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Zápisy do I. roku štúdia na
bakalárskom štúdiu –
2011/2012 - II. KOLO
Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dòoch 30.8. – 31.8.2011 novoprijatých
študentov na bakalárske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012 v II. kole prijímania
Všetkých študentov prvákov vedenie fakulty srdeène víta a praje ve¾a úspechov v štúdiu.
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Letná univerzita pre
stredoškolákov
Slovenská technická univerzita organizovala v
dòoch 5.-7. septembra 2011 tretí roèník
podujatia s názvom Letná univerzita
stredoškolákov, na ktorom participovala
spolu s ostatnými fakultami aj
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v
Trnave. 6. 9. 2011 sme na pôde našej fakulty
privítali v priestoroch pavilónu T na Bottovej
ulici študentov 3. roèníkov stredných škôl z
celého Slovenska, ktorým bolo prezentované
poslanie a zameranie fakulty, oblasti jej
pôsobenia, výuèbové prostredie ale aj
študentský život na MTF. V spolupráci s
Ú s t a v o m m a t e r i á l o v, Ú s t a v o m
bezpeènostného a environmentálneho
inžinierstva a Ústavom výrobných technológií
bol pre stredoškolákov pripravený program,
ktorý sa zaèal privítaním a príhovorom
prodekanky doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a
pokraèoval informaènou videoprezentáciou
fakulty. Úèastníci boli po úvodnom stretnutí
rozdelení do troch skupín, ktoré viedli
poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov.
Študentom boli prezentované témy z oblasti
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vlastností materiálov (doc. Ing. ¼ubomír
Èaploviè, PhD.), reverzného inžinierstva,
umeleckého zlievarenstva (prof. Ing. Peter
Šugár, CSc.), nebezpeèných chemických
reakcií (Ing. Richard Kuracina, PhD.), ako aj
dôkazových reakcií v chémii (Ing. Lenka
Blinová). Za študentskú èas fakulty
sprevádzal stredoškolákov Bc. Michal
Ondruška.Dovo¾te mi na tomto mieste sa v
mene vedenia fakulty poïakova všetkým
úèastníkom tejto vydarenej akcie za ich
odborný, organizaèný èi osobnostný vklad, za
záujem, ochotu a spoluprácu, ktorú venovali
príprave podujatia Letná univerzita
stredoškolákov 2011.
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1. miesto Juhás Martin
2. miesto Kusý Martin
3. miesto Paulièek Róbert
Garant: Alfréd Morvay

Výsledky súažných disciplín
"Športového dòa
zamestnancov MTF STU“
Vážené kolegyne, kolegovia,
dòa 12.9. 2011 sa uskutoènil v telovýchovných
priestoroch našej fakulty „Športový deò
zamestnancov MTF STU". V tento deò sa do
súaží v 16-ich športových disciplínach aktívne
zapojilo 106 zamestnancov našej fakulty.
Všetkým úèastníkom ïakujeme za ich úèas a
blahoželáme k ich športovým výkonom.
P r i n á š a m e v ýs l e d k y n a j ú s p e š n e j š í c h
zamestnancov v jednotlivých športových
disciplínach. Pozn.: Mená umiestnených
uvádzame bez titulov a najlepšie výkony, ktoré
znamenajú rekord zamestnancov MTF STU sú
oznaèené skratkou NR
Stolný tenis
ŽENY (4 súažiace)
1. miesto Paulíková Jana
(CTTE)
2. miesto Gyurák Babe¾ová Zdenka (UPMK)
3. miesto Horváthová Martina
(UPMK)
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MUŽI (8 súažiacich)
1. miesto
Bohunický Michal
2. miesto
Baránek Ivan
3. miesto
Ölvecký Jozef
Garant: Elena Lukaèovièová
Plávanie na 50m vo¾ný spôsob
ŽENY (4 súažiace)
1. miesto Gyurák Babe¾ová Zdenka
2. miesto Suèáková Alena
3. miesto Kuèerová Marta
MUŽI (1 súažiaci)
1. miesto
Jákoczy Ladislav
Garant: Rastislav Hlavatý

(OESC)
(UVTE)
(UVTE)

(UPMK)
(OPOM)
(UPMK)
(UIPH)

Èistý výskok
ŽENY (9 súažiacich)
1. miesto Spišáková Alžbeta
(OKIS)
2. miesto Škrobáková Ivana Sára (UMAT)
3. miesto
Macháèová Jana
(UMAT)
MUŽI

Krúženie obruèou na páse
ŽENY (8 súažiacich)
1. miesto Vidová Helena
2. miesto Mrvová Katarína
3. miesto Ïurišová Jaroslava
MUŽI (3 súažiaci)
1. miesto Stankovský Peter
2. miesto
Kyzek Ján
3. miesto
Gašparík ¼ubomír
Garant: Soòa Novotná
Sed - ¾ah za 30 sekúnd
ŽENY (7 súažiacich)
1. miesto Mrvová Katarína
1. miesto Videnová Veronika
2. miesto Daubnerová Miroslava
3. miesto Pinkasová Monika
MUŽI
1. miesto Paulièek Róbert
2. miesto Stankovský Peter
3. miesto Bezák Tomáš

(UIAM)
(UMAT)
(UIAM)

(UPMK)
(OESC)
(PORO)
(UPMK)
(UPMK)
(CTTE)

(OESC)
(UPMK)
(OPOM)
(CTTE)
(UIAM)
(UPMK)
(UIAM)

Stre¾ba na kôš - poèet súažiacich celkom 19
ŽENY

1. miesto
2. miesto
3. miesto
MUŽI
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Boškovská Jana
Juhásová Bohuslava
Spišáková Alžbeta

(OPOM)
(UIAM)
(OKIS)

Rehák Rastislav
Halada Peter
Gašparík ¼ubomír

(OKIS)
(CTTE)
(CTTE)

Kopanie lopty do prázdnej brány - poèet
súažiacich celkom 26
ŽENY
1. miesto Klobušiaková Mária
(OAKÈ)
2. miesto
Buranská Eva
(UVTE)
3. miesto Micháliková Alena
(OAKÈ)
MUŽI (11 súažiacich)
1. miesto
Knap Dušan
(OESC)
2. miesto Priputen Pavol
(UMAT)
3. miesto Stankovský Peter
(UPMK)
Garant: Alfréd Morvay
Prihrávky loptou vo dvojiciach
1. miesto
Stankovský P. - Kyzek J.
2. miesto
Rehák R. - Spišáková A.
3. miesto
Tóth M. - Tóth J.
Garant: Elena Lukaèovièová
Odbíjanie loptou cez sie
1. miesto
Èambál M. - Drahnovský J.
2. miesto
Martinkoviè M. - Sedlák V.
3. miesto
Peterka J. - Knap D.
Garant: Viliam Sedlák
4
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Odbíjanie loptou cez sie
1. miesto
Èambál M. - Drahnovský J.
2. miesto
Martinkoviè M. - Sedlák V.
3. miesto
Peterka J. - Knap D.
Garant: Viliam Sedlák
Skákanie cez švihadlo
ŽENY
1. miesto Mrvová Katarína
2. miesto
Spišáková Alžbeta
3. miesto
Paulíková Jana
MUŽI
1. miesto
Rehák Rastislav
2. miesto
Kyzek Ján
3. miesto Stankovský Peter
Garant: Soòa Novotná

(OESC)
(OKIS)
(CTTE)
(OKIS)
(UPMK)
(UPMK)

Hod loptou na cie¾ - poèet súažiacich celkom
25
ŽENY
1. miesto Pinkasová Monika
(CTTE)
2. miesto Juhásová Bohuslava
(UIAM)
3. miesto Rosenbergerová Silvia (CTTE)
MUŽI
1. miesto Paulièek Róbert
(UIAM)
2. miesto Juhás Martin
(UIAM)
3. miesto Stankovský Peter
(UPMK)
Garant: Elena Lukaèovièová
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Triafanie šípok do terèíka - poèet súažiacich
celkom 51
ŽENY (34 súažiacich)
1. miesto
Horòáková Veronika
(UIPH)
2. miesto Vaòová Jaromíra
(UPMK)
3. miesto Pinkasová Monika
(CTTE)
MUŽI
1. miesto Tóth Martin
(UMAT)
2. miesto Tkáè Lukáš
(UIPH)
3. miesto Paulièek Róbert
(UIAM)
Garant: Rastislav Hlavatý
Skok do dia¾ky z miesta
ŽENY
1. miesto Videnová Veronika
2. miesto Juhásová Bohuslava
3. miesto Ïurišová Jaroslava
MUŽI
1. miesto Juhás Martin
2. miesto Paulièek Róbert
3. miesto Kusý Martin
Garant: Stanislav Mikuláš

(UPMK)
(UIAM)
(PORO)
(UIAM)
(UIAM)
(UMAT)

MUŽI (5 súažiacich)
1. miesto Kolesár Vladimír
2. miesto Beluský Martin
3. miesto
Kyzek Ján
Garant: Stanislav Mikuláš

(UMAT)
(UPMK)
(UPMK)

Hádzanie krúžkami (loptami) na terè
ŽENY (30 súažiacich)
1. miesto Mrvová Katarína
(OESC)
2. miesto Suèáková Alena
(OPOM)
3. miesto Micháliková Alena
(OAKÈ)
MUŽI (9 súažiacich)
1. miesto Paulièek Róbert
(UIAM)
2. miesto
Michálik Jozef
(OESC)
3. miesto
Bezák Tomáš
(UIAM)
Garant: Stanislav Mikuláš
Okrem súažnej aktivity sa zapojila väèšina
hráèov do merania vlastných funkèných a
telesných ukazovate¾ov - krvný tlak, srdcová
frekvencia, meranie hmotnosti a množstva
podkožného tuku. Mnohí športovci si
vyskúšali i masážno - vibraèné stanovisko.
Garant: Soòa Novotná

Súaž v k¾ukoch - poèet súažiacich celkom 9
ŽENY
1. miesto Mrvová Katarína
(OESC)
2. miesto Pinkasová Monika
(CTTE)
3. miesto Pálinkásová Martina
(OESC)
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Stretnutia dekanov
strojníckych fakúlt
Dòa 13. - 14.9. 2011 sa zástupcovia vedenia MTF STU zúèastnili Stretnutia dekanov strojníckych
fakúlt. Tohtoroèným hostite¾om bola Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá
privítala zástupcov strojníckych fakúlt z Èiech a Slovenska. Zmyslom stretnutia bolo oboznámenie
sa s èiastkovými zmenami v pripravovanej novele vysokoškolského zákona, prerokovanie otázok
týkajúcich sa pedagogickej, vedecko-výskumnej, projektovej èinnosti fakúlt, otázok PR, rozvoja a
budúceho smerovania strojníckych fakúlt ako aj vysokého školstva na Slovensku.

7
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Uskutoènila sa "IV. konferencia
pedagógov MTF STU“

Dòa 14. septembra 2011 sa uskutoènila v aule prof. Èabelku "IV. konferencia pedagógov MTF
STU" s nasledovným programom:
1. Otvorenie konferencie ( dekan prof. Moravèík)
2. Úspešnos štúdia na I. a II. stupni štúdia ( doc. Schreiber a doc. Mišútová)
3. Diskusia

8
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Workshop pre doktorandov pozvánka
Termín konania:8. novembra 2011 o 11.00 hod., Miesto konania: AULA Dionýza Ilkovièa, Mýtna 36,
Bratislava Pod záštitou prof. Stanislava Biskupièa sa na STU v Bratislave uskutoèní Elsevier Author
Workshop, ktorý je urèený najmä PhD študentom a mladým vedcom. Na workshope bude
prednáša šéfredaktor pre techniku z vydavate¾stva Elsevier na tému: Ako pripravi rukopis pre
publikovanie v medzinárodnom èasopise. Predpokladaná dåžka trvania podujatia je cca 4 hod.
Seminár bude spojený s obèerstvením.Prihlási sa môžete tu
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7832
Tešíme sa na stretnutie! Výskumné centrum STU, Univerzitná knižnica
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metódy simulácií vedúce k optimalizácií tvárniacich procesov. Na konferencii sa z 3 krajín (Èeská
republika, Po¾sko a Slovensko) zúèastnilo 74 úèastníkov z vysokých škôl, ale aj z významných
spoloèností (ArcelorMittal Ostrava, a.s., Tøinecke železárny, a.s., Tøinec, VUHŽ a.s., Dobrá, Škoda
Transportion, a.s. Plzeò, Železiarne Podbrezová - Výskumné vývojove centrum, a.s. a ïalšie), ktorí
prezentovali výsledky svojich výskumov. V rámci konferencie bolo prezentovaných 54 príspevkov a
tieto boli uverejnené v èasopisoch HUTNICKÉ LISTY alebo v èasopise HUTNIK – WIADOMOŒCI
HUTNICZE. Za MTF STU sa konferencii aktívne zúèastnili 3 pracovníci UVTE Katedry tvárnenia, ktorí
prezentovali svoje výsledky v troch príspevkoch. Doc. Ing. Viktor Tittel, Csc

Uskutoènila sa 18.
medzinárodná vedecká
konferencia FORMING 2011
V dòoch 7.9 - 10. 9. 2011 sa uskutoènila v Trojanoviciach (ÈR) už 18. medzinárodná vedecká
konferencia FORMING 2011, ktorú tento rok usporiadala Katedra tváøení materiálù, FMMI, VŠB
Ostrava. Konferenciu FORMING spoluorganizujú katedry tvárnenia: VŠB - Technická univerzita
Ostrava, FMMI, Katedra tváøení materiálù, Politechnika Œl¹ska Katowice, Katedra Technologii
Materia³ów a naša Katedra tvárnenia. Tieto konferencie sa dlhodobo zameriavajú na problematiku
deformaèného chovania rôznych typov ocelí a moderných zliatin neželezných kovov, na
progresívne technológie ich termodynamického spracovania a efektívne fyzikálne a matematické
9
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MTF STU - hostite¾ka
Medzinárodnej Letnej Školy
V dòoch 01.09.2011 až 12.09.2011 hostila
Materiálovotechnologická fakulta v rámci
„European LLP Sectorial programe Erasmus"
úèastníkov Medzinárodnej letnej školy,
ktorého hlavným organizátorom bola
Politechnika Wroclawska a
spoluorganizátormi Vysoká škola bánská Te c h n i c k á u n i v e r z i t a O s t r a v a a
Materiálovotechnologická fakulta STU so
sídlom v Trnave. Hlavným koordinátorom
projektu bol Pawel Regucky (WUT,Po¾sko) a
koordinátorom pre Èeskú republiku bol prof.
Ing. Pavel Kolat, DrSc. VŠB TU Ostrava) a za
Slovenskú republiku prof. Ing. Karol Balog,
PhD. (MTF STU). Hlavným cie¾om
Medzinárodnej letnej školy je integráciu
univerzít pri výchove študentov pre potreby
jadrovej energetiky a analýza aktuálnych
problémov jadrovej energetiky v
stredoeurópskom regióne s osobitným
dôrazom na bezpeènostné postupy, návrhy a
využívanie jadrových reaktorov, výmena
skúseností z oblasti nových technológií
používaných v oblasti jadrovej energetiky a
vychovávanie odborne kvalifikovaných
11

úèastníkov - študentov z partnerských
univerzít. Hostite¾om pre Medzinárodnú
letnú školu, ktorá bude realizovaná i v
rokoch 2012 a 2013 bude
Materiálovotechnologická fakulta STU so
sídlom v Trnave. Ako sa už stalo tradíciou,
vyvrcholením konca prázdnin pre vybraných
študentov Katedry mechaniky a energetiky Politechnika Wroclawska bola i v tomto roku
medzinárodná letná škola energetikov.
Nosným tématom bola široko koncipovaná
problematika bezpeènosti prevádzkovania
jadrových elektrární. Taktiež bol kladený
dôraz na problematiku spracovania a
postupov skladovania rádioaktívnych
materiálov v palivovom cykle jadrovej
elektrárne. Materiálovotechnologickú
f a k u l t u S T U s o s í d l o m v Tr n a v e
reprezentovalo prvý krát desa študentov
Ústavu bezpeènostného a
environmentálneho inžinierstva.Letná
škola, ktorá sa konala v dòoch 1. až 12.
septembra 2011 na Slovensku v meste
Trnava, ako intenzívny kurz a bola
spolufinancovaná za podpory európskeho

vzdelávacieho programu LLP - Erasmus.
Realizácia bola možná aj vïaka podpore a
angažovanosti vedení univerzít, menovite
predovšetkým najmä prof. Cezarego
Madryasa. Oficiálnym sponzorom letnej
školy bola firma AREVA. Súèasou konzorcie
organizátorov, kde hlavným koordinátorom
bol Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny z
Univerzity Wroclaw, bola Katedra energetiky
Vysoké školy báòské - Technické univerzity
Ostrava a Ústav bezpeènostného a
environmentálneho inžinierstva
Materialovotechnologickej fakulty STU
Bratislava so sídlom v Trnave.Výber èlenov
konzorcia nebol náhodný. Na území
bývalého Èeskoslovenska sa nachádzajú
štyri jadrové elektrárne s celkovým
inštalovaným výkonom 6000 MWe.
Èlenovia pedagogického tímu letnej školy
disponujú s unikátnymi vedomosami,
predovšetkým aj so skúsenosami z oblasti
prevádzkovania bezpeènosti jadrových
elektrární. Tieto boli potom základom pre
širokú výmenu skúseností a názorov v
oblastiach vplyvu jadrovej energetiky na
životné prostredie. Tieto poznatky sú ve¾mi
dôležité vo svetle udalostí vo Fukušime a v
plánoch výstavby jadrovej elektrárne v
Po¾sku.V rámci Letnej školy študenti mali
možnos vypoèu odborné prednášky
popredných európskych odborníkov z
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oblasti bezpeèného prevádzkovania
jadrových elektrární ako boli páni Adam
Rozwadowsky (AREVA Po¾sko), Léonard
Szymkowiak (EDF - International Generation
Projects, Po¾sko) a André Cappony (WANO World Assotiation of Nuclear Operators,
Francúzsko)Letnej školy sa zúèastnilo tridsa
študentov a šes akademických
funkcionárov z Po¾ska, Èeska a zo Slovenska.
Jedenásdòový vzdelávací a vedecký cyklus
obsahoval všetky formy vzdelávania ako sú
prednášky, prezentácie, laboratórne
cvièenia a projekty pripravované v
pracovných skupinách. Lektormi zo strany
organizátorov boli: koordinátor projektu dr.
Pawel Regucky (WUT, Po¾sko), dr. Inž.
Andrzej Tatarek (WUT, Po¾sko), dr. Inž.
Zbyszek Szeliga (WUT, Po¾sko), dr. Inž.
Wojciech Zacharczuk (WUT, Po¾sko),
koordinátor za ÈR prof. Ing. Pavel Kolat,
DrSc. (VŠB Ostrava, Èeská republika),
koordinátor za SR prof. Ing. Karol Balog, PhD.
(MTF STU, Slovensko), Ing. Ivan Hrušovsky
(MTF STU Slovensko) a Ing. ¼udovít Turek (JE
Mochovce, Slovensko). Doplnením
teoretickej èasti boli následne vedeckodidakticky zamerané cvièenia, ktoré boli
realizované v jadrových elektráròach
Jaslovské Bohunice a Mochovce. V
Jaslovských Bohuniciach vïaka
priate¾skému prístupu a ústretovosti
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vedenia elektrárne a informaèného centra,
menovite pánov Rastislava Prityrského a
Vladimíra Poláèka, sa úèastníci letnej školy
mali unikátnu možnos vstupu do
odstaveného reaktora VVER 440. Úèastníci
Letnej školy v závereèný deò obhajovali
projekty pripravené v pracovných tímoch
zložených zo zúèastnených krajín. Po
úspešnom obhájení projektu úèastníci Letnej
školy obdržali certifikát .

13

Pozvánka
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NÁVŠTEVY

Vysoká návšteva z firmy
Bekeart - viceprezident Dr.
Neerinck - na MTF STU
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Dòa 14.9.2011 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU vedúci technológ a výkonný
viceprezident pre oblas priemyselných povlakov firmy Bekaert, Dr. Dominique Neerinck. Hosa
poèas návštevy prijal dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík. V
rozhovore sa obaja predstavitelia dotkli otázok pripravovanej novej zmluvy o spolupráci medzi MTF
STU a firmou Bekaert a smerovania parciálnych projektov v oblasti korózie a pevnosti materiálov.
Stretnutia sa za Ústav materiálov zúèastnil riadite¾ ústavu prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a doc. Ing.
Martin Kusý, PhD. V druhej èasti svojej návštevy hos navštívil priestory centier excelentnosti pre
diagnostiku materiálov a 5 osového obrábania.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 31. 8. 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.
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Doktorandka : Ing. Ivana Mudriková
Názov práce: Návrh modelu riadenia
výkonnosti zamestnancov v priemyselných
podnikoch
Školite¾: doc. Ing. Miloš Èambál, Csc.

Doktorand : Ing. Rastislav Beòo
Názov práce: Návrh postupu uplatòovania
ergonómie v podnikovej logistike
Školite¾: doc. RNDr. Karol Hatiar, Csc.

Doktorand : Ing. Peter Gabriš
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia
vyspelosti vedomostného manažmentu v
priemyselných podnikoch
Školite¾: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.

Doktorand : Ing. Peter Mišák
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia
úspešnosti implementácie CRM v
priemyselných podnikoch
Školite¾: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.

Doktorandka : RNDr. Mária Tóthová
Názov práce: Návrh integrovanej metódy
údržby a jej aplikácia v priemyselných
podnikoch
Školite¾: doc. Ing. Rudolf Rybanský, Csc.

Doktorandka : Ing. Lucia Baòasová
Názov práce: Identifikácia k¾úèových
manažérskych kompetencií ako nástroj
z v y š o v a n i a ko n k u r e n c i e s c h o p n o s t i
priemyselných podnikov
Školite¾: doc. Ing. Miloš Èambál, Csc.

Doktorand : Ing. Miroslav Babèan
Názov práce: Návrh metodiky riadenia
procesu tvorby imidžu znaèky zamestnávate¾a
v podmienkach priemyselných podnikov
Školite¾: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

Doktorand : Ing. Branislav Trenèan
Názov práce: Model riadenia rizík pre projekty
prípravy nových produktov v priemyselných
podnikoch
Školite¾: prof. Ing. Miroslav Majtán, Csc.

Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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Dòa 14. 9. 2011 sa uskutoènili úspešné
obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF
STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov,
pred komisiou v študijnom programe
materiálové inžinierstvo.
Doktorandka : Ing. Jana Bakajová
Názov práce: Štúdium precipitácie v Cr-Mn-N
austenitických nehrdzavejúcich oceliach
Školite¾ka: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.
Doktorand : Ing. Miroslav Èavojský
Názov práce: Vysokopevné hliníkové zliatiny
pripravené rýchlym chladením taveniny
Školite¾: Dr. Ing. František Simanèík
Doktorand : Ing. Tibor Szmolka
Názov práce: Štúdium lomových procesov vo
vybraných typoch materiálov
Školite¾: doc. Ing. Marián Hazlinger, Csc.
Doktorandka : Ing. Andrea Adamèíková
Názov práce: Príprava penového hliníka
priamym speòovaním z taveniny
Školite¾ka: Dr. Ing. Jaroslav Kováèik
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Vymenovanie prof. Janovca za
èlena SKVH
Minister školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vymenoval s úèinnosou od
22.septembra 2011 prof. Ing.Jozefa Janovca, DrSc. za èlena Slovenskej komisie pre vedecké
hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá je poradným orgánom ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie otázok týkajúcich sa ude¾ovania vedeckých
hodností

Gratulujeme!

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 22. 9. 2011 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v
študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

Doktorand : Ing. Michal Kopèek
Názov práce: Optimalizácia procesov
elektrizaènej sústavy na primárnej a
sekundárnej úrovni riadenia
Školite¾: prof. Ing. Dušan Mudronèík, PhD.
Doktorandka : Ing. Anna Juráková
Názov práce: Vplyv vybraných parametrov
výrobného procesu na ciele výroby
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
Dòa 23. 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. Jaroslav Šmíd
Názov práce: Strategický význam budovania
klastrov pre rozvoj MSP na Slovensku
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.
Doktorand : Ing. Michal Marton
Názov práce: Progresívne metódy a nástroje
na zefektívnenie riadenia podnikových
procesov vo výrobných organizáciách
Školite¾ka: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Doktorand : Ing. Branislav Pastucha
Názov práce: Zabezpeèenie k
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onkurencieschopnosti malých a stredných
podnikov prostredníctvom vznikajúcich
klastrov
Školite¾ka: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Doktorandka : Ing. Kristína Urbanovièová
Názov práce: Návrh komplexného modelu
vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a
stredných podnikoch
Školite¾ka: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Doktorandka : Ing. Jana Božeková
Názov práce: Návrh hodnotenia ekonomickej
efektívnosti ergonomických programov v
priemyselných podnikoch
Školite¾: doc. RNDr. Karol Hatiar, Csc.
Doktorandka : Ing. Ivana Varga Babe¾ová
Názov práce: Návrh na uplatòovanie
ergonomických programov na Slovensku v
rámci programov zameraných na bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci
Školite¾: doc. RNDr. Karol Hatiar, Csc
Doktorandka : Ing. Alexandra Mišáková
Názov práce: Návrh metodiky implementácie
spoloèensky zodpovedného podnikania ako
súèas podnikovej kultúry
Školite¾: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, Csc.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá
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Pracovné soboty na študijnom
oddelení – zimný semester
2011/2012
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia
kombinovanou metódou dòom 24. septembra 2011 (Sobota) budú okrem bežných hodín aj
stránkové hodiny poèas sobôt v èase od 7.30 hod. do 15.30 hod. obedòajšia prestávka od 11.30 do
12.00 hod.) na študijnom oddelení èíslo dverí 158 a 170 (1. poschodie). V zimnom semestri
2011/2012 budú stránkové hodiny poèas sobôt nasledovne: 24. 09. 2011 - p. Mikulková è. 158
08. 10. 2011 - p. Broèková
è. 170
29. 10. 2011 - p. Mikulková è. 158
19. 11. 2011 - p. Broèková
è. 170
10. 12. 2011 - p. Mikulková è. 158

Preberanie preukazu študenta
Študenti I. stupòa štúdia - bakalárske štúdium, ktorí sa zúèastnili zápisu do I. roku štúdia v mesiaci
JÚN 2011 (prijatí a zapísaní na štúdium v I. kole) si môžu prevzia Preukaz študenta a prihlasovacie
heslá do AIS v nasledovných termínoch: 12. 9. 2011 (pondelok) v èase od 8.30 hod. do 15.00 hod.
vpriestoroch pred aulou na Paulínskej ul. 16, Pavilón Z
13. 9. 2011 (utorok) v èase od 8.30 hod. do 15.00 hod. vpriestoroch pred aulou na Paulínskej ul. 16,
Pavilón Z
14. 9. 2011 (streda) v èase od 8.30 hod. do 15.00 hod. vpriestoroch pred aulou na Paulínskej ul. 16,
Pavilón Z
16. 9. 2011 (piatok) v èase od 8.30 hod. do 15.00 hod. vpriestoroch pred aulou na Paulínskej ul. 16,
Pavilón Z
21
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PREUKAZY JE NEVYHNUTNÉ AKTIVOVA PRI FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!! (terminál sa nachádza
na I. poschodí, Pavilón Z, Paulínska ulica). Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí študujú na
detašovaných pracoviskách si heslá a preukazy prevezmú na príslušných detašovaných
pracoviskách. Preukazy vydané na det. pracoviská budú dodané aktivované (nie je potrebné
uskutoèni aktiváciu preukazu v Trnave pre rok 2011/2012).

Zmena stravného príspevku pre
študentov
Listom èíslo 2011-9629/23371 zo dòa 23.6.2011 nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky oznámilo, že v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho
rozpoètu verejným vysokým školám na rok 2011 ods. 60 vykonalo revíziu vydaných jedál
študentom ku dòu 31.5.2011 .Na základe vykonanej revízie a v súlade s èl. III ods. 4 Zmluvy o
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoètu prostredníctvom rozpoètu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rok 2011 urèuje ministerstvo od 1.9.2011 príspevok na jedno jedlo vo
výške 0,8€.Príspevok na jedlo možno aplikova maximálne na dve jedlá v jeden deò pri dodržaní
ostatných podmienok uvedených v predmetnej zmluve.
22
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Odovzdanie vymenúvacích
dekrétov
Dòa 8. 9. 2011 doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prodekanka MTF STU, na základe poverenia dekana
Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka odovzdala vymenúvacie dekréty
vedúcim zamestnancom, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie:
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - riadite¾ Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Ing. Dušan Knap - riadite¾ Študentského domova a jedálne M. Uhra.
Doc. Ing. Helena Vidová, PhD. zároveò odovzdala vymenúvacie dekréty novým zástupcom
riadite¾ov ústavov:Rozvrh športovísk pre zamestnancov MTF na ak. rok 2011 - 2012
Ing. Zdenka Gyurák Babe¾ová, PhD.- zástupkyòa riadiRozvrh športovísk pre zamestnancov MTF na
ak. rok 2011 - 2012te¾a Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pre pedagogiku
doc. Ing. Pavel Važan, PhD.- I. zástupca riadite¾a Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a
matematiky a zároveò zástupca riadite¾a ústavu pre pedagogiku
doc. Mgr. Róbert Vrábe¾, PhD.- zástupca riadite¾a Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a
matematiky pre vedeckovýskumnú èinnos
Ing. Roman Èièka, PhD.- I. zástupca riadite¾a Ústavu materiálov a zároveò zástupca riadite¾a ústavu
pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné vzahy

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej
želáme ve¾a úspechov!
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Rozvrh športovísk pre
zamestnancov MTF na ak. rok
2011 - 2012
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Milé kolegyne a kolegovia,
znovu si Vás dovolíme oslovi a pripomenú Vám, že pohybová aktivita je kompenzáciou nároènej
práce vysokoškolského uèite¾a a súèasne zdravým osviežením ducha. S týmto zámerom
prichádzame k Vám s ponukou bezplatného využívania športovísk pod¾a Rozvrhu platného pre
zamestnancov v akademickom roku 2011/2012 k 20.9.2011 a ktorý je uvedený v prílohe.
Podmienky pre vstup:
Pred vstupom do športových objektov (plaváreò, sauna, telocvièòa, posilòovòa) prosíme vždy sa
nahlási a zapísa u službukonajúcej pracovníèky v plavárni. Svoju totožnos potvrïte preukazom
zamestnanca. Zamestnanci športujú na vlastné nebezpeèie.Do plavárne v utorok je možnos
vstupu aj s rodinnými príslušníkmi, ale len po preukázaní totožnosti zamestnanca MTF.Do sauny
sa budú prihlasova zamestnanci u službukonajúcej pracovníèky v plavárni vopred, vzh¾adom na
obmedzenú kapacitu sauny. Poèet saunujúcich stanovujem od 3-7, kapacita nesmie by
prekroèená. Z bezpeènostných dôvodov nie je možné, aby bol v saune jeden zamestnanec. Saunu
zapína a vypína pracovníèka plavárne. Zamestnanci sa saunujú na vlastné nebezpeèie.Ïakujeme
za rešpektovanie týchto pokynov a prajeme príjemné športovanie a regeneráciu.
Rozvrh športovísk nájdete tu: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7802
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD., v.r.
ÚIPH, vedúci KTVŠ
„ Èím je telo slabšie, tým väèšmi rozkazuje,
èím je silnejšie, tým väèšmi poslúcha...“
J. J. Rousseau
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Právne poradenstvo pre
absolventov MTF STU
Vážení budúci absolventi MTF STU,
vïaka realizácii projektu "Poznatkovo
riadený systém nástrojov sledovania
uplatnenia absolventov v praxi v procese
integrácie do EÚ" ITMS kód
projektu:26110230024 Vám oznamujeme,
že od 1. júna 2011 máte k dispozícii denne
zdarma právne poradenstvo za úèelom
zabezpeèenia kvalitných služieb v oblasti
pracovnoprávnych a ïalších právnych
vzahov a v ostatných právnych odvetviach
pre absolventov
MTF STU
Tr n a v a . C h a r a k t e r i s t i k a p r á v n e h o
poradenstva pre absolventov MTF STU:
zabezpeèenie právnych poradenských
služieb, ktoré potvrdia znalos práv
absolventa MTF STU ako budúceho
zamestnanca. Právnik pripraví absolventa na
prijímací pohovor, bude sa venova správaniu
a náležitostiam pri podpisovaní pracovnej
zmluvy, upozorní a poskytne právne
konzultácie s pracovnými zmluvami, podá
informácie oh¾adom dodržiavania
maximálneho pracovného èasu a
25

dodržiavania èasu na odpoèinok (v prípade
zmennosti), upriami sa na riziká spojené s
podnikaním a so stratou ochrany zo strany
Zákonníka práce a iných právnych predpisov,
ako aj ostatným pracovno-právnym vzahom
a problémom súvisiacich s uplatnením
absolventa MTF STU v praxi. Kontakt: PhDr.
JUDr. Jaroslava Balážiová, advokát, so sídlom
Dolné bašty è.2, 917 01 Trnava, e-mail:
jaroslava.balaziova@zoznam.sk,
mobil:0905511089, tel.: 033/5340666
Dôležité: pri použití emailovej formy
komunikácie prosím do kópie adresáta
uvádzajte aj riešite¾a projektu, t.j.
kvetoslava.resetova@stuba.sk. V prípade
akýchko¾vek doplòujúcich otázok kontaktujte
zodpovedného riešite¾a projektu:PhDr.
Kvetoslava Rešetová, PhD.
kvetoslava.resetova@stuba.sk

.

Zverejnenie èlenov volebnej
komisie
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Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU a v súlade so schváleným harmonogramom
doplòujúcich volieb do AS MTF STU na funkèné obdobie 2011-2015 bude volebná komisia
pracova v nasledovnom zložení:Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda, Prof. Ing. Jozef Sablik,
Csc., Ing. Marta Kuèerová, PhD., Bc. Michal Ondruška

Spustenie študentských
tlaèiarní pre študentov MTF
STU
Dòom 26.09.2011 boli spustené študentské tlaèiarne pre študentov MTF STU. Všetky dôležité
informácie nájdete na http://print.mtf.stuba.sk. Tlaèenie je umožnené všetkým študentom Bc. a
Ing. štúdia. PhD. študenti majú sprístupnené tlaèiarne na svojich ústavoch. Umiestnenie tlaèiarní
a dobíjacích terminálov: PC Pool Paulínska + dobíjací terminál (pav. Z pri študijnom oddelení)
1. poschodie Rázusova + dobíjací terminál (pav. R)
prízemie a 1. poschodie Botanická + dobíjací terminál (pav. TL)
PC Pool, T-31, 1. poschodie, 2. poschodie Bottova + dobíjací terminál (T)
vrátnica internátu (blok A) + dobíjací terminál
pri informaèných tabuliach internátu (blok B) + dobíjací terminál
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RÔZNE

Oznam - odchod do dôchodku
Dòa 31. 8. 2011 ukonèili odchodom do dôchodku pracovný pomer na Materialovotechnologickej
fakulte STU:
?
doc. PhDr. Mgr. Viliam Konèal, PhD., Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied,
?
doc. Ing. František Lacko, Csc., Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky,
?
Mgr. Viera Kaššáková, PhD., Ústav materiálov
?
Ing. Jevgenia Pavlinova, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
?
Mária Vandáková, Študentský domov a jedáleò M. Uhra.

Dátový kontajner v kampuse
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V rámci zásadnej rekonštrukcie a modernizácie IT infraštruktúry v kampuse Bottova MTF STU, sa na
pavilóne ažkých laboratórií zaèína inštalova nové mobilné dátové centrum, ktoré bude slúži ako
ïalšia serverovòa pre fakultu. Kontajner zabezpeèuje ochranu uložených údajov vïaka
zabudovaným bezpeènostným systémom a v priebehu nasledujúcich mesiacov bude doplnený
výkonnými servermi a rýchlymi dátovými úložiskami. Toto riešenie je unikátne v akademickom
prostredí Slovenska a bolo realizované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnancom za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre
Materiálovotechnologickú fakultu a želá im ve¾a zdravia a spokojnosti v ïalšej etape ich života.
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Smútoèné oznámenie

