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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Úspešní absolventi skúšok z
anglického odborného jazyka
UNIcert®
Doplòujúci kurz ku skúške z anglického jazyka v systéme UNIcert ® II a UNIcert ®III (tzv. odborná
štátnica s medzinárodnou platnosou) zodpovedajúcej úrovniam B2 a C1 pod¾a Európskeho
referenèného rámca v zimnom semestri absolvovalo 20 študentov. Následne 17 študentov zložilo
písomnú skúšku 01.12.2011 a ústnu skúšku 07. a 08.12.2011. Školiace uèite¾ky Mgr. G.
Chmelíková, PhD., a PhDr. E. Mironovová slávnostne odovzdali úspešným absolventom certifikáty
dòa 26.01.2012 za prítomnosti doc. Ing. P. Schreibera, CSc., prodekana MTF a Ing. M. Petráša.

ZOZNAM ABSOLVENTOV UNIcert® II
1. Bc. Richard BALLUCH
2. Dávid BIRKUŠ
3. Viktória FEJEŠOVÁ
4. Bc. Martin HORKA
5. Máté NAGY
6. Bc. Marek SOBOTA
ZOZNAM ABSOLVENTOV UNIcert® III
1. Mária BARÁTHOVÁ
2. Bc. Soòa DUCHOVIÈOVÁ
3. Matej HÍREŠ
4. Vladimír KRAJÈO
5. Bc. Marcel KURACINA
6. Bc. Maroš KRUPÁNSZKI
7. Bc. Roman KVASNOVSKÝ
8. Gabriel MOLNÁR
9. Bc. Anastasia PINAYEVA
10. Bc. Jaroslav ZIGO
Gratulujeme.
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AKCIE

Uskutoènilo sa novoroèné
stretnutie zamestnancov a
priate¾ov MTF STU
Dòa 19. januára 2012 sa uskutoènilo
Novoroèné stretnutie zamestnancov a
priate¾ov MTF STU. Stretnutie sa zaèalo
príhovorom dekana fakulty prof. Dr. Olivera
Moravèíka a predsedu AS MTF STU doc. Ing.
Miloša Èambála, CSc. Po odbornej prednáške
prof. Dr. prof. emeritus Güntera Dörfela
(Nemecko) a Ing. Milana Petráša, PhD. sa
uskutoènilo slávnostné odovzdanie ocenení
za rok 2011. Záver oficiálneho programu
patril vystúpeniu hudobnej formácie Sweet
Little Chicks.
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Deò otvorených dverí na MTF
STU
Po šiestykrát privítala Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vo svojich
priestoroch uchádzaèov stredných škôl, ktorí prejavili záujem o štúdium ponúkaných
akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2012/2013
Deò otvorených dverí sa zaèal privítaním a príhovorom prodekanky doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD.
a pokraèoval informaènou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov. Po úvodnom
stretnutí sa uchádzaèi rozdelili do skupín, ktoré viedli poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov
a vo svojich laboratóriách im prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov (doc. Ing. ¼ubomír
Èaploviè, PhD.), reverzného inžinierstva, umeleckého zlievarenstva (Ing. Ivan Buranský, PhD.),
nebezpeèných chemických reakcií (Ing. Richard Kuracina, PhD.), dôkazových reakcií v chémii (Ing.
Lenka Blinová, Ing. Zuzana Turòová, PhD., Ing. Tomáš Chrebet, PhD.) ako aj robotiky a pneumatiky
(doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.)
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NÁVŠTEVY

Návšteva magnificencie, rektora
Trnavskej univerzity na MTF STU
T
Dòa 18.01.2012 navštívila magnificencia, rektor Trnavskej
univerzity, profesor Marek Šmid,
Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave. S dekanom fakulty prerokovali možnosti zlepšenia
vzájomnej koexistencie oboch univerzitných subjektov v Trnave a kooperáciu pri presadzovaní akademických
záujmov v meste a regióne. Obaja akademickí funkcionári vyjadrili uspokojenie so stavom doterajších
pozitívnych vzahov a dohodli sa na ich kontinuálnom zlepšovaní.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Oznam o konaní závereèných
oponentúr výskumných projektov
Dòa 12. 1. 2012 sa na Ústave výrobných technológií uskutoènila závereèná oponentúra projektu VEGA "Špeciálne
metódy metalurgického spájania ažko zvarite¾ných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov
vysokých technických parametrov", ktorého vedúcim riešite¾om bol prof. Ing. Milan Turòa, CSc. IWE.
Predsedom oponentskej rady bol prof. Ing. Milan Marônek, PhD., èlenom prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a
oponentom prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (FS ÈVUT Praha)
V rovnaký deò sa uskutoènila tiež závereèná oponentúra medzinárodného projektu aplikovaného výskumu
„Multivariate optimization of the metal spinning processes - research and development", riešeného pod vedením
prof. Ing. Petra Šugára, CSc. Oponentského konania, konaného pod vedením prodekana, prof. Ing. Petra Grgaèa,
CSc.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Kurz z fyziky
Ústav materiálov, Katedra fyziky MTF STU v Trnave si Vás dovo¾uje oslovi s ponukou kurzu z fyziky.
Kurz je zameraný na doplnenie znalostí a zruèností z fyziky na úroveò, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie
štúdia na technických fakultách. Za 20 hodín výuèby zaplatíte len 44 € a navyše máte možnos èiastoène modifikova
na základe Vašich návrhov obsah a nároènos kurzu.
Výuèba na kurze je zabezpeèená skúsenými pedagógmi MTF STU v Trnave. Pre študentov, ktorí neabsolvovali
maturitnú skúšku z fyziky sa úèas na kurze z fyziky zvláš odporúèa .

Portál pre absolventov a priate¾ov
MTF STU: Banka kvality - ALUMNI
MTF STU
Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme
pre Vás pripravili portál absolventov a priate¾ov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnos
zaregistrova sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov a priate¾ov MTF STU. Èlenom
Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu sta aj iní (nielen absolventi fakulty).
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Oznam o konaní obhajoby - RNDr.
Kordošová
Dòa 26.1.2012 sa uskutoèní obhajoba dizertaènej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so
sídlom v Trnave v študijnom programe integrovaná bezpeènos o 10.30 hod. RNDr. Miroslava Kordošová, téma
dizertaènej práce: „Bezpeènostná úroveò pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov“.
Miesto konania obhajoby : MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. è. 235, pavilón L.

Vznik nových pracovísk
transformáciou UIPH
S úèinnosou od 01. 01. 2012 na Materiálovotechnologickej fakulte STU vznikli transfomáciou Ústavu inžinierskej
pedagogiky a humanitných vied dve samostatné pracoviská: Lektorský kabinet a Katedra inžinierskej pedagogiky. V
pôsobnosti Lektorského kabinetu je pedagogická èinnos v rámci celoplošných predmetov nevyžadujúca si aktívnu
úèas vo výskume a vývoji.
Katedra inžinierskej pedagogiky je samostatné pracovisko, v ktorého pôsobnosti je pedagogická èinnos v
dobiehajúcich študijných programoch Uèite¾stvo praktických predmetov v technických odboroch a Uèite¾stvo
technických profesijných predmetov a vedeckovýskumná a podnikate¾ská èinnos.

8

RÔZNE

Pozvánka: Dies Iovis Occurssus
XX, hos: Profesor Ing. Juraj
Hraško, DrSc., akademik
téma prednášky:

Týždeò doktorandov - 30.1. 3.2.2012
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík pozýva všetkých interných
doktorandov MTF na akciu "Týždeò doktorandov", ktorá prebieha práve v týchto dòoch, od
30.1.2012 do 3.2.2012.

„Ekonomický rozvoj kontra prírodné zdroje“
Profesor Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik, narodený 14. mája 1931 v Toènici, okr.
Luèenec, je slovenský pedológ, politik a diplomat. Je jedným zo zakladate¾ov
modernej pedológie v bývalom Èesko-Slovensku. V roku 1960 založil a do roku 1989
riadil Laboratórium pôdoznalectva ÈSAZV (od r. 1968 VÚ pôdoznalectva a výživy
rastlín t.è. VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy), organizoval Slovenskú pedologickú
spoloènos SAV (1964) a subkatedru pedológie v rámci katedry geobotaniky a
pedológie na Prírodovedeckej fakulte UK (1981), na ktorej bol prvým profesorom
pedológie. Promoval na fakulte pôdoznalectva a agrochémie ústavu V. V. Dokuèajeva
v Charkove ( Ukrajina, 1955 ). V roku 1964 získal titul CSc., 1975 DrSc, a v roku 1982 sa
stal profesorom Prírodovedeckej fakulty UK pre vedný odbor pedológia. Vo vedeckej
práci sa zameriaval na problémy pedogenézy, pedochémie, klasifikáciu a geografiu
pôd, po r. 1989 na problémy životného prostredia a trvalo udržate¾ného rozvoja.
Autor, resp. spoluautor 156 vedeckých a viac ako 280 odborných prác doma i v
zahranièí, z kníh napr. Rozbory pôd (1962), Èernozeme Podunajskej nížiny (1964),
Po¾nohospodárske pôdoznalectvo (1968), Aplikované pôdoznalectvo (1988).
Prednášal na univerzitách vo Viedni a v Bonne. Minister životnéhoprostredia SR,
posledne ve¾vyslanec SR vo Švajèiarsku.
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RÔZNE

9. Projektový míting,
výmenný študijný pobyt
a závereèná
konferencia
projektu
„AUTOCLUSTERS“

Pozvánka
Ústav bezpeènostného a environmentálneho inžinierstva vás srdeène pozýva na výstavu zariadení
k projektu s názvom „Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a
propagácie obnovite¾ných zdrojov energie“, spojenú s prezentáciou výsledkov. Tešíme sa na vašu
úèas.

ktorá sa uskutoèní v dòoch 08. - 10.
februára 2012 na pôde MTF.
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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