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Profesor roka

Ocenenie Profesorovi
Hrivòákovi

Jeho Magnificencia rektor STU Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. aj tento rok ocenil významné
úspechy a prínos pre rozvoj udelením ocenenia Profesor roka.
Sme hrdí, že dòa 9.12.2011 bolo toto ocenenia udelené Prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi, 1.
prodekanovi MTF STU K získaniu ocenenia srdeène blahoželáme.

Poèas slávnostného kolokvia k životnému jubileu Dr.h.c. Prof. Ivana Hrivòáka, DrSc. bola jubilantovi
odovzdaná výroèná minca Aurela Stodolu vydaná pri príležitosti 150-teho výroèia jeho narodenia.
V zastúpení dekana fakulty ocenenie odovzdal prodekan MTF STU Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.
Srdeène blahoželáme.
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AKCIE

Technický workshop - Špièkové
technológie a ich využitie vo
výrobnom priemysle
Dòa 3011.2011 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na Ústave
výrobných technológií (UVTE) uskutoènil technický workshop v spolupráci s Automobilovým
klastrom - západné Slovensko v rámci projektu OP SR - ÈR AUTOPLAST, kód projektu 22410420007
pod názvom:"Špièkové technológie a ich využitie vo výrobnom priemysle“Na technickom
workshope sa zúèastnili zástupcovia podnikate¾ských subjektov ako aj zástupcovia zo širokej
akademickej obce. Úèastníkom technického workshopu riadite¾ UVTE na úvod predstavil MTF
UVTE. Ïalej boli predstavené možnosti využitia technologického pracoviska zameraného do
oblasti spracovania plastov pre vedu a výskum, centrum excelentnosti 5-osého obrábania a
možnosti využitia 3D scanovania pre vedecké úèely. Taktiež na workshope dostali priestor
nástrojárske firmy - firma Švec a spol. s.r.o a firma HASCO s.r.o. a v samotnom závere vystúpila
firma EMERSON a.s. division BRANSON, ktorá prestavila „Spájanie polymérov infraèervenou
metódou". Technický workshop obohatil svojou prezentáciou aj riadite¾ Autoklastra s témou
„Aplikovaný vývoj v automobilovom priemysle".Na záver úèastníkom bolo ukázané centrum
excelentnosti a 3D scanovacie pracovisko.
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Konala sa prednáška Dies Iovis
Occurssus XIX
Slovenskí archeológovia menia dejiny - tak znel názov poslednej tohtoroènej štvrtkovej prednášky
Dies Iovis Occurssus XIX, v rámci ktorej sme na pôde MTF privítali vedeckého pracovníka
Archeologického ústavu SAV v Nitre, pána PhDr. Karola Pietu, DrSc. Skôr než zaèala samotná
prednáška, vypoèuli sme si dve skladby žiakov zo ZUŠ M. Sch. Trnavského, ktorých uviedol
sprevádzajúci pán uèite¾.Po predstavení v súèasnosti používaných metód archeologického
výskumu na Slovensku, prezentoval doktor Pieta nálezisko drevenej hrobky v lokalite Popradu.
Ïalšia èas stretnutia bola zameraná na prezentáciu viacerých archeologických nálezisk v Bojnej,
ktorá je známa „fenoménom Pompeje" . A to nie z dôvodu vulkanickej èinnosti, ale náhlym vpádom
nepriate¾a na spomínané územie. Príbehmi obohatená prednáška bola doplnená bohatým
obrazovým materiálom.Diskusiu ukonèil moderátor podujatia, Ing. Milan Petráš, PhD., ktorý v
závere vyjadril vïaku nielen vzácnemu hosovi, ale aj všetkým zúèastneným.
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Mikuláš na MTF

Slávnostný veèer v divadle

V sobotu dòa 3.12.2011 na Materiálovotechnologickú fakultu STU zavítal polárnym expresom
Mikuláš so svojou družinou - èertom a anjelom. Aj tento rok mal pre deti pripravenú hromadu
darèekov, ktoré si však museli zaslúži. Pred samotným príchodom Mikuláša sa o zábavu postarali
èert a anjel, ktorí deom pripravili zaujimavý program. Okrem tancovania si mohli da deti
namalova tvár alebo si mohli da vymodelova zvieratká z balónikov.Po rozdaní balíèkov si deti
pozreli rozprávku "Rudolf s èerveným nosom", ktorá zaujala nielen najmenších.Dúfame, že sa Vám
akcia páèila a už teraz sa tešíme na ïalší roèník.

Vèera, 6.12.2011, sa konal Slávnostný veèer MTF STU pri príležitosti osláv 25. výroèia založenia
fakulty. V úvode sa prítomným prihovoril dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, ktorý ocenil
zamestnancov fakulty za 25-roèné pôsobenie na MTF STU. Potom nasledovalo divadelné
predstavenie Vrátila sa raz v noci. Slávnostný veèer bol ukonèený recepciou v Zrkadlovej sieni.
Podujatie moderovala prodekanka pre vnútorné vzahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
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AKCIE

Uskutoènila sa prezentácia
firmy STATS GROUP
Dòa 13.12. 2011 sa v rámci aktivít
obèianskeho združenia Banka kvality ALUMNI MTF STU na našej fakulte uskutoènila
prezentácia firmy STATS GROUP, ktorú
predstavil Ing. Ján Kolišanik. Išlo o Šótsku
spoloènos, zaoberajúcu sa spájaním potrubí
a servisom spojeným s touto èinnosou.Ing.
Kolišanik predstavil študentom tvorbu
dizajnu, výrobu, montáž a testy produktov.
Prezentáciu adresoval všetkým študentom,
no prednostne všetkým tým, zameraným na
obrábanie a CAD/CAM systémy, keïže sám
prezentátor je absolventom Poèítaèom
podporovanej výroby na Katedre
obrábania.Ing. Kolišanik zároveò predostrel
zúèastneným možnos stážova vo firme
STATS GROUP, poèas letných mesiacov roka
2012 resp. 2013 a zároveò otvoril otázku
ponuky práce pre študentov našej fakulty.
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Kolokvium pri príležitosti
životného jubilea prof. Ing.
Ivana Hrivòáka, DrSc.
V stredu 14.12.2011 sa na pôde MTF STU uskutoènilo Kolokvium pri príležitosti životného jubilea
prof. Ing. Ivana Hrivòáka, DrSc. . Táto príjemná spoloèenská udalos bola spojená s uvedením
uèebnice „Materiálografia“. Jej autormi je profesorský manželský pár Daša a Ivan Hrivòákovci.
Všetko najlepšie ku krásnym osemdesiatinám a úspech odbornej publikácii prišli popria bývalí
kolegovia a priatelia z partnerských inštitúcií: VÚZ-PI Bratislava, VUJE Trnava, TU Košice, SAV
Bratislava, ŽU Žilina, UMV SAV Košice, US Steel Košice a SES Tlmaèe. V rámci podujatia zazneli
skladby pre violonèelo v podaní sólistu Slovenskej filharmónie Juraja Alexandra. Po slávnostnom
otvorení podujatia a privítaní hostí, biografii prof. Hrivòáka, odbornej prednáške, pozdravných
príhovoroch a uvedení uèebnice „Materiálografia“, nasledovala autogramiáda oboch autorov.
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NÁVŠTEVY

Návšteva zo Španielska na MTF STU
V dòoch 6. 12. 2011 až 8. 12. 2011 v rámci ERASMUS navštívil Tnašu fakultu prof. David Arencón Osuna zo
Španielska (Centre Catalanya del Plastic Terrassa). Dòa 7.12. 2011 prof. David Arencón na ÚVTE, MTF STU
predniesol dve prednášky s názvom Injection Moulding of Polymer Materials. Prvá prednáška so zaèiatkom o
10:00 bola urèená pre študentov v rámci ktorej po úvodnom prestavení univerzity boli pútavou formou
prezentované jednotlivé technológie spracovania plastov. Druhá prednáška so zaèiatkom o 12:30 bola urèená
pre pracovníkov a doktorandov ÚVTE. Po predstavení univerzity a výskumných laboratórií boli v prednáške
prezentované najnovšie výsledky vedeckovýskumnej èinnosti v oblasti nových polymérnych materiálov ako aj v
oblasti technológie vstrekovania plastov. Toto cestou by sme zároveò chceli poïakova všetkým èo sa prièinili o
úspešný pobyt prof. Davida Arencóna na pôde MTF STU v Trnave.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Nové prezentaèné video o MTF STU
Na stránke fakulty si môžete pozrie nové prezentaèné video o MTF STU s dôrazom na profil jej absolventa, ktoré
súèasne spåòa požiadavky pre prezentáciu fakulty pre hospodársku prax a zahranièie. Video je prezentované aj na
anglickej verzii stránky fakulty.
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2976

Pochvala študentov MTF
Vedenie MTF STU obdržalo pozitívne ohodnotenie práce a správania študentov fakulty, ktorí sa v lete 2011
zúèastnili brigády vo Firme Stolle - SRN. Dekan fakulty spolu s vedením ïakuje všetkým zúèastneným študentom
za šírenie dobrého mena študentov našej alma-mater.
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RÔZNE

Ukonèenie pracovného pomeru
odchodom do dôchodku
Dòa 31. 12. 2011 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU
PaedDr. ¼ubomír Holkoviè, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a Ing. Rastislav Dorica, Mária
Kollárová a Božena Škrabáková z Odboru ekonomických a správnych èinností.
Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnancom za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú
fakultu a v ïalšej etape ich života im želá ve¾a zdravia a spokojnosti.

Ing. Milan Petráš, PhD. poverený
výkonom funkcie vedúceho
Lektorského kabinetu
Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, poveril s úèinnosou od 1. januára 2012 Ing. Milana Petráša, PhD.
výkonom funkcie vedúceho Lektorského kabinetu až do uskutoènenia riadneho výberového konania najdlhšie do 30.
6. 2012.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme ve¾a úspechov.
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