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Udalosti
na MTF STU

AKCIE

Otvorenie vedeckej
konferencie Energetické zdroje
budúcnosti - súèasnos a
budúcnos
Dòa 4.10. 2012 otvoril predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš vedeckú
konferenciu Energetické zdroje budúcnosti súèasnos a budúcnos. Spoluorganizátorom
podujatia je aj MTF STU, ktorá privítala
úèastníkov konferencie vo svojich priestoroch
na Paulínskej ul. Vedecká konferencia
vytvára priestor na prezentáciu problematiky
z oblasti využitia slneènej, vodnej,
geotermálnej a veternej energie, oblas
materiálového a energetického zužitkovania
biomasy a odpadov a tiež na oblas
energetických zdrojov regiónov.Nad
podujatím prevzal záštitu prezident SR pán
Ivan Gašparoviè. V zastúpení dekana fakulty
Prof. Olivera Moravèíka sa slávnostného
otvorenia zúèastnil prodekan pre rozvoj Prof.
Jozef Peterka. Vo vedeckom výbore
konferencie zastupoval fakultu Prof. Karol
Balog.
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Konalo sa Dies Iovis Occurssus
XXIV
Dòa 4.10.2012 otvoril v akademickom roku 2012/13 prvé a v celkovom poradí už dvadsiateštvrté
Dies Iovis Occurssus nosite¾ európskej ceny za kultúrne dedièstvo - Europa Nostra, pán PhDr. Jiøí
Langer, CSc. Toto prestížne ocenenie získal pán doktor za vlastnoruène ilustrovanú monografiu
„Døevìné kostely a zvonice v Evropì“, ktorej exemplár koloval medzi poslucháèmi na vèerajšom
stretnutí k téme Drevené kostoly v strednej Európe ako križovatka kultúrnej histórie. Popoludnia s
príjemným hosom sa zúèastnil i pán dekan prof. Oliver Moravèík a pán prodekan prof. Jozef
Peterka.Za odbornú štvrtkovú prezentáciu ïakujeme pánovi prednášate¾ovi, ktorý pricestoval na
návštevu Trnavy až z Èeskej republiky i so svojou pani manželkou. Ïakujeme tiež auditóriu za
úèas a žiakovi Mištinovi zo ZUŠ M. Sch. Trnavského za kultúrny zážitok v podobe vypoèutia si
skladby na gitare.Zároveò si dovo¾ujeme oznámi zamestnankyniam fakulty, že koncom októbra
2012 pripravujeme stretnutie so špecialistom v oblasti gynekológie a pôrodníctva doc. MUDr.
Júliusom Chramcom, PhD., bližšie informácie o prednáške Vám budú doruèené v najbližších
dòoch formou elektronickej pozvánky.
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Úèas na Národnom fóre
produktivity

Uskutoènila sa prezentácia
LENOVO

Dòa 3. októbra sa zástupcovia UPMK zúèastnili 15. roèníka Národného fóra produktivity 2012, kde
mali zastúpenie predstaviteia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny, SAV ako aj predstavitelia všetkých troch automobiliek pôsobiacich na Slovensku. Spolu s
reprezentantmi mnohých ïalších spoloèností, ktorí prejavili záujem o inovácie, štíhle techniky a
ich využitie vo výrobe a podnikovej logistike mali naši zástupcovia doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
Ing. Roman Bednár, Ing. Martin Beluský a Ing. Natália Horòáková možnos vidie progres, ktorý
zaznamenal štát Izrael za posledných 30 rokov, prezentovaný J.E. Alexandrom Ben-Zvi ve¾vislancom štátu Izrael na Slovensku, aké sú ïalšie možnosti v smerovaní produktivity
priemyselných podnikov prezentované Johnom Heapom z Inštitútu produktivity vo Ve¾kej Británii
ako aj konkrétne skúsenosti z ponikov Nemak Slovakia, s.r.o., Gefco Slovakia, s.r.o., Trexima
Bratislava, spol. s.r.o. a mnohých ïalšich.

Dòa 18.10.2012 sa uskutoènila prezentácia spoloènosti LENOVO za úèelom prezentovania firmy
konèiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Na záver podujatia okrem zaujímavej
diskusie prebehlo aj losovanie tomboly z vyplnených dotazníkov zúèastnených študentov.
Výherkyniam (všetky 3 ceny prevzali študentky) gratulujeme. Zástupcovia spoloènosti boli
príjemne prekvapení úèasou a záujmom študentov a avizovali ïalšie prezentácie na pôde MTF
STU aj v budúcnosti.
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Uskutoènila sa prezentácia J.Kuracina a firma GRAND
POWER
Dòa 24.10.2012 sa uskutoènila prezentácia p.Jaroslava KURACINU v rámci série prednášok ktoré
pripravuje organizácia JCI pod názvom "Nápad premenený na úspech". Prednášku
sprostredkovala mimovládna organizácia JCI - Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia),
ktorá je poboèkou jednej z najvaèších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikatelov na
svete.Na MTF STU sa zrealizovalo prezentovanie podnikate¾ského príbehu Jaroslava Kuracinu a
jeho firmy Grand Power, ktorý sa so študentami podelil o svoje skúsenosti. Pútavé rozprávanie
svojho "podnikate¾ského príbehu " doplnil videoprezentáciou. Študentov zaujal nielen
konkrétnymi faktami o svojich skúsenostiach s rozbiehaním podnikania v oblasti výroby zbraní na
Slovensku, ale svoje rozprávanie okorenil i rôznymi vtipnými historkami z jednotlivých etáp svojho
štúdia i praxe.Podujatie sa uskutoènilo v rámci predmetu "Vedenie k podnikavosti" (Lektorský
kabinet) s organizaènou podporou Odboru akademických èinností.
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Konalo sa Dies Iovis Occurssus
XXV.
Štvrtkové popoludnia už pravidelne prinášajú priestor pre stretnutia so znalcami z rôznych
odborných oblastí vedeckého, kultúrneho, èi spoloèenského života. Inak tomu nebolo ani na
stretnutí dòa 25.10.2012, kedy sme na našej fakulte mali možnos privíta prednostu
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, pána doc. MUDr. Júliusa Chramca,
PhD.Popoludnie otvorila pani prodekanka MTF doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., ktorá uvítala
významného hosa spolu s moderátorom Ing. Milanom Petrášom, PhD..O kultúrne vystúpenie sa
postaral pán uèite¾ Oliver Rogovský so žiaèkou Alexandrou Pinkásovou zo základnej umeleckej
školy M. Sch. Trnavského v Trnave, ktorý zahrali gitarovú skladbu venovanú ženám. A práve ženám
bolo venované i celé štvrtkové stretnutie, nako¾ko pán docent Chramec prednášal na tému
Onkologická prevencia v gynekologickej ambulancii.Prednáška skutoène ve¾mi zaujala ženské
auditórium èi už percentuálnymi faktami alebo fotografickými ukážkami rôznych štádií
nádorových nálezov. Pán docent neustále zdôrazòoval potrebu rozprávania a informovania
verejnosti o danej téme, èím by sa pod¾a jeho slov zvýšila prevencia gynekologických
onkoochorení, ktorá je spolu so vèasnou diagnostikou predpokladom predchádzania zhoršenia
akejko¾vek choroby.Ïakujeme za ctenú návštevu pána docenta, za zodpovedanie tabuizovaných
otázok a tiež za jeho úprimný a nezištný profesionálny prístup.
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CO-MAT-TECH 2012 „Globálne
krízy – príležitosti a hrozby“

MTF STU na výstave centier
excelentnosti – oznam

V dòoch 11. – 12. októbra 2012 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ïalej len „MTF STU“) konal už 20. roèník
medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2012 pod názvom „Globálne krízy –
príležitosti a hrozby“. Konferencia, ktorú organizoval Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality (ïalej len „UPMK“) MTF STU v spolupráci s obèianskym združením
VIVAEDUCA, sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
doc. PhDr. Dušana Èaplovièa, DrSc. Konferencia bola urèená predovšetkým manažérom a
pracovníkom firiem, vedecko-výskumným pracovníkom, pedagógom a študentom vysokých škôl,
zamestnancom štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade širokej vedecko-odbornej
verejnosti. Konferenciu slávnostne otvoril dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver MORAVÈÍK a riadite¾
UPMK doc. Ing. Miloš ÈAMBÁL, CSc. V zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky sa slávnostného otvorenia zúèastnila RNDr. Marta CIMBÁKOVÁ, generálny
štátny radca z Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.O konferencii sa viac dozviete na id 9313

Materiálovotechnologická fakulta STU sa zúèastòuje v dòoch 7.- 11.11.2012 výstavy centier
excelentnosti na podujatí „ Týždeò vedy a techniky na Slovensku v roku 2012“.Podujatie je
organizované Ministerstvom školstva v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a
techniky v spoloènosti.Cie¾om podujatia je prezentácia konkrétnych výsledkov a praktických
aplikácií centier excelentnosti. Sprievodnou akciou je konanie národnej konferencie „Výskum,
vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života“.Prezentáciu MTF STU pripravujú UVTE a UMAT v
spolupráci s OPOM – oddelenie Public relations.
Termín podujatia: 7.- 11.11.2012
Otvorenie pre verejnos: od 8.11.2012
Miesto podujatia: Bratislava, výstavné a kongresové centrum INCHEBA EXPO BRATISLAVA (hala
AO).Vstupenky pre záujemcov z MTF STU (max. poèet 45) na deò 9.11.202 (piatok) obratom hláste
u Dr. Rešetovej (do 2.11.2012)
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Návšteva Univerzity Zelená
Hora v Po¾sku
V dòoch od 19.9.2012 do 21.9.2012 navštívili
zamestnanci Ústavu bezpeènostného a
environmentálneho inžinierstva MTF STU
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Kristína
Gerulová, PhD., RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. a
Ing. Jozef Martinka, PhD. Strojnícku fakultu
Univerzity Zelená Hora a Centrum
obnovite¾ných zdrojov energie Vyššej
odbornej školy v Sulechów v
Po¾sku.Delegáciu z MTF prijal prorektor
Vyššej odbornej školy v Sulechów Julian
Jakubowski, PhD.. V ïalších dòoch sa
zúèastnili odborného seminára „Safety and
health assurance at work in Slovak and Polish
theory and practic.“ Na záver prerokovali
možnosti výmeny študentov v rámci
programu ERASMUS a spoluprácu pri riešení
medzinárodných vedecko-výskumných
projektov.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 26. 9. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave bezpeènostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v
študijnom programe integrovaná bezpeènos.
Doktorandka : Ing. Dominika Oèenášová
Názov práce: Environmentálna bezpeènos a BAT technológie pri spa¾ovaní odpadov
Školite¾ka: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Doktorand : Ing. ¼udovít Turek
Názov práce: Štúdium cie¾ov a princípov jadrovej bezpeènosti v súvislosti s najvýznamnejšími
udalosami jadrovej energetiky
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Doktorandka : RNDr. Miroslava Kordošová
Názov práce: Bezpeènostná úroveò pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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Plaváreò MTF opä v
prevádzke

Nový grafický manuál STU

Vážené kolegyne, kolegovia,
poènúc novým semestrom bola obnovená prevádzka bazénu na Bottovej ulici. Pre zamestnancov
MTF ako aj ich rodinných príslušníkov boli vyhradené nasledovné bloky:
pondelok: 15,00 -16,00 hod.
utorok: 19,30-20,30 hod.
streda: 15,00-16,00 hod.
štvrtok: 19,30-20,30 hod.
piatok: 15,00-16,00 hod.
Personál Oddelenia telesnej výchovy a športu LEKA sa teší na Vás.

Vedenie fakulty o rozvoji - živé
vysielanie
Dekan fakulty Prof. Moravèík a prodekan Prof. Peterka poskytli pred nedávnom rozhovor o rozvoji
fakulty Mestskej televízii Trnava. Vysielanie bude urèené trnavskému regiónu a bude odvysielané
každý utorok poèas mesiaca november 2012 (6.11., 13.11., 20.11., 27.11.) a prvý utorok v
decembri (4.12.) vždy v èase o 10:20 hod, 18:20 hod a 20:20 hod. . V rozhovori zazneli problémy
týkajúce sa financovania rozvojových aktivít, ale i fakty o presadzovaní Dlhodobého zámeru
rozvoja fakulty, plánovaných zmien výstavby Campus Bottova a skúsenosti s použitím nástrojov
pre dosiahnutie rozvojových cie¾ov fakulty.
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Dòom 8.10.2012 vstupuje do platnosti nový grafický manuál, ktorý je vytvorený v nadväznosti na
redizajn loga STU. Grafický manuál je sprístupnený v elektronickej podobe všetkým zamestnancom
STU na stránke:http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=5531
Graficky manuál obsahuje:
loga STU/fakúlt
farebné škály
generátor hlavièkových papierov (v slovenskej aj anglickej verzii)
generátor vizitiek (v slovenskej aj anglickej verzii, èiernobiele aj farebné)
šablóny košie¾ok na grémiá
šablóny košie¾ok na interné predpisy
šablóny prezentácií v MS Powerpoint
vzory obalov na grémiá
vzory predtlaèených osobných hlavièkových papierov, ako aj univerzálnu, tzv. " slepú šablónu" pre
u¾ahèenie písania textov/listov v poèítaèi
vzor pozvánky na univerzitné/fakultné akademické slávnosti vrátane šablóny v In Designe
pokyny a návody na vytvorenie, ako aj tlaè materiálov v Nakladate¾stve STU
najèastejšie kladené otázky k jednotlivým súèastiam grafického manuálu
V prípade akýchko¾vek otázok kontaktujte oddelenie Public relations.
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Výsledky študentskej
ankety

Custom publishing – nový
priestor pre publikovanie

Milé študentky a študenti MTF STU,
Dovo¾te, aby sme sa Vám poïakovali za úèas v ankete o kvalite vzdelávania na MTF, v ktorej ste
hodnotili akademický rok 2011/12. Vážime si, že ste sa zapojili v poète 581 respondentov zo
všetkých stupòov, roèníkov, foriem a metód štúdia, èo je najviac v doterajšej histórii ankety a
predstavuje 14,91 % študentov MTF. Pre porovnanie, predchádzajúcej ankety sa zúèastnilo 6,9 %
študentov.Našou snahou je, aby svoj názor vyjadril každý študent. Budeme aj naïalej vyzýva Vás a
Vašich nasledovníkov, aby nás upozornili na slabé, ale aj dobré stránky fakulty, jej pracovísk,
procesov spojených so štúdiom a hodnotili jednotlivcov, ktorí sú tvorcami a realizátormi týchto
procesov. Vieme, že sa zapojíte aj v budúcnosti, ak budete ma pocit, že Vaše názory sa zoh¾adòujú,
vedenie fakulty sa nimi zaoberá a odstraòuje nedostatky, na ktoré ste upozornili.Môžem Vás
ubezpeèi, že výsledky ankety boli prejednané vo vedení fakulty a na základe Vašich podnetov boli
prijaté konkrétne rozhodnutia. Podnety, ktoré sa týkajú jednotlivých pracovísk, boli adresované
vedúcim administratívnych a odborných útvarov. Taktiež boli a budú uskutoènené pohovory
vedenia fakulty a vedenia ústavov s uèite¾mi, ktorí sa v ankete spomínajú negatívne èastejšie ako
ich kolegovia, resp. bola žiadaná náprava v predmetoch, ktoré z rôznych dôvodov považujete za
problémové. Kompletné výsledky ankety sa nachádzajú v elektronickej a aj vytlaèenej forme u
povereného prodekana Schreibera. Ak máte pocit, že neprišlo k náprave problému, na ktorý ste
upozornili, prostredníctvom BlackBoxu alebo priamou komunikáciou s doc. Schreiberom je možné
vec dorieši. Výsledky nájdete na id 9261.

Schválením publikovania v programe Custom publishing v ediènej komisii a vedení fakulty sa stáva
táto forma publikovania súèasou štatútu ediènej èinnosti.Bližšie informácie nájdete aj na portáli
Publikovanie na MTF STU, èi na webovej stránke Vydavate¾stva AlumniPress OPOM. K dispozícii
máte upravený návrhový list pre zaradenie publikácie do edièného plánu MTF STU.

Ešte raz srdeèná vïaka za úèas v ankete.
doc. Ing. P. Schreiber, CSc.
Poverený prodekan
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prof. Dr. Ing. O. Moravèík
dekan MTF STU

UNIcert® ponuka pre študentov
Katedra odbornej jazykovej výchovy LEKA MTF STU ponúka znovu pre študentov, ktorí chcú získa
certifikát z anglického jazyka v systéme UNIcert® II (zodpovedá úrovni B2) a UNIcert® III (C1)
dokladujúci jazykovú spôsobilos pod¾a Európskeho referenèného rámca (tzv. odborná štátnica)
ïalšie kolo doplòujúceho kurzu a skúšok.
Kurz: 30 hodín (predpokladané trvanie 5.-22.11. 2012 v poobedòajších hodinách)
Miestnos: Z 137
Cena kurzu: 75 eur
Predpokladaný termín skúšky: 3.-5.12.2012
Záujemcovia sa môžu prihlási/informova na gabriela.walekova@stuba.sk alebo
emilia.mironovova@stuba.sk alebo prís na, prvé stretnutie 5.11.2012 o 16.00 na Z 137,kde sa
dozvedia všetky potrebné informácie a vyplnia prihlášky.
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Dòa 8.11.2012 organizuje Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v
Trnave STU štvrtkové popoludnie Dies Iovis Occurssus XXVI, téma
prednášky: Kamenná krása Slovenska. Prednáška bude spojená s
autogramiádou a predajom knihy "Kamene".
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