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Úspešný „Týždeò doktorandov“
Podujatie „Týždeò doktorandov" sa uskutoènila v týždni 30. 1. - 3. 2. 2012. Koordinátorom celého
podujatia bol prodekan pre tretí stupeò štúdia doc. Schreiber. Do prípravy a organizácie akcie boli
zapojení zástupcovia študentov internej formy doktorandského štúdia všetkých ústavov fakulty. V
súèinnosti ústavov a odborov fakulty boli vytvorené podmienky priestorové, finanèné i
organizaèné na zvládnutie pomerne nároèného, nieko¾kodòového podujatia. Hlavným cie¾om
podujatia bolo:
?
umožni doktorandom vyjadri názory na organizáciu doktorandského štúdia na MTF,
?
da možnos doktorandom jednotlivých ústavov fakulty predstavi ostatným svoje pracovisko a
prezentova vlastné odborné pôsobenie,
?
nadviaza alebo rozšíri spoluprácu doktorandov z rôznych ústavov a
?
vytvori priestor pre neformálne priate¾ské stretnutia
Každý z piatich dní „Týždòa doktorandov" pozostával z oficiálnej dopoludòajšej èasti, v rámci ktorej
sa predstavili doktorandi jedného alebo dvoch pracovísk fakulty.Striedali sa odborné prednášky s
vtipnými vlastnými filmovými sekvenciami zo študentského života, praktické ukážky v odborných
laboratóriách a informácie o zameraní pracoviska sa prelínali s interaktívnymi hrami s poslucháèmi
pri vysvet¾ovaní niektorých postupov a metód, využívaných alebo skúmaných v rámci štúdia.
Neoficiálna popoludòajšia èas bola výluène v réžii študentov. Sami si navrhli, pripravili a s
podporou fakulty organizaène zabezpeèili program. V priebehu týždòa stihli absolvova diskotéku,
premietanie filmov, športové popoludnie, vedomostnú hru o Trnave a navštívi firmu ELESCO
Modra spojenú s prehliadkou vínnych pivníc a degustáciou vína.Študenti mali možnos zhodnoti
akciu zo svojho uhla poh¾adu v anketných lístkoch v posledný deò podujatia. Vedenie fakulty s
radosou zistilo, že akcia bola prijatá zo strany študentov pozitívne. Jednoznaène rezonoval názor
doktorandov, že v akcii treba pokraèova aj v budúcich rokoch. V neposlednom rade anketa
poskytla aj viaceré cenné podnety, ktoré iste prispejú k ešte vydarenejšiemu budúcoroènému
„Týždòu doktorandov". Samozrejme, akcia bude ešte podrobne zanalyzovaná aj po stránke
pripravenosti prezentácií jednotlivých pracovísk a úèasti študentov jednotlivých ústavov.
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9. projektový míting, exkurzia a
závereèná konferencia projektu
"AUTOCLUSTERS“
V dòoch 08. - 10. 02. 2012 sa konala „Závereèná konferencia", dve odborné exkurzie a 09.
projektový míting projektu AUTOCLUSTERS (SEE/A/594/1.2/X) „Medzinárodná kooperaèná sie
vzdelávacích výskumných inštitúcií spolu so subdodávate¾mi a inými organizáciami aktívnymi v
automobilovom priemysle". Organizátormi podujatí boli Materiálovotechnologická fakulta so
sídlom v Trnave (MTF STU Trnava) a Automobilový klaster - západné Slovensko v Trnave. Projekt
bol podporovaný a realizovaný v úzkej spolupráci s Vyšším územným celkom (VÚC) v Trnave, ako aj
mestom Trnava.Konferenciu zahájil dekan MTF STU Trnava prof. Dr. Ing. Oliver MORAVÈÍK, za VÚC
jej predseda Ing. Tibor MIKUŠ, PhD. a mesto Trnava reprezentoval primátor mesta Ing. Vladimír
BUTKO.Na konferencii prezentovali svoje príspevky renomovaní odborníci z automobilového
priemyslu z juhovýchodnej Európy - Slovenska, Slovinska, Talianska, Rumunska, Bulharska a
Maïarska. Na konferencii a sprievodných podujatiach sa zúèastnilo viac ako 140 úèastníkov,
ktorým ïakujeme za úèas a prejavený záujem o túto problematiku. Podujatie a panelovú diskusiu
viedli doc. Mgr. Dagmar CAGÁÒOVÁ, PhD. a Ing. Zdenka GYURÁK BABE¼OVÁ, PhD. z MTF STU
Trnava, Ing. Martina HOMOLOVÁ z Automobilového klastra - západné Slovensko (Slovensko), MSc.
Diego BORSELLINO - konzultant z ISMO / koordinátor z Comunimprese / CEO a generálny riadite¾ z
Europartners Srl di Milano a MSc. Roberto FERRARI - generálny manažér z ISMO (Taliansko). Na
konferencii vystúpil aj súèasný prezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej
republiky Ing. Jozef UHRÍK, CSc, Dr.h.c s problematikou významu automobilového priemyslu pre
hospodárstvo Slovenska a jeho export. Automobilový priemysel na Slovensku zamestnáva viac ako
72.000 ¾udí a tvorí viac ako 40 % slovenského priemyslu. Ako základné strategické úlohy pre
udržanie a rozvoj konkurencieschopnosti Slovenska zdôraznil význam odborného vzdelávania a
rozvoj dia¾niènej infraštruktúry.
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Èas programu „Závereènej konferencie" bola venovaná „Sociálnemu dialógu v automobilovom
sektore v juhovýchodnej Európe", poèas ktorého bola vedená otvorená diskusia z oblasti
pracovných vzahov a kolektívneho vyjednávania v automobilovom sektore, príležitostí v oblasti
pracovných a medzinárodných vzahov, inovácií v pracovných vzahoch a osvedèených postupov
zo skúsenosti pozvaných reprezentantov. Výsledky a hodnotenie spoloènej metodiky sociálneho
dialógu predstavili MSc. Diego BORSELLINO konzultant z ISMO / koordinátor z Comunimprese /
CEO a generálny riadite¾ z Europartners Srl di Milano a MSc. Gianluca GULLOTTA - vedeckovýskumný pracovník z ISMO (Taliansko).Závereènej konferencie sa zúèastnil aj zakladate¾ a súèasný
prezident Európskej aliancie pre inovácie a medzinárodného výskumného centra CREATE-NET
profesor Imrich CHLAMTÁÈ, ktorý bol osobne prijatý prezidentom Slovenskej republiky - pánom
Ivanom GAŠPAROVIÈOM spolu s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - prof. Ing.
Robertom REDHAMMEROM, PhD.; doc. Ing. Milošom ÈAMBÁLOM, CSc.; doc. Mgr. Dagmar
CAGÁÒOVOU, PhD. a Ing. Štefanom CHUDOBOM, PhD.. Na pôde MTF STU Trnava bol profesor
Imrich CHLAMTÁÈ prijatý dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Oliverom MORAVÈÍKOM.Súèasou
konferencie bola aj tlaèová konferencia, na ktorej boli regionálnej televízii a študentskej online
televízii STUBA prezentované výstupy projektu. Tlaèovej konferencie sa zúèastnili okrem iných
hostí aj súèasný riadite¾ Automobilového klastra - západné Slovensko Ing. Roman BÍRO, PhD..
Sprievodným podujatím konferencie boli prezentaèné stánky Ústavu priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality MTF STU Trnava, Automobilového klastra - západné Slovensko a STUBA
Green Team-u Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a odborné exkurzie do Centra
excelentnosti 5-osového obrábania v Trnave, prezentované Ing. Ladislavom MOROVIÈOM, PhD.,
organizovanej Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality a exkurzia do
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v Bratislave organizovanej Automobilovým klastrom - západné
Slovensko.Projekt „AUTOCLUSTERS" výrazne podporil nadviazanie spolupráce medzi
partnerskými inštitúciami, univerzitami, výskumno-vývojovými organizáciami a klastrami.
Dôležitými výstupmi z tohto projektu je aj podanie ïalších návrhov projektov v rámci 7.
rámcového programu (RP). Na podaní dvoch návrhov projektov 7. RP Slovenská technická
univerzita v Bratislave participuje ako partner. Tretí projekt 7. RP, univerzita pripravuje v
spolupráci s Johns Manville Slovakia, a.s.
„AUTOCLUSTERS SEE/A/594/1.2/X je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
operaèného programu národnej spolupráce Juhovýchodná Európa".
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FOTOGALÉRIA Z KONFERENCIE, EXKURZIÍ A PROJEKTOVÉHO MÍTINGU:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8318

Oficiálne otvorenie výskumno vzdelávacieho centra
Dòa 10. 2. 2012 sa na Ústave bezpeènostného a environmentálneho inžinierstva konalo oficíalne
otvorenie výskumno - vzdelávacieho centra zriadeného v rámci projektu ITMS 262 202 200 56
„Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie
obnovite¾ných zdrojov energie" a výstava zariadení k projektu spojená s prezentáciou výsledkov.
Pôvodné „solárne laboratórium" vybudované v rámci programu iniciatívy spoloèenstva INTERREG
IIIA AT-SR sa tak rozšírilo aj o prezentáciu ïalších obnovite¾ných zdrojov energie, najmä
hydropotenciálu a biomasy.Viac informácií o èinnosti výskumno-vzdelávacieho centra ako aj
fotodokumentáciu nájdete na stránke http://www.solarlab.mtf.stuba.sk
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Konalo sa stretnutie Dies Iovis
Occurssus XX - február 2012
Uplynuli necelé 4 roky, odkedy bola na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave
zavedená nová tradícia nevšedných štvrtkových popoludòajších stretnutí s osobnosami nášho
vedeckého, spoloèenského a kultúrneho života. Vèera, dòa 16.2.2012 sa konalo v poradí už
dvadsiate štvrtkové popoludnie, ktorého program otvorilo gitarové trio žiakov zo ZUŠ M.
Schneidera Trnavského, tentokrát pod vedením p. uèite¾ky Smažákovej.Ekonomický rozvoj kontra
prírodné zdroje - tak znel názov témy februárovej prednášky, ktorej hosom bol bývalý minister
životného prostredia SR, akademik, pán prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Prednášate¾, vyštudovaný
pedológ, prezentoval zúèastneným zaujímavé informácie o danej téme, vrátane problémov
životného prostredia a trvalo udržate¾ného rozvoja.Ïalšou èasou programu bola diskusia, vedená
moderátorom a organizátorom podujatia, Ing. Milanom Petrášom, PhD. Závereèné slová
stretnutia a poïakovanie vzácnemu hosovi predniesol prodekan MTF prof. Ing. Peter Grgaè, Csc.
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Deò otvorených dverí na
detašovanom pracovisku v
Komárne - 15.2.2012
Dòa 15. februára sa na detašovanom pracovisku (DP) v Komárne uskutoènila propagaèná akcia
"Deò otvorených dverí" pre stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium z regiónu
Komárna, ktorú pripravil kolektív zamestnancov DP pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. Podujatie
poctili svojou prítomnosou prodekanka fakulty doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prof. Ing. Jozef
Sablik, CSc. a viceprimátor mesta Komárno Ing. Béla Szabó. Návštevníci obdržali podrobné
informácie o prijímacom konaní a mohli sa zúèastni zaujímavých prednášok (Ing. Zuzana
Lutišanová, Ing. Juraj Sztankay, CSc., Ing. Peter Pinke, CSc., Ing. Ladislav Moroviè, PhD. a Ing. Ivan
Buranský, PhD.), ktoré súviseli s pedagogickým profilom a riešenými vedecko-výskumnými
úlohami fakulty. K hladkému a dôstojnému priebehu podujatia prispeli aj ïalší kolegovia DP
(PaedDr. Lilla Kremžárová, PhD., Ing. Juraj Czifra, PhD. a Ing. Jozef Németh). O akciu bol zo strany
stredoškolskej mládeže znaèný záujem. Sme presvedèení, že podujatie vhodne doplnilo
propagaèné podujatia fakulty pre uchádzaèov o štúdium na akademický rok 2012-2013.

8

NÁVŠTEVY

Stretnutie s Bauer Gear Motor
GmbH.

Produktivita a inovácie –
prezentácia MTF STU

V pondelok 27. 2. 2012 navštívil fakultu general manager a prvý viceprezident firmy Bauer Gear Motor
GmbH. Karl-Peter Simon. Nemecká firma so sídlom v Esslingene založila poboèku Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o. v Zlatých Moravciach a h¾adá partnerov na Slovensku. So zástupcami vybraných ústavov pán
Simon prejednával možnosti komerènej spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu. Zo strany fakulty sa
stretnutia zúèastnili zástupcovia UMAT, UVTE, UPMK a UIAM.

Dòa 28.02.2012 sa uskutoènila prezentácia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v
Trnave pre mimoriadne èíslo èasopisu Produktivita a inovácie, ktoré vydáva Slovenské centrum
produktivity v Žiline.Cie¾om prezentácie bolo predstavi pôsobnos MTF STU, jej vedeckovýskumné zameranie, priority rozvoja a aktivity, ktoré fakulta vyvíja vo vzahu k hospodárskej
praxi.Šéfredaktorku èasopisu p. Zuzanu Kuglerovú privítala prodekanka pre vnútorné vzahy doc.
Ing. Helena Vidová, PhD., ktorá predstavila víziu a poslanie fakulty.Základné informácie o
výskumnej charakteristike, vybavení laboratórií a zariadení ústavov poskytla PhDr. Kvetoslava
Rešetová, PhD. na základe podkladov z ústavov. Predstavila web stránku fakulty a upozornila na
najdôležitejšie informácie z histórie vývoja fakulty, inovácií na fakulte, rozvoji a èerpaní
štrukturálnych fondov.V druhej èasti sa viedol rozhovor s prorektorom STU doc. Ing. Františkom
Horòákom, PhD. o zmenách, inováciách a podnikovej kultúre na Slovensku.Záver prezentácie bol
venovaný zverejneným výsledkom hodnotenia fakulty a základným pilierom budovania Campusu
Bottova.
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Pracovné soboty na študijnom
oddelení a v akademickej
knižnici v letnom semestri
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia
kombinovanou metódou dòom 18. februára 2012 (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 letnom semestri
2011/2012 budú stránkové hodiny poèas sobôt nasledovne:
18. 02. 2012 - p. Mikulková è. 158
10. 03. 2012 - p. Broèková è. 170
31. 03. 2012 - p. Mikulková è. 158
21. 04. 2012 - p. Broèková è. 170
12. 05. 2012 - p. Mikulková è. 158
26. 05. 2012 - p. Broèková è. 170

Prihlášky na ERASMUS
2012/2013
Výzva na podávanie prihlášok pre študentov MTF STU na zahranièné štipendijné pobyty v rámci
programu ERASMUS na akademický rok 2012/2013. Študent, záujemca o ERASMUS mobilitu,
odovzdá dolu uvedené materiály fakultnej Erasmus koordinátorke (Mária Rešetková, M.B.A.,
oddelenie VVÈ a ZV MTF STU, Paulínska 16, Trnava, è. d. 05) najneskôr do 24. 2. 2012:
ERASMUS prihlášku - ERASMUS dohodu o obsahu štúdia = Learning Agreement =Dohoda o
obsahu štúdia absolvovaného v zahranièí je dokument, ktorý špecifikuje obsah štúdia, ktorý bude
študentovi po návrate z Erasmus študijného pobytu v zahranièí (nazývaný tiež Erasmus mobilita)
uznaný, v súlade s cie¾mi stanovenými pre program celoživotného vzdelávania. Študent si nájde
obsah štúdia, ktoré chce absolvova v zahranièí, na web stránkach tej univerzity, na ktorú sa
rozhodol ís študova. Plánovaný obsah štúdia v zahranièí si študent prekonzultuje s garantom
študijného programu, na ktorom na MTF STU študuje. - Doklad o úrovni jazykových znalostí
(certifikát, štátnica, maturitné vysvedèenie).Ïalšie informácie na:
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=1818

Okrem bežných otváracích hodín bude Akademická knižnica MTF v èase od 8.00 - 15.30 hod.
(obedòajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) otvorená aj poèas nasledovných sobôt:
18. 02. 2012
10. 03. 2012
31. 03. 2012
21. 04. 2012
12. 05. 2012
26. 05. 2012
11
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Uskutoènil sa dotazníkový
prieskum spokojnosti
zamestnancov MTF STU
Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bol v dòoch 7.11.2011 – 14.12.2011
uskutoènený dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU. Jeho úèelom bolo získa
spätnú väzbu o celkovej spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty,
zozbiera názory zamestnancov MTF STU na úroveò komunikácie a informovanosti na fakulte,
zmapova úroveò motivácie zamestnancov a úroveò sociálno-pracovnej klímy na fakulte ako aj
zhromaždi mnohé Vaše podnety pre ïalšie zdokona¾ovanie a napredovanie.Prieskumu sa
zúèastnilo 29,4% respondentov. Konkrétne výsledky ako aj vyjadrenia vedenia si môžete pozrie
tu. Výsledky dotazníka budú zaslané riadite¾om ústavov, resp. vedúcim odborov a predsedovi
zamestnaneckej rady MTF STU. Všetkým, ktorý sa prieskumu zúèastnili a nebáli sa vyjadri svoj
názor v mene svojom a vedenia fakulty ïakujem. Vaše názory a podnety budú predmetom diskusií
vo vrcholových grémiách fakult.
?
výsledky zamestaneckej ankety nájdete tu:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8417
?
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Otvorenie TelePrezenènej siete
slovenských univerzít
Dòa 20.2.2012 o 11:00 sa uskutoènilo Otvorenie TelePrezenènej siete slovenských univerzít, ktorej
súèasou je aj naša fakulta. Stretnutie otvoril Dr.h.c. prof. Ing. Anton Èižmár, CSc. rektor TUKE,
ktorý privítal úèastníkov a sprevádzal zúèastnených celou akciou. Doc. Ing. František Jakab, PhD.,
informoval o histórii a súèasnom využití TelePresecne v SR a Ing. Miroslav Michalko, PhD. podal
základné informácie o využití „Informaèného a rezervaèného portálu siete TelePresence v SR“
prostredníctvom, ktorého je možné rezervova si èasové okno a realizova semináre, školenia,
obhajoby doktorandských dizertaèných prác, habilitaèných prác, stretnutia projektových tímov
medzi partnerskými inštitúciami. Zmieòovanej akcie sa zúèastnili:
Univerzita Komenského-Slovenská technická univerzita v Bratislave– Slovenská technická
univerzita – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave-Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave–Slovenská po¾nohospodárska univerzita v NitreUniverzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach- Technická univerzita v Košiciach

14

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Študenti/absolventi - právne
poradenstvo
Vážení budúci absolventi MTF STU, vážení študenti 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 dòa 22.februára 2012
máte k dispozícii zdarma právne poradenstvo od 14.00 - 18.00 hod za úèelom zabezpeèenia
kvalitných služieb v oblasti pracovnoprávnych a ïalších právnych vzahov a konzultácia v
ostatných právnych odvetviach pre absolventov (aj budúcich) MTF STU Trnava.Konzultácia s JUDr.
PhDr. Jaroslavou Balážiovou na Z- pavilóne, è. miestnosti 063 (prízemie vpravo). Okrem tejto
konzultácie sú vám právne služby zdarma k dispozícii každý deò - viac na id=7563, alebo id=5941.

SPP štipendijný program
Hlavièka 2011/2012- podpora
študentov
Štipendijný program Hlavièka vyhlasuje Nadácia SPP už po ôsmy krát. Aj naïalej chceme
podporova ambicióznych mladých ¾udí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom
študijných pobytov v zahranièí.
Viac informácií získate tu: http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=sk#top

Preh¾ad výziev projektov a
grantov na rok 2012
V najnovšom èísle èasopisu Manažment školy v praxi, ktorý je dostupný v študovni Akademickej
knižnice, bola zverejnená príloha: Preh¾ad výziev projektov a grantov na rok 2012. Viac informácií
nájdete na www stránkach jednotlivých výziev uvedených na konci materiálu Iura Edition.
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8428
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Nové logo fakulty
Od 1.2. 2012 je v platnosti používanie nového loga MTF STU. Logá sú k dispozícii na stiahnutie v
elektronickej forme pre používate¾ov STU na stránke:
www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2619
Logá je možné používa na propagaèné úèely STU a fakúlt. Všetky ostatne prvky jednotného
vizuálneho štýlu (JVS) v zmysle grafického manuálu, t.j. hlavièkové papiere, vizitky, košie¾ky, obaly,
... sa budu používa až do odvolania. Aktuálne platný grafický manuál sa nachádza v elektronickej
podobe na tejto stránke: www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2604

Ukonèenie pracovného
pomeru odchodom do
dôchodku
Dòa 31. 1. 2012 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej
fakulte STU: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. z Ústavu materiálov a p. Veronika Ružièková z Odboru
akademických èinností. Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnancom za dlhoroènú kvalitnú prácu
a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a v ïalšej etape ich života im želá ve¾a zdravia a
spokojnosti.

Thomson Reuters školenie
PRIHLÁSTE SA NA ON-LINE ŠKOLENIA! Dovo¾ujeme si vás informova o plánovaných školeniach:
?
Úvod do Web of Science - Datum: 14.3.2012, streda - 10.00-11.00
?
Novinky na Web of Knowledge v roku 2011- Datum: 14.3.2012. streda - 14.00-15.00
?
Úvod do Web of Science II. - Datum: 15.3.2012, štvrtok - 10.00-11.00
?
Cited Reference Search- Datum: 16.3.2012, piatok - 10.00-11.00
V prípade, že Vás zaujali niektoré témy a radi by ste sa zúèastnili, zaregistrujte sa prosím kliknutím
na Registráciu a potom vyplòte formulár. Na zadanú e-mailovu adresu Vám príde pozvánka s
ïalšími informáciami.
Vyššie uvedené školenia sú zadarmo, prebiehajú on-line pomocou
programu WebEx. V prílohe nájdete popis krok po kroku, ako sa môžete registrova a pripoji sa.
Budete potrebova len poèítaè/notebook, sluchátko a pripojenie na internet.
Podrobnejšie informácie získate na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8321
17
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Sport for life 2012 - Medzinárodný
univerzitný turnaj v Bratislave
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POZVÁNKY

Forming 2012
Dovo¾ujeme si Vás pozva na 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému
PLASTICITA MATERIÁLOV
v dòoch 5. - 8. septembra 2012 - Zakopane, Po¾sko
Konferenciu organizujú:
Politechnika Œl¹ska Katowice, Katedra Technologii Materia³ów
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváøení materiálù
STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra tvárnenia
Informácie o konferencii nájdete v 1. cirkulári, ktorý je možné si stiahnu spolu s prihláškou na konferenciu.
Poznámka: Prihlášku nájdete na:http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8344
Kópie prihlášok zasielajte prosím, okrem adresy uvedenej v prihláške aj na adresu robert.sobota@stuba.sk
Tešíme sa na Vašu úèas
doc. Ing. Viktor Tittel, Csc.
tel.: 0906 068 366, viktor.tittel@stuba.sk
Vedúci Katedry tvárnenia
Ing. Róbert Sobota, PhD.
tel.: 0906 068 361, robert.sobota@stuba.sk
Koordinátor konferencie pre Slovensko
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Pozvánka na prednášku "Výrobné
systémy vo Volkswagen Slovakia“
Pozývame všetkých záujemcov z radov
študentov i zamestnancov na prednášku
spojenú s diskusiou "Výrobné systémy vo
Volkswagen Slovakia". Prednáška sa koná v
utorok 6. 3. 2012 o 10:30 v miestnosti Z086.
Je urèená záujemcom o prax a prípadné
zamestnanie v podniku. Pre študenta, ktorý
položí najzaujímavejšiu otázku, je
pripravená cena. Pred budovou Z bude v
èase 9:00 - 11:00 vystavený najnovší model
VW up!

21

POZVÁNKY

Pozvánka na seminár ESAB
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Program seminára a záväznú prihlášku si môžete stiahnu
tu:http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8
379

POZVÁNKY

Prezentácia PMP Montex s.r.o. ponuka práce pre študentov
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