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Významné pracovné jubileum
– 25 rokov na STU, oslávili
zamestnanci MTF

Vedec roka 2012: Vedci na STU
menia vlastnosti materiálov a
rozširujú možnosti webu

Pri príležitosti významného pracovného jubilea - 25-tich rokov na Slovenskej technickej univerzite
sa v duchu blížiacich Vianoc dòa 11. 12. 2012 konalo malé slávnostné stretnutie zamestnancov
Materiálovotechnologickej fakulty, ktorí svojou prácou prispeli k jej rozvoju. Za ich dlhoroènú prácu
im osobne poïakoval dekan fakulty profesor Moravèík, prodekanka docentka Vidová a predseda
Zamestnaneckej rady, docent Bílik. V družnej debate a spomienkach na to èo bolo, ale i na to èo
bude, zotrvali ešte dlho po skonèení oficiálnej èasti.Srdeène ïakujeme všetkým zúèastneným.
Zamestnanci MTF, ktorí v roku 2012 dosiahli pracovné jubileum 25 rokov na STU:

edcom roka sa stal Jozef Janovec z Materiálovotechnologickej fakulty STU. Mladým vedeckým
pracovníkom je Martin Weis z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.Rektor STU odovzdal v
piatok 7. decembra 2012 už po 6. raz ocenenie Vedcovi roka STU a Mladému vedeckému
pracovníkovi STU. Nominácie aj v tomto roku potvrdzovali širokú oblas pôsobenia vedcov na
univerzite. Nominovaní sa venovali personalizácii webu, vývoju mikroelektroniky budúcnosti, ale
aj ochrane sídiel pred povodòami èi ochrane kultúrnych pamiatok.
Vedec roka Jozef Janovec z Materiálnotechnologickej fakulty STU v Trnave sa spolu so svojim
tímom venuje výskumu komplexných kovových zliatin, ktoré sa vlastnosami nepodobajú bežným
kovovým zliatinám. „Poznáme pravidlo, že dobré elektrické vodièe, ako kovy a ich technické
zliatiny, sú aj dobré tepelné vodièe a slabé elektrické vodièe, napríklad keramické materiály, sú aj
tepelnými izolantmi. Èo však ak potrebujeme vodiè elektriny, ktorý by slabo viedol teplo, prípadne
naopak? Odpoveï môžu prinies komplexné kovové zliatiny s vhodne upravením chemickým
zložením, ktorým dosiahneme zmenu väzby medzi atómami z kovovej na dominantnú kovalentnú.
Pri tejto väzbe sú atómy usporiadané do tzv. klastrov, teda priestorových útvarov tvaru
mnohostenov skladajúcich sa neraz z viacerých vrstiev (tzv. šupiek),“ hovorí Jozef Janovec.
Komplexné kovové zliatiny sa vyznaèujú aj ïalšími vlastnosami – vysokou odolnosou voèi korózii,
dobrou odrazivosou svetla, alebo vysokou absorpènou schopnosou vodíka. Práve posledná
vlastnos môže by k¾úèová pri využití vodíkových spa¾ovacích motorov v praxi. Vedci dnes h¾adajú
spôsob, ako vodík pre motory uskladni. „Pokia¾ má zliatina schopnos absorbova atómy vodíka a
pri zmene teploty ich uvo¾òova, možno takúto zliatinu využi na zhotovenie funkèných èastí
zásobníkov pre uskladnenie a regulované uvo¾òovanie vodíka,“ hovorí profesor Janovec.
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Profesorom roka na MTF STU
je profesor Velíšek
Magnificencia, rektor STU, Robert Redhammer, udelil vysoké ocenenie Slovenskej technickej
univerzity "Profesor roku 2012" za MTF STU profesorovi Velíškovi, riadite¾ovi Ústavu výrobných
systémov a aplikovanej mechaniky na MTF STU za jeho dlhoroèné aktivity na poli medzinárodnej
spolupráce a grantovej úspešnosti. Profesorovi Velíškovi udelila v roku 2011 èestný titul Prof.h.c.
Technická univerzita v Kluži-Napoca/Rumunsko. Dekrét mu odovzdali dòa 13.12.2012 dekan
fakulty za prítomnosti I. prodekana fakulty profesora Peterku.Srdeène blahoželáme.
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Profesor Coello Machado z
Universidad Central Marta
Abreu v Santa Clara/Kuba
èestným doktorom STU
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU a vedeckých rád fakúlt a za úèasti významných
èestných hostí dòa 10.12.2012 odovzdal magnificencia, rektor STU Robert Redhammer, najvyššie
univerzitné ocenenie doctor honoris causa profesorovi Norge Isaias Coello Machadovi z
partnerskej univerzity Universidad Central Martha Abreu de las Villas - Santa Clara/Kuba.
Slávnostného aktu sa z kubánskej strany zúèastniliexcelencia, pani ve¾vyslankyòa Kubánskej
republiky na Slovensku Loipa Sánchez Lorenzo a vysokí predstavitelia spriatelenej univerzity na
Kube: magnificencia, rektor Andrés Castro Alegria a spektabilita, dekan Angel Silvio Machado
Rodrigez.Laudatio predniesol dekan fakulty (tu), dr.h.c. prof. Coello Machado sa na prítomných
obrátil krátkym príhovorom.Kubánski hostia navštívia taktiež ïalšie partnerské univerzity v
okolitých krajinách - Univerzitu Miskolc v Maïarsku a Univerzitu Otto von Guerricke v
Magdeburgu/Nemecku s cie¾om prerokovania štvorstrannej spolupráce a mobilít uèite¾ov a
študentov medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou.
Srdeène blahoželáme.
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Mikuláš zavítal
na MTF STU

Rozhovory s praxou III.
„Priemyselný svet v roku 2020“

V sobotu dòa 1.12.2012 zavítali do priestorov Materiálovotechnologickej fakulty èert, anjel a
nakoniec i demi najviac oèakávaný Mikuláš. Trojica mala pre deti zamestnancov fakulty pripravený
bohatý program, ktorý otvoril èert so svojím pekelným vystúpením. Deti sa však èerta nez¾akli,
pretože boli po celý rok poslušné a konali len dobré skutky. Spoloène s anjelom sa vytancovali,
zaspievali si a zábava pokraèovala i po preberaní sladkých balíèkov priamo od Mikuláša. V závere
podujatia boli deti obdarované balónikmi, a tí ktorí chceli si nechali vyzdobi svoju tvár
zaujímavými ma¾bami.Ïakujeme deom za ich prejav úprimnej radosti, za pekný program a
každému, kto sa podie¾al na organizovaní už druhého roèníka tohto milého podujatia.

Dòa 26. novembra 2012 sa na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so
sídlom v Trnave uskutoènila tretia prednáška
zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim
bol doc. Ing. Ján Lešinský, Csc., vedúci
inštitútu celoživotného vzdelávania STU a
absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej (dnes Technickej
univerzity) v Bratislave, odbor Dopravné
stroje a zariadenia, špecializácia Motorové
vozidlá.Prednáška pozostávala z nieko¾kých
zaujímavých èastí. Doc. Lešinský predstavil
nieko¾ko zaujímavých prognóz a priblížil svet v
roku 2020. Informácie sa dotýkali samotného
priemyslu, najmä automobilového priemyslu.
Zaujímavosou bola aj prognóza postavenia
Slovenskej republiky v roku 2020, ako aj
hrozby z ekonomicky sa rýchlo rozvíjajúcich
krajín, najmä BRICS (Brazília, Rusko, India,
Èína, Juhoafrická republika), ktoré rýchlo
napredujú najmä v automobilovom
priemysle. Predstavil nám novo-vyvýjajúci sa
druh motora, ktorý pri ve¾mi nízkych
teplotách dosahuje ve¾mi vysoký výkon.

V súèasnosti tento patent je predávaný
americkej armáde. Poslednou èasou
prednášky bola diskusia, kde sa poslucháèi
mali možnos opýta na to, èo ich najviac
zaujalo.Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality bude v nasledujúcich
mesiacoch naïalej pokraèova v cykle
prednášok „Rozhovory s praxou“ na ïalšie
zaujímavé témy.
Vypracovali: Jaroslav Holeèek, Veronika
Videnová, Martina Jakábová
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Na MTF STU sa konal Vianoèný
bazár
Dòa 6.12.2012 sa vo foyer pavilónu Z na Paulínskej ulici a vo foyer pavilónu T na Bottovej ulici konal
Vianoèný bazár zamestnancov a študentov Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave
STU. Podujatie bolo organizované pod záštitou dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka.
Zbierka bola urèená pre sociálne odkázaných ¾udí a ¾udí bez domova v regióne Trnava.V mene
vedenia fakulty ako aj v mene Trnavskej arcidiecéznej charity ve¾mi pekne ïakujeme všetkým
darcom ako aj kolegom, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na organizácií tohto podujatia.
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VUS Technik STU v Trnave
Dòa 18.12.2012 sa na Vianoèných trhoch predstavil VUS Technik STU. Polhodinový koncert bol
darom MTF mestu Trnava ako poïakovanie za spoluprácu a upevnenie vzájomných vzahov.
Vystúpenie dotvorilo vianoènú atmosféru mesta a bolo príjemným zážitkom a to aj napriek
sychravému poèasiu.
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NÁVŠTEVY

Exkurzia do podniku Johnson
Controls spol. s.r.o. - odštepný
závod Žilina

"Dobrý anjel" na MTF STU
Dekan Oliver Moravèík sa 13. 12. 2012 stretol s filantropom a zakladate¾om Dobrého anjela
Andrejom Kiskom, ktorý v rámci dies iovis occurssus predniesol zaujímavú prednášku.

V rámci predmetu Logistika sa dòa 28. novembra 2012 uskutoènila exkurzia do podniku Johnson
Controls spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina. Spoloènos je výrobcom sedaèiek, stredových konzol
a strešného obloženia pre automobilku KIA Slovakia, a. s. Študenti študijného programu
Priemyselné manažérstvo mali možnos vidie, akým spôsobom funguje zásobovanie montážnej
linky vstupným materiálom, sekvencovanie dodávok na linku, ako aj samotnú výrobu
autosedaèiek, kompletizáciu finálnych výrobkov a prípravu na distribúciu Just in Time.
Sprievodcom spoloènosti bol pán riadite¾ Ing. Ladislav Olík spolu s manažérom logistiky
spoloènosti Johnson Controls, spol. s.r.o. Táto akcia vznikla za podpory Ing. Petra Èirku, absolventa
našej fakulty. Všetkým zúèastneným touto cestou ïakujeme za ich èas, ochotu a záujem.
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Nové rebríèky hodnotenia
ARRA

Spustenie študentskej ankety
2012/13

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila nové rebríèky kvality fakúlt
vysokých škôl. Sú zostavené na základe údajov zo 109 fakúlt, z toho bolo 103 verejných a 6 zo
súkromných vysokých škôl.Na najvyšších prieèkach ostali prakticky tí istí lídri ako minulý rok.
Ako obstála naša fakulta?

Milé študentky a študenti MTF STU,
vedenie fakulty si Vás dovo¾uje, tak ako
každý rok, oslovi so žiadosou o vyplnenie
študentskej ankety. V priebehu 3 – 5 minút
máte možnos vyjadri Váš názor na priebeh
a organizáciu štúdia, hodnoti uèite¾ov a
pedagogický proces, upozorni na
nedostatky v sociálnej oblasti a nastoli
akýko¾vek ïalší problém.Anketa je
dobrovo¾ná a anonymná. Aj keï niektorí
študenti pri stretnutiach s vedením fakulty
vyjadrujú pochybnosti o anonymite,
ubezpeèujem Vás, že sme nikdy neskúmali a
ani nebudeme skúma autorov podnetov,
riešime len vecnú stránku.K ankete majú
prístup na MTF 3 zástupcovia manažmentu
fakulty, ktorí výsledky v poslednom týždni
skúškového obdobia spracujú a predložia
vedeniu fakulty. Následne budú relevantné
informácie poskytnuté vedeniam ústavov,
takže na Vaše pripomienky sa bude
reagova na dvoch úrovniach – fakultnej a
ústavnej s tým, že konkrétni uèitelia budú
oslovení až po skonèení skúšobného

obdobia.Postup pri vypåòaní ankety:Na
stránke „Anketa“ zadajte heslo, doruèené
30. 11. 2012 e-mailom do Vašej schránky.
Vyplnením dotazníka nám pomôžete
spozna Vaše názory a odstráni nedostatky.
Prosím, využite túto možnos. Ïakujem
Vám za Váš èas a ochotu pomôc.
Prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, dekan MTF
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Zmluva o spolupráci
Pán prof. Ing. Alexander Èaus, DrSc. sa v polovici novembra zúèastnil prednáškového pobytu na
Gomelskej štátnej univerzite Franciska Skariny. V rámci tejto návštevy bola uzavretá zmluva o
spolupráci medzi inštitúciou vzdelávania na Gomelskej štátnej univerzite a
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave. Obe strany budú spolupracova v oblasti vzdelávania, vedy, inovaènej èinnosti a
informaènej výmeny. O vzniku spolupráce medzi oboma inštitúciami informovali i bieloruské
médiá (str. 3):http://gp.by/wp-content/pdfarchive/2012/12/GP_Dec-06_N188-189.pdf
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Projektový team MTF STU
ukonèil práce na projekte
Univerzitného výskumného
parku CAMBO MTF STU
Po viac ako dvanásmesaènom intenzívnom úsilí v dvoch súažných výzvách od 06.12. 2011 k
dnešnému dòu pripravil projektový team v zložení Mgr. ¼ubomír Gašparík, Ing. Peter Halada,
docent Riedlmajer, docent Tanuška, profesor Peterka a profesor Moravèík s mnohými ïalšími
spolupracovníkmi na UMAT, UIAM, HZDR Dresden-Rossendorf, IFW Dresden, TU Ilmenau finálnu
verziu projektu Univerzitného výskumného parku CAMBO MTF STU.
Vo výzve rezortného ministerstva zo 6.12.2012 boli vyzvané vysokoškolské inštitúcie a výskumné
ústavy SAV pripravi projekty výskumných parkov (v maximálnej hodnote 42 miliónov EUR) a
výskumných centier (v maximálnej hodnote 25 miliónov EUR) v preferovaných oblastiach
výskumu na Slovensku. Po prvom vyraïovacom kole v júni 2012 bolo vybraných na prípadné
financovanie 11 projektov, z toho dva zo STU vrátane nášho trnavského projektu.
Projekt je primárne zameraný na oblas materiálového inžinierstva v oblasti ionových a
plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súèasou
projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.
Vedenie fakulty vyslovuje vïaku a uznanie za pracovné nasadenie všetkým, ktorí na príprave
projektu participovali.
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