júl 2011

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Pochvalné uznania za
vynikajúco vypracovanú
závereènú prácu a Cena
dekana - rok 2010/2011
Za vynikajúco vypracovanú závereènú prácu v akademickom roku 2010/2011 dekan fakulty udelil
Pochvalné uznanie dekana. Zoznam absolventov Bc. a Ing. štúdia nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7710
Za vynikajúce výsledky v štúdiu dekan fakulty udelil absolventom bakalárskeho štúdia Cenu
dekana. Zoznam absolventov nájdete na vyššie uvedenom odkaze.
Všetkým oceneným študentom srdeène blahoželáme.
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AKCIE

Pripravujeme
„Športový deò MTF“

ŠPORTOVÝ DEÒ MTF

Vážené a milé kolegyne, kolegovia,
zamestnanci MTF STU.
Dovo¾ujeme si Vám oznámi, že Katedra
telesnej výchovy a športu ÚIPH MTF STU v
Trnave pripravuje na stredu 14. septembra
2011 „Športový deò zamestnancov MTF“.
Program športového dòa a propozície
športových disciplín nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.ph
p?page_id=7692
Tešíme sa na Vašu aktívnu úèas a vzájomné
povzbudzovanie.

14. septembra 2011
Tešíme sa na Vašu aktívnu úèas a vzájomné povzbudzovanie.
Katedra telesnej
výchovy a športu ÚIPH MTF STU v Trnave

kontakt: Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.
marian.merica@stuba.sk
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NÁVŠTEVY

Zahranièná návšteva
Dòa 28.6.2011 prijalo vedenie fakulty,
reprezentované doc. Ing. Helenou Vidovou,
PhD. a prof. Ing. Petrom Grgaèom, CSc.
delegáciu tvorenú predstavite¾mi vysokých
škôl, obchodnej aj priemyselnej komory z
Tu r e c k a , F r a n c ú z s k a a
Bulharska.Predstavite¾ov jednotlivých krajín
privítal spolu so zástupcami vedenia prof. Ing.
Karol Balog, PhD., prièom p. Elena Globanová
- projektová manažérka z Regional
D e v e l o p m e n t A g e n c y, p r e d s t a v i l a
vzdelávaciu platformu pre bezpeènos a
ochranu zdravia pri práci e - TPOHS.
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Zároveò ponúkla možnos našej fakulte
participova na projekte v rámci už
spomenutej platformy. Profesor Balog
následne prezentoval skupine èinnos Ústavu
bezpeènostného a environmentálneho
inžinierstva ako aj centra excelentnosti v
kampuse Bottova. Jednotliví èlenovia
delegácie vyslovili poïakovanie a prejavili
signifikantný záujem o spoluprácu s našou
fakultou.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách - Ing. Kuèerka, Ing.
Kvasnica, Ing. Paška

Poèas letných promócií na STU
dostalo diplom 4 352
absolventov

Dòa 12. 7. 2011 sa uskutoènili úspešné
obhajoby dizertaèných prác doktorandov
MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave
inžinierskej pedagogiky a humanitných vied,
pred komisiou v študijnom programe
d i d a k t i ka te c h n i c k ýc h p ro fe s i j nýc h
predmetov.

Slávnostným odovzdaním diplomov doktorom filozofie 13. júna 2011 sa na Slovenskej technickej
univerzite zaèalo obdobie promócií. Na siedmich fakultách a Ústave manažmentu STU si prevzalo
diplomy celkovo 4 352 absolventov – z toho 1 941 bakalárov, 2 252 inžinierov a 159 doktorandov.
Poèet skonèených bakalárov sa ešte zvýši, pretože 200 absolventov prvého stupòa štúdia si svoje
diplomy prevezme až na septembrových promóciách. Získanie diplomu na Slovenskej technickej
univerzite otvára mladým ¾uïom možnosti uplatnenia v priemysle, výskume i podnikaní. Pod¾a
dokumentov Ústavu informácii a prognóz školstva, študenti STU patria medzi najmenej
nezamestnaných absolventov slovenských vysokých škôl.

Doktorand : Ing. Daniel Kuèerka
Názov práce: Rozvoj informaènej
kompetencie prostredníctvom e-learningu
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorand : Ing. Ondrej Kvasnica
Názov práce: E - learning v technických
odborných predmetoch
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Doktorand : Ing. Peter Paška
Názov práce: Zavedenie a uplatnenie
manažérstva kvality na SPŠ, SOU
Školite¾: doc. Ing. Sándor Albert, PhD.

Absolventi STU
(4352 diplomov):

inžinieri
(2252 diplomov)
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doktorandi (159 diplomov)

bakalári
(1941 diplomov)
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA
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Súaž - diplomová práca roka

Nový profesor na MTF STU

Vydavate¾stvo MEDIA/ST s 15-roènou tradíciou a etablovanými produktmi z oblasti strojárstva,
stavebníctva, hotelierstva a ïalších, rozširuje svoju èinnos a rado by nadviazalo bližšiu spoluprácu
so vzdelávacími inštitúciami v spomínaných a príbuzných študijných odboroch. Viac informácií
nájdete na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7719

Dòa 1. 7. 2011 nastúpil na Ústav materiálov
MTF STU prof. Ing. Peter Jurèi, PhD.,
vysokoškolský uèite¾, vymenovaný za
profesora v Èeskej republike v odbore
materiálové vedy a inžinierstvo, pôvodne
absolvent našej fakulty.
obr_jurciProfesor Jurèi pedagogicky a
výskumne pôsobí v oblasti kovových
materiálov, technológie tepelného a
chemicko-tepelného spracovania a práškovej
metalurgie rýchlo stuhnutých èastíc. V
poslednom období sa v oblasti výskumu
zameral na prípravu a štúdium tvrdých
povlakov, ako aj na duplexné spracovanie
ocelí procesom iónovej nitridácie a
povlakovania. Bol vedúcim riešite¾om a
spoluriešite¾om viacerých republikových
výskumných projektov, ktoré získali granty od
èeských agentúr, ako aj medzinárodných
projektov.

Má tiež praktické skúsenosti, získané jeho
pôsobením vo SVUM Praha a v spoloènosti
ECOSOND, ako aj riešením úloh pre
priemyselnú prax poèas jeho pôsobenia v
univerzitnom prostredí.

Prof. Ing. Petrovi Jurèi, PhD., želáme na
novom pracovisku ve¾a úspechov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Spustený portál: Publikovanie
na MTF
V priebehu mesiaca júl bol na internetovej stránke Materiálovotechnologickej fakulty spustený
nový portál - Publikovanie na MTF, ktorého cie¾om je zorientova autorov v štandardoch
nevyhnutných pri tvorbe publikácií.
K portálu sa dostanete cez:
1. www.mtf.stuba.sk /informácie o/ publikovanie na MTF
2. http://opom.mtf.stuba.sk

1.krok

2. krok
4.krok

3.krok
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

MTF v médiách: Plnenie vízie
dlhodobého rozvoja MTF STU
Dòa 28. júla 2011 bol v Hospodárskych novinách uverejnený èlánok o MTF v Trnave.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(MTF STU) rozvíja, chráni a šíri poznanie prostredníctvom výskumnej, vývojovej, umeleckej a
ïalšej tvorivej èinnosti, pripravuje odborníkov s najvyšším vzdelaním v technických,
technologických, informatických a technickoekonomických odboroch. Svojím dlhodobým
zámerom rozvoja sa charakterizovala ako moderná výskumná súèas univerzity hlásiaca sa k
hlavným úlohám európskych univerzít, ktoré spoèívajú v produkcii poznania prostredníctvom
výskumu, v šírení poznania prostredníctvom vzdelávania, informaèných a komunikaèných
technológií a vo využívaní poznania v inováciách. Osobitnú pozornos má vytváranie synergie, ako
základu na využitie integrovaných kapacít MTF STU predstavujúcich dostatoènú kritickú masu
vedeckého a pedagogického potenciálu pre jej konkurencieschopnos v európskom a svetovom
vedeckom a akademickom priestore. Intenzifikáciou dovnútra štruktúry fakulty i smerom navonok
v súlade s Bolonským procesom a cie¾mi Lisabonskej stratégie chce MTF STU v rámci európskych
univerzít zohráva ažiskovú úlohu pri ïalšom vývoji Európy do podoby Európy poznatkov a
vedomostne založenej ekonomiky a spoloènost
i. Jedným z cie¾ov transformácie poznatkov na MTF STU bolo vytvorenie lepších predpokladov pre
projektové manažérstvo a tímovú spoluprácu. Riešenie projektov EÚ na MTF STU priamo súvisí s
Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Z najdôležitejších cie¾ov
(okrem zabezpeèenia dostatoèných zdrojov pre podporu vedy a techniky) sú stanovené vecné
priority výskumu a vývoja, kde rozvoj poznatkovej spoloènosti tvorí jeden z prierezových cie¾ov.
Apeluje sa na oblas technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, definujú sa spôsoby a
mechanizmy transferu poznatkov a rieši sa otázka podpory vedy a výskumu v organizácii na
základe verifikácie výstupov. Portfólio, resp. východiská pre rozvoj fakulty, vytvárajú aktivity zo
štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sa na fakulte realizujú v rámci týchto projektov:
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- Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a následný projekt Centrum excelentnosti 5-osového
obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum,
- Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania
kovových a nekovových materiálov a následný projekt Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu
diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov,
- Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informaèno-komunikaènej infraštruktúry
pracovísk STU,
- Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva,
- Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej
výroby,
- Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie
obnovite¾ných zdrojov energie,
- Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v procese integrácie do EÚ,
- Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU,
- Zvyšovanie energetickej bezpeènosti SR,
- Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaaženie pri extrémnych teplotách v oblasti
priemyselného využitia.
Celý èlánok èítajte na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6911
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RÔZNE

Rekonštrukcia na pavilóne T Bottova ulica
V súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom fakulty sa poèas letných mesiacov zaèala
rekonštrukcia ve¾kej auly na pavilóne T (Bottova ul.). Prestavba auly sa realizuje od 1. júla 2011 a
predpokladaný termín ukonèenia rekonštrukèných prác je stanovený na 1. október 2011.
Okrem nového priestoru ve¾kej auly pribudne i obnovený vstupný priestor pavilónu T (viï vízia vo
fotogalérii: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7697).
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RÔZNE

Dôležité oznamy študijného
oddelenia MTF STU
1. Stránkové hodiny študijného oddelenie v mesiaci august - informácia
Z dôvodu èerpania dovoleniek a zápisov novoprijatých študentov budú v mesiaci august 2011
zrušené stránkové hodiny na študijnom oddelení MTF STU.
2. Elektronické zápisy do vyšších roèníkov - informácia
Upozoròujeme študentov, aby venovali pozornos oznamom k organizácii elektronických zápisov
do vyšších rokov štúdia na všetkých stupòoch štúdia. Oznamy budú zverejnené na web stránke
fakulty a súèasne zaslané hromadnou správou študentom do mailových schránok.
3. Odovzdávanie diplomov absolventom bakalárom - informácia
Odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia sa uskutoèní v termíne 23. 8. - 25. 8.
2011.

Zápisy študentov do vyšších
rokov štúdia v ak. roku 2011/12

Výsledok zasadnutia prijímacej
komisie dekana pre prijímanie
uchádzaèov na inžinierske a
doktorandské štúdium 22.7.2011
Výsledok zasadnutia prijímacej komisie dekana pre prijímanie uchádzaèov na inžinierske štúdium 22.7.2011 sa dozviete na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7729
Výsledok zasadnutia prijímacej komisie dekana pre prijímanie uchádzaèov na doktorandské
štúdium - 22.7.2011 sa dozviete na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7731

Pre efektívnejší a rýchlejší priebeh zápisu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu do vyšších rokov
štúdia, otvárame elektronický zápis predmetov do ïalšieho obdobia (2011/2012) cez Akademický
informaèný systém. Všetky informácie nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7725
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