zo Sydney Ing. Dušan Ševèík. Jedná sa o špièkového odborníka z oblasti
strojárskych technológií a vynikajúceho konštruktéra tlakových nádob, ktorý je uznávaný v celom
odbornom svete a šíri ve¾mi dobré meno našej fakulty ako aj STU Bratislava.
Ing. Dušan Ševèík je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT z roku 1964. Diplomovú prácu vykonal zo
zvárania elektrickým odporom v komisii u prof. Jozefa Èabelku zakladate¾a Výskumného ústavu
zváraèského v Bratislave. Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy v zahranièí dostal v roku 1962 od
rektora „Plaketu STU za úspešnú propagáciu Slovenskej technickej univerzity“. Ing. Ševèík si v
sprievode prof. Jozefa Peterku prodekana MTF a jeho spolužiakov prehliadol tak uèebne ako aj
laboratóriá MTF STU v Trnave. Ve¾mi pozitívne sa vyjadril o budovaní excelentných centier na
fakulte. V odpoludòajších hodinách sa konalo priate¾ské posedenie v zasadaèke T202 na Bottovej,
kde podrobne informoval o svojej odbornej èinnosti v rámci Austrálie ale aj o svojom pôsobení v
priemyselne vyspelom zahranièí.
(Milan Turòa, spolužiak Ing. Dušana Ševèíka zo SjF SVŠT)
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NÁVŠTEVY

Stretnutie vedenia STU s
vedením fakulty a èlenmi
Kolégia dekana MTF STU
Dòa 3. októbra 2011 sa uskutoènilo stretnutie vedenia STU reprezentovaného rektorom STU
Robertom Redhammerom, prorektormi Milanom Sokolom a Františkom Horòákom s vedením
fakulty a èlenmi Kolégia dekana MTF STU . Na stretnutí bol prerokovaný a pripomienkovaný
Dlhodobý zámer – strategický rozvojový plán na obdobie rokov 2012 až 2017. Èlenovia kolégia
dekana sa vyjadrovali k zásadným otázkam týkajúcich sa budúceho smerovania univerzity v
oblastiach vzdelávania, výskumu, spolupráce s praxou ale aj služieb, ¾udských zdrojov, financií,
priestorov, správy a riadenia univerzity.
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Návšteva dekana Stavebnej
fakulty z univerzity v Astane
Dna 27.októbra navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave profesor T.M. Baitassov dekan Stavebnej fakulty z univerzity v Astane, Kazachstan. V mene vedenia fakulty prijala pána
profesora doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prodekanka MTF STU , ktorá mu predstavila pôsobnos
MTF a spolu s Ing. Michaelou Samardžiovou, Ing. Ladislavom Morovièom, PhD. a doc. Ing.
¼ubomírom Èaplovièom, PhD. ho previedla vybranými laboratóriami a centrami excelentnosti
našej fakulty. Profesor Baitassov, vyjadril poïakovanie a zároveò prejavil záujem o rozvoj budúcej
spolupráce s našou fakultou.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 30. 9. 2011 sa uskutoènili úspešné
obhajoby dizertaèných prác doktorandov
MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave
priemyselného inžinierstva, manažmentu a
kvality, pred komisiou v študijnom programe
priemyselné manažérstvo.
Doktorand : Ing. Ondrej Kusý
Názov práce: Návrh metodiky na ekonomické
vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných
procesov
Školite¾ka: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Doktorandka : Ing. Silvia Horváthová
Názov práce: Návrh metodiky finanènoekonomickej analýzy podniku pre malé a
stredné podniky
Školite¾: prof. Ing. Dušan Baran, Csc.
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Dòa 28. 9. 2011 - 30. 9. 2011 sa uskutoènili
úspešné obhajoby dizertaèných prác
doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na
Ústave výrobných technológií, pred komisiou
v študijnom programe strojárske technológie
a materiály.
Doktorand : Ing. Emil Lechoviè
Názov práce: Výskum a vývoj bezolovnatej
spájky pre potreby mikroelektroniky s
p r i h l i a d n u t í m n a e nv i ro n m e n tá l n e
požiadavky
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Doktorandka : Ing. Tatiana Vrtochová
Názov práce: Štúdium vlastností zvarových
spojov duplexných ocelí vyhotovených
plynným CO2 laserom
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Doktorand : Ing. Ladislav Schwarz
Názov práce: Štúdium vlastností zvarových
spojov duplexných ocelí vyhotovených
elektrónovým lúèom
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Doktorand : Ing. Peter Kováè
Názov práce: Výskum vplyvu tlaku

pridržiavaèa na ve¾kos pretvorenia pri ahaní
zložitých výažkov
Školite¾: doc. Ing. Viktor Tittel, Csc.
Doktorandka : Ing. ¼udmila Kršiaková
Názov práce: Technologické aspekty výroby
dielcov pre automobilový priemysel
tvárnením
Školite¾: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Doktorandka : Ing. Katarína Pocisková Dimová
Názov práce: Formovanie intermetalických
fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD., IWE.
Doktorandka : Ing. Kristína Demianová
Názov práce: Progresívne metalurgické
spájanie solárnych kolektorov
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD., IWE.
Doktorand : Ing. Martin Gatial
Názov práce: Ve¾koplošné zváranie
kombinovaných kovov v pevnom stave
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD., IWE.
Doktorand : Ing. Petr Nesvadba
Názov práce: Výskum zvárania explóziou
kovov s nízkou teplotou tavenia
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD., IWE.
Doktorand : Ing. Michal Omámik
Názov práce: Metrologické zabezpeèenie
výroby vybraných typov plôch strojných
súèiastok s využitím systémov merania na
obrábacom stroji
Školite¾: prof. Ing. Ivan Baránek, Csc.

Doktorand : Ing. Mário Ondruška
Názov práce: Zváranie piestika do
hydromotora z ocele 42CrMo4 diskovým
laserom
Školite¾: doc. Dr. Ing. Pavel Kovaèócy
Doktorandka : Ing. Silvia Revesová
Názov práce: Porušovanie povrchových
vrstiev pri abrazívnom opotrebení návarov
Školite¾: prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.
Doktorand : Ing. Peter Úradník
Názov práce: Použitie intersticiálnych fáz
volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2)
na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností
rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na
odlievané rezné nástroje
Školite¾: prof. Ing. Alexander Èaus, DrSc.
Doktorand : Ing. Michal Boháèik
Názov práce: Štúdium vplyvu tepelného
spracovania na štruktúru a vlastnosti
rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na
odlievané rezné nástroje
Školite¾: prof. Ing. Alexander Èaus, DrSc.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

MTF STU úèastníkom
Svetového dòa cestovného
ruchu
Dòa 25. septembra sprístupnila Materiálovotechnologická fakulta priestory bývalej Botanickej
záhrady, ktoré sa snaží zrevitalizova už od roku 2005, pri príležitosti Svetového dòa cestovného
ruchu. Prítomní úèastníci mali možnos absolvova takmer jeden a pol hodinovú prednášku
spojenú s prehliadkou drevín. Celkový odhadovaný poèet úèastníkov bol približne 130 – 150 ¾udí. Po
prednáške sme zaznamenali pozitívne reakcie návštevníkov. V záhrade sa už v súèasnosti realizujú
exkurzie pre základné a stredné školy, prièom tieto je možné dohodnú si s pracovníkmi fakulty.
Viac o záhrade je možné sa dozvedie na jej webstránke:
www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk
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Spustenie študentskej ankety
2011/12
Milé študentky a študenti MTF,
obraciam sa na Vás so žiadosou, èi skôr prosbou o spoluprácu.Máte problém, ktorý neviete rieši?
Máte návrh na zlepšenie, ktorý nemáte komu poveda?Je tu ANKETA, ako nástroj, ktorý máte vo
svojich rukách, v ktorej môžete vyjadri svoje názory, prida aj postrehy a poh¾ady na fakultu, na
organizáciu štúdia na fakulte, uèite¾ov ale aj administratívu, študentský domov apod.Anketa je
dobrovo¾ná, anonymná a diskrétna. Jej výsledky budú použité výluène na vyhodnotenie Vašich
postrehov a názorov s cie¾om skvalitni tak uèebný proces ale aj ïalšie služby pre študentov. Za
anonymitu ruèím ja, ako dekan fakulty. Vyplnením anketového formuláru prispejete k možnej
náprave vecí, ktoré nás všetkých na fakulte znepokojujú a ktorých odstránenie je v záujme nás
všetkých.Postup pri vyplòovaní ankety:
„DOTAZNÍK PRE KVALITU VZDELÁVANIA 2011/12 (PRE ŠTUDENTOV)"môžete vyplni po zadaní
hesla cez linku:https://sweb.mtf.stuba.sk/anketa/.Heslo potrebné pre prihlásenie sa do
anketového systému Vám bude zaslané prostredníctvom AIS do mailových schránok v priebehu
dnešného dòa.Ïakujem za ochotu, spoluprácu i èas, ktorý venujete vyplneniu formulára.
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RÔZNE

Ukonèenie pracovného
pomeru odchodom do
dôchodku
Dòa 30. 9. 2011 ukonèili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU Ing. Katarína
Tináková, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a Drahomíra Vadkertiová z
Odboru ekonomických a správnych èinností odchodom do dôchodku.
Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnankyniam za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre
Materiálovotechnologickú fakultu a v ïalšej etape ich života im želá ve¾a zdravia a spokojnosti.

Usmernenie ku komisiám
dekana

Prijatie našej úspešnej
reprezentantky
Dekan fakulty Oliver Moravèík prijal dòa 10. 10. 2011 našu študentku a úspešnú reprezentantku
Slovenskej republiky v športovej stre¾be Bc. Moniku Zemkovú, ktorá obsadila 1. miesto na XXVI.
Svetovej univerziáde 2011 v stre¾be na skeet. Zároveò je zaradená do užšieho výberu Slovenského
olympijského výboru s perspektívou úèasti na OH 2012.Doterajšie najvýznamnejšie úspechy:
Majstrovstvá sveta 2007 - 2. miesto
Majstrovstvá Európy 2007 - 1. miesto
Majstrovstvá sveta 2010 - družstvá - 3. miesto
Majstrovstvá Európy 2010 - družstvá - 1. miesto
Majstrovstvá sveta 2011 - družstvá - 3. miesto
Majstrovstvá Európy 2011 - družstvá - 2. miesto
Svetová letná univerziáda 2011 (Šen-èen, Èína) - 1. miesto

Dòa 31.10.2011 sa rozhodnutím dekana zrušujú všetky vymenované komisie dekana MTF STU a
zároveò konèia mandáty èlenov týchto komisií.
Od 1.11.2011 vstupuje do platnosti nový dokument "Pravidlá k zriadeniu komisie dekana na MTF
STU". Týmto dòom sú dekanom fakulty zriadené nové komisie dekana MTF STU.Dekréty o
vymenovaní za èlenov daných komisií dekana boli elektronicky odoslané všetkým novým èlenom.
Dovo¾te mi poïakova sa všetkým èlenom zrušených komisií za spoluprácu a zažela im ve¾a
úspechov v ïalšej práci.
Novým èlenom srdeène blahoželám a prajem im ve¾a úspešných rozhodnutí v novej funkcii.
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RÔZNE

Výsledky doplòujúcich volieb
do AS MTF STU
Dòa 18. až 19. októbra 2011 sa konali doplòujúce vo¾by na pavilónoch „Z“ a „T do AS MTF STU študentská èas na obdobie 2011 - 2015.
Poèet oprávnených volièov: 3801
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 549 (14,44 %)
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením poètu získaných hlasov:
Por.è. Kandidát
Poèet hlasov
1.Beluský Martin
140
2.Fulier Miroslav
366
3.Guniš Zdenko
18
4.Jardek Jakub
3
5.Kašníková Kristína 141
6.Kimlièka Ondrej
361
7.Koøínková Miriama 354
8.Pluhár Marián
137
Zoznam kandidátov zvolených do AS MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov:
Por.è. Kandidát
Poèet hlasov
1.Fulier Miroslav
366
2.Kimlièka Ondrej
361
3. Koøínková Miriama 354
Trnava 19. októbra 2011
Volebná komisia:Pavol Tanuška, doc. Ing. PhD., predseda VK,Jozef Sablik, Prof. Ing. Csc., èlen VK,
Marta Kuèerová, Ing. PhD., èlen VK, Michal Ondruška, Bc., èlen VK
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