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OCENENIA

Súaž pre študentov
bakalárskeho a inžinierskeho
štúdia 2011
V dòoch od 21. októbra do 31. októbra 2011 sa uskutoènilo hodnotenie prác študentov
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v súaži MASTER AND BACHELOR STUDENTS COMPETITION
ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011, ktoré boli zamerané na oblas rozvoja
inovácií v automobilovom priemysle.Práce boli posudzované internými a externými expertami.
Víazmi sa stali:
1. miesto Roman VIDEN - Rapid Prototyping Technology as Used on the Innovation Process in
Automotive Industry
2. mieston Marta ŠPIRKOVÁ- The Cooperation of Universities and Automotive Industry in the
Area of Education and Innovations
3. miesto Veronika KONÍÈKOVÁ- The Cooperation of Secondary Schools and Automotive
Industry in the Area of Education

Ocenenie „3x NAJ“
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V rámci 39. roèníka medzinárodnej konferencie „ZVÁRANIE 2011“ v Tatranskej Lomnici udelila
Slovenská zváraèská spoloènos ocenenie pod názvom Ocenenie „3x NAJ“ Najlepší prednášate¾ za
rok 2010

Prof. Ing. Milan Turòa, PhD. IWE.

Víazom gratulujeme!
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Ïakovný list študentovi MTF

25

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Považskej Bystrici udelila študentovi 2. roèníka
Ing. štúdia na MTF STU Bc. Jozefovi Kozákovi "Ïakovným list" za aktívnu úèas v projekte "Zlepšenie životného
prostredia v obci Pružina, kde žijeme a pôsobíme". Menovaný študent sa angažoval pri odstránení nelegálnej skládky
a v budovaní oddychovej zóny v obci. Ïakovný list odovzdal dekan MTF prof. Moravèík , ktorý zároveò sa študentovi
poïakoval za jeho aktivity a šírenie dobrého mena MTF a STU.
Gratulujeme!
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Slávnostné imatrikulácie v ak.
roku 2011/2012

Opä sme sa stretli s bývalými
zamestnancami fakulty

Dòa 28.10.2011 a 2.11.2011 sa uskutoènil v
aule prof. Èabelku akademický obrad
imatrikulácia - slávnostný zápis a prijatie
nových študentov zapísaných do prvého roku
štúdia na MTF STU v Trnave, v Dubnici nad
Váhom a v Komárne. Za úèasti akademických
funkcionárov – prodekanov prof. Dr. Ing.
Jozefa Peterku, prof. Ing. Petra Grgaèa, CSc.,
doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD., doc. Ing.
Petra Schreibera, CSc. študenti prevzali
imatrikulaèné listy a zložili "Imatrikulaèný
s¾ub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.
Slávnostnej imatrikulácie sa zúèastnili aj
vedúci detašovaného pracoviska v Dubnici
nad Váhom doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.
a vedúci detašovaného pracoviska v Komárne
Ing. Peter Szabó, PhD.

Dòa 10.11.2011 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici konalo už po
tretíkrát stretnutie èlenov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami fakulty. Prítomným sa
prihovoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík a po krátkom
hudobnom vystúpení boli prítomní oboznámení o aktivitách na fakulte formou prezentácie.
Následne si naši bývalí zamestnanci prehliadli nové priestory Centra excelentnosti a
multimediálnej uèebne.Doc. Ing. Eva Doubková, CSc. za všetkých prítomných poïakovala vedeniu
fakulty za pripravené stretnutie a vyzdvihla pocit spolupatriènosti, ktorý je vytváraný práve
takýmito akciami.Po krátkej diskusii sa našim dôchodcom podával obed, po ktorom sa mohli ïalej
teši zo stretnutia a spomína na obdobie, ktoré ich spája s fakultou. Na pamiatku si každý odniesol
malý upomienkový darèek venovaný vedením fakulty. Tešíme sa na ïalšie stretnutie.

Vedenie fakulty všetkých študentom želá ve¾a
študijných i osobných úspechov.
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Dies Iovis Occurssus XVIII

Stretnutie vedenia fakulty so
študentami

Vo štvrtok 24.11.2011 sa konalo ïalšie z
popoludní Dies Iovis Occurssus, kde sme
tentokrát privítali odborníka MZ SR pre
medicínu drogových závislostí MUDr.
¼ubomíra Okruhlicu, CSc.Na úvod, pred
samotnou prednáškou, sme si vypoèuli
vystúpenie Ondreja Ondrušku – žiaka ZUŠ M.
S. Trnavského v Trnave so skladbou „Modrý
valèík“, ktorú nám zahral na akordeóne, a
následne prednášku zahájil pán dekan prof.
Dr. Ing. Oliver Moravèík.Prednáška na tému
„Èo je závislos? – aktuálna situácia“ zaujala
mnohých a stretnutia sa zúèastnil aj prorektor
STU pre spoluprácu s praxou, prof. Ing.
Marián Peciar, PhD.Pán Doktor Okruhlica
svoje dlhoroèné poznatky a skúsenosti
premietol do pútavej prednášky, ktorá
ponúkala poh¾ad na vývoj situácie na
Slovensku, ale aj výskum v tejto oblasti.
Teóriu a grafy vystriedali fotografie
znázoròujúce dopad drog tak na fyzické ako aj
na psychické zdravie èloveka.Závereènú
diskusiu otvoril moderátor podujatia pán Ing.
Milan Petráš, PhD. a závereèné slovo patrilo
pánovi dekanovi.

Dòa 23.11.2011 sa uskutoènilo tradièné každoroèné stretnutie študentov MTF STU s vedením
fakulty. Vedenie fakulty prezentovalo súèasný stav a ažiskové body rozvoja fakulty v budúcom
období. V následnej diskusii sa študenti zaujímali o oblasti študentského života na fakulte, ktoré im
spôsobujú ažkosti, prípadne znepríjemòujú život. Stretnutie prebiehalo v otvorenej atmosfére z
oboch strán a pretiahlo sa do veèerných hodín.

7

NÁVŠTEVY

8

5
2

Podpísanie zmluvy o
spolupráci

Návšteva z firmy DELCAM
Birmingham

MTF STU v súlade s budovaním dobrých partnerských vzahoch založených na vzájomnej korektnej
spolupráci a obojstrannom prospechu podpísala dnes zmluvu o spolupráci so ZF Sachs Slovakia,
a.s. Trnava a ZF Boge Elastmetal Slovakia, a.s. Trnava.

Dòa 10.11.2011 našu fakultu navštívili zástupca firmy DELCAM Birmingham (UK) pán Anthony Hall
a zástupcovia DELCAM Brno, s.r.o. pán riadite¾ Pavel Šimonek a pán Michal Jelínek. Vzácnu
návštevu privítal na pôde fakulty pán dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík spolu s prodekanom prof.
Dr. Ing. Jozefom Peterkom. Firma DELCM je pre MTF strategickým dlhoroèným partnerom z
priemyslu najmä pre oblas CAD/CAM software, veï prvé aplikácie CAD/CAM software „DUCT“
boli na MTF (ale aj na Slovensku) inštalované už v roku 1993. Odvtedy sa spolupráca rozšírila na
software pre aplikáciu 3D modelovania a 5D frézovania v podobe neobmedzených licencií pre
vzdelávanie a výskum. Páni z DELCAMU si prezreli poèítaèové uèebne na pavilóne T, laboratórium
3D skenovania a Centrum Excelentnosti 5-osového obrábania.
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Návšteva z Univerzity
Palackého v Olomouci
V rámci uèite¾skej mobility programu Erasmus navštívili Ústav inžinierskej pedagogiky a
humanitných vied kolegovia prodekan doc. Ing. Èestmír Serafín Dr. a Mgr. Martin Havelka, Ph.D. z
partnerskej Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahom uèite¾skej mobility bol aj seminár s
doktorandmi študijného programu Didaktika technických profesijných predmetov zameraný na
výmenu skúseností s pedagogickým vzdelávaním v Èeskej a Slovenskej republike, na ktorom
zaznelo ve¾a podnetných informácií.
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Rektor Iževskej štátnej
technickej univerzity na MTF
STU
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Rektor Iževskej štátnej technickej univerzity (Izhevsk State Technical University-ISTU) prof. DSc.
Boris Yakimovich spolu s ïalšími predstavite¾mi univerzity prof. DSc. Ali Alievom - dekanom Fakulty
matematiky a prírodných vied ISTU, prof. DSc. Yury Turyginom, Ellou Sosnovich, PhD., Olgou
Mischenkovou, PhD. - vedúcimi celouniverzitných útvarov medzinárodných vzahov, pre
doktorandské štúdia a kariérny rast boli prijatí dekanom MTF STU prof. Dr.Ing.Moravèíkom za
úèelom upevnenia kontaktov a diskusii o aktuálnych možnostiach spolupráce v oblasti výskumu.
Zahranièní hostia si prezreli za úèasti prodekana prof. Dr. Ing. Peterku Centrum excelentnosti pre
vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a
nekovových materiálov a Centrum excelentnosti 5- osového obrábania. Živo sa zaujímali o riešenie
výskumných problémov, ktoré sú riešené doktorandmi v centre excelentnosti 5-osového
obrábania. Okrem uvedenej prezentácie pracovísk MTF STU boli prediskutované možnosti
výmenných pobytov študentov príp. úèas doktorandov univerzity na International Doctoral
Seminar 2012.
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Zmena v organizaènej
štruktúre UIAM MTF STU

Anketa pre zamestnancov

V zmysle Èl. 3 ods. 3) Organizaèného poriadku ústavov a na základe návrhu riadite¾a Ústavu
aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky (UIAM) dekan fakulty zrušil s úèinnosou od
1.11.2011 jednotlivé katedry UIAM. Zároveò boli odvolaní, s poïakovaním za vykonanú prácu,
vedúci katedier.Práva a povinnosti zaniknutých katedier dòom 1. 11. 2011 prechádzajú pod ústav.
Všetky kompetencie bývalých vedúcich katedier prechádzajú, pod¾a rozhodnutia riadite¾a ústavu,
do kompetencií zástupcov riadite¾a.

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa v èase od 7.11. do 9. 12. 2011 uskutoèní
dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU.Úèelom dotazníkového prieskumu je
získa obraz o celkovej klíme na fakulte, t. j. o spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s
chodom fakulty. Anketa je pre vedenie fakulty dôležitá, pretože slúži ako spätná väzba jeho
èinnosti, identifikuje a následne stabilizuje oblasti a procesy s ktorými sú zamestnanci fakulty
spokojní, no zároveò identifikuje oblasti a procesy pre ïalšie zlepšenie aktuálneho stavu.Dotazník
je anonymný. Pre jeho vyplnenie kliknite tu a prihláste sa heslom, ktoré bude doruèené do vašej
AIS emailovej schránky. Vaše korektné vyšpecifikovanie vstupných údajov nám pomôže
zanalyzova jednotlivé oblasti pod¾a príslušných kritérií, no nijakým spôsobom však nebude
narušená anonymita Vašich odpovedí.Ak sa chceme zlepšova a napredova, potrebujeme pozna
Vaše názory. Nebojte sa vyjadri! Ïakujem.

Pridelené prospechové
štipendium 2011/2012
Študentom v dennej forme štúdia na MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium - 2. a 3.
roèník, inžinierske štúdium - 2. roèník) bolo v súlade so Smernicou dekana 3/2011 priznané
prospechové štipendium za dosiahnuté študijné výsledky v akademickom roku
2010/11.Rozhodnutie dekana o pridelení prospechového štipendia bude zaslané každému
študentovi na adresu trvalého bydliska. Všetkých študentom, ktorí splnili podmienky na
pridelenie štipendia blahoželáme. Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené prospechové
štipendium (za študijné výsledky v ak. roku 2010/11) nájdete tu:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8042
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MTF na Európskom ve¾trhu
vzdelávania GAUDEAMUS 2011
v Brne
V dòoch od 1.11.2011 do 4.11.2011 sa uskutoènil XVIII. roèník Európskeho ve¾trhu pomaturitného
a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2011 v Brne.Už po piatykrát prezentovala ponuku
akreditovaných študijných programov na ve¾trhu aj Materiálovotechnologická fakulta STU so
sídlom v Trnave spolu so 185 univerzitami, 235 fakultami a vyššími odbornými školami.Ve¾trh
navštívilo 30 359 záujemcov o štúdium na vysokých školách, prevažne študentov z gymnázií,
stredných odborných škôl, výchovných poradcov a pedagógov.
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Vedenie MTF STU rozhodlo o
vyplatení odmien
zamestnancom fakulty formou
14. platu za rok 2011

Vedenie fakulty na svojom riadnom zasadnutí dòa 08.11.2011 rozhodlo o vyplatení koncoroèných
odmien za rok 2011 zamestnancom MTF STU formou 14.platu a to v jednotnej výške - 45 %
základného platu každého zamestnanca.Okrem toho vedúci zamestnanci fakulty majú možnos
ïalšieho individuálneho navýšenia odmien svojim zamestnankyniam a zamestnancom na
jednotlivých útvaroch fakulty zo svojich fondov odmien, ktoré si povinne vytvárajú priebežne na
svojich útvaroch.
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Vedecký seminár Technológia
zvárania 2011 – technológia
rozvoja priemyslu EÚ

Rozhovor s úspešným
absolventom MTF - Dr. Ing. D.
Križan

Dòa 8. novembra 2011 sa v priestoroch
spoloènosti PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s., na
Kopèianskej ulici v Bratislave v rámci Týždòa
vedy a techniky na Slovensku 2011 uskutoènil
tradièný vedecký seminár Technológia
zvárania 2011 - technológia rozvoja priemyslu
EÚ. Organizátormi boli spoloènos PRVÁ
ZVÁRAÈSKÁ, a. s., STU BRATISLAVA (MTF, FEI,
SjF), MEDZINÁRODNÉ LASEROVÉ CENTRUM a
TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o.Úèastníci
tohtoroèného seminára mali možnos
oboznámi sa s laserovým centrom
spoloènosti PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s., ktoré
doplnil špièkový diskový laser najnovšej
generácie s výkonom 8 kW TruDisk 8002 firmy
TRUMPF. Ako každý rok, aj teraz bol seminár
miestom prezentácie množstva zaujímavých
príspevkov zváraèských odborníkov a umožnil
prezentova výsledky vedeckých prác
mladých študentov doktorandského štúdia.
Na seminári bolo odprezentovaných 13 .

www.tvnoviny.sk, 24.11.2011, Mária Jakabová: Oceliarsky génius zo Slovenska ide proti prírode

príspevkov zameraných na prezentáciu
vysledkov VaV projektov riešených s
podporou APVV (Agentúra na podporu
výskumu a vývoja) v oblasti high-tech
zváracích technológií

Slovenský vedec Daniel Križan sa vïaka svojej práci stal svetoznámym. V oceliarskom priemysle je
uznávanou osobnosou napriek tomu, že má len 33 rokov.Študoval v zahranièí, svoje odborné
príspevky prezentuje na medzinárodných konferenciách a v renomovaných vedeckých èasopisoch.
V decembri roku 2009 vynašiel nový druh ocele. Momentálne už piaty rok pracuje v rakúskom Linzi
v oceliarskej spoloènosti, kde sa zaoberá výskumom vysokopevných ocelí pre automobilový
priemysel. Od septembra bude aj hosujúcim profesorom na prestížnej univerzite Jana Keplera v
Linzi. Celý èlánok si môžete preèíta na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8039
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