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Uskutoènila sa prednáška
"Výrobné systémy vo
Volkswagen Slovakia“

Uskutoènila sa prezentácia
firmy PMP Montex s.r.o.

Dòa 6.3.2012 sa uskutoènila prezentaèná
prednáška "Výrobné systémy vo Volkswagen
Slovakia". Bola urèená študentom, ktorí sa
zaujímajú o prax a prípadné zamestnanie v
podniku Volkswagen Slovakia a.s. Pre
budovou MTF na Paulínskej ulici bolo
zároveò vystavený najnovší model VW
up.Študenti príležitos oboznámi sa s
firmou ocenili, èo sa prejavilo plnou
prednáškovou sálou aj otázkami, ktorých
poèet prevyšoval obmedzený èasový rámec
akcie.Na záver zaznela aj výzva
predstavite¾ov VW Slovakia, aby sa študenti
registrovali na prehliadku závodu, ktorá sa
uskutoèní v piatok 23.3.2012 a na niektorý z
programov ponúkaných firmou pre
študentov prostredníctvom web stránky
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informa
cie_pre_uchadzacov/studenti.html.

Dòa 7.3.2012 sa uskutoènila prezentácia
spoloènosti PMP Montex s r.o. pre
študentov MTF STU prednostne konèiacich
rokov štúdia. Výrobné zameranie
spoloènosti bolo predstavené Mgr.
Viktóriou Ivanovou- HR riadite¾kou
spoloènosti a Ing. P.Dankom a Ing.
M.Sojkom. Poèas i po prezentácii sa
študenti mali možnos spýta na
podrobnosti o firme, ale i priamo na vo¾né
pracovné pozície. Viacerí študenti využili
možnos odovzda po prezentácii
životopisy a požiadali o zaradenie do
databázy uchádzaèov o zamestnanie.V
prípade, že ste sa z dôvodu
zaneprázdenosti na prednáške nemohli
zúèastni a mali by ste záujem o bližšie
informácie, kontaktujte priamo Mgr.
Ivanovú na mail adrese:
viktoria.ivanova@pmpm.sk.
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Vyhodnotenie medzinárodných
plaveckých pretekov
V krytej plavárni Materiálovotechnologickej
fakulty STU sa v dòoch 10. – 11. marca 2012
uskutoènil 38. roèník medzinárodných
plaveckých pretekov „Ve¾ká cena Trnavy“.
Najvýznamnejšie plavecké preteky na
Slovensku s úèasou 360 plavcov z 31
plaveckých klubov a oddielov pozdravil
predseda Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Tibor Mikuš i primátor mesta Trnava Ing.
Vladimír Butko. Plavecký míting otvoril 1.
prodekan Materiálovotechnologickej fakulty
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Najlepších
pretekárov z Maïarska, Èeskej republiky,
Francúzska a Slovenska svojou úèasou
podporili aj vedúci Lektorského kabinetu MTF
Ing. Milan Petráš, PhD., vedúci Oddelenia
telesnej výchovy a športu LEKA doc. PaedDr.
Marián Merica, PhD., prof. Ing. Milan Turòa,
PhD. a ïalší zamestnanci MTF. Hlavný
organizátor – Lektorský kabinet MTF a
plavecký klub AŠK STU Trnava privítal v
domácom bazéne nieko¾ko vynikajúcich
plavcov. Z domácich reprezentantov to boli
Zuzana
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Mimovièová a Miroslava Syllabová – najlepšie
plavkyne SR za rok 2012. Z juniorských
reprezentantov SR to boli najlepší juniori
Slovenskej plaveckej federácie Adam
Strieborný, Tatiana Bániková a Pavol Fázik.
Ozdobou plaveckého mítingu bol jednoznaène
reprezentant Èeskej republiky Tomáš Plevko,
nieko¾konásobný èeský rekordér, semifinalista
Majstrovstiev Európy 2012. Popri takejto
konkurencii sa nestratili ani domáci plavci AŠK
STU. Najcennejšie umiestnenie dosiahli
juniorskí slovenskí reprezentanti, Barbora
Križanová, ktorá zvíazila v disciplíne 200
metrov polohové preteky a Juraj Klátik, ktorý
zvíazil v disciplíne 200 metrov prsia. V žiackych
kategóriách trnavskí plavci dominovali najmä
zásluhou Tomáša Púchleho, ktorý 1-krát zvíazil
a pridal jedno 3. Miesto. Tomáš Púchly zároveò
vytvoril 3 slovenské rekordy SR 14-roèných
žiakov. Celkovo možno hodnoti 38. roèník
„Ve¾kej ceny Trnavy“ ako ve¾mi úspešný s dvomi
novými zápismi do rekordov pretekov. V histórii
37 roèníkov Ve¾kej ceny Trnavy zaregistrovali

organizátori z LEKA MTF STU v Trnave už viac
ako 12 000 štartujúcich. Táto ich dlhoroèná
skúsenos sa prejavila v skvelej atmosfére
aktuálneho roèníka pretekov, v samotnej
spokojnosti pretekárov ako aj všetkých
zainteresovaných. Poïakovanie preto patrí
p r e d o v š e t k ý m
v e d e n i u
Materiálovotechnologickej fakulty STU,
predstavenstvu mesta Trnava, TTSK a všetkým
tým, ktorí organizaène i sponzorsky podporili
toto krásne športové podujatie.
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Zahranièná exkurzia
doktorandov MTF STU

Dies Iovis Occurssus XXI

V dòoch 27. 2. až 3. 3. 2012 sa v rámci projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov
MTF STU“ zúèastnilo 40 doktorandov a traja odborní zamestnanci doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.,
Ing. Lucia Krištofiaková, PhD. a Mgr. Dušan Fediè, PhD. zahraniènej exkurzie v Estónsku. Poèas
exkurzie navštívili univerzitu a pracoviská - Tallinn University of Technology a Estonian Centre for
Engineering Pedagogy, TUT, ktoré sa zaoberajú problematikou rozvoja pedagogických spôsobilostí
doktorandov. Pracovné stretnutia s vybranými predstavite¾mi navštívených univerzít (prorektori
TUT Kalle Tammemäe, Erkki Truve, vedenie Estónskeho centra pre inžiniersku pedagogiku Tiia
Rüüttmann, Hants Köpper, Reet Neudorf) sú inšpiráciou pre ïalšie vzdelávacie aktivity projektu a
výsledky analýz z exkurzií budú zapracované do tematických okruhov jednotlivých modulov
nadstavbového kurzu.

Vèerajšie štvrtkové popoludnie bolo ïalším už tradièným stretnutím s osobnosami spoloèenského
a hospodárskeho života na pôde MTF STU. Zaèiatok prednášky zahájili žiaci Základnej umeleckej
školy Mikuláša-Schneidera Trnavského v Trnave troma skladbami na gitare.Hlavným hosom
stretnutia bol tentokrát slovenský jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc., ktorý prednášal na tému
Genéza a vývin pomenúvania osôb na Slovensku. Pán doktor Majtán nám objasnil pôvod a vývin
nieko¾kých mien, ktoré sú na našom území používané.Keïže prednáška sa niesla skôr v duchu
diskusie, poslucháèi sa pána doktora pýtali viacero otázok.
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Prezentaèná prednáška
Johnson Controls International,
s.r.o.

Uskutoènila sa prezentácia
firmy ESCAD Slovakia s r.o.

.V prednáškovej miestnosti MTF STU na Paulínskej ulici sa uskutoènila dòa 28.3.2012 prezentaèná
prednáška spoloènosti Johnson Controls Trenèín, s r.o.. Predstavitelia firmy Ing. M. Babnièová - HR
professional Employee a Ing. T. Janega- odborník v oblasti materiálových dát, ich aplikácie a analýz
odprezentovali prednášku na tému:Život, práca a kariéra materiáloveho inžiniera v
automobilovom priemysle, Aplikácia materiáloveho inžinierstva v praxi pri vývoji produktov,
Kariérny a osobnostný rastnCie¾om bolo predstavi pôsobenie firmy a oslovi absolventov MTF
STU s ponukou práce v spoloènosti.

Dòa 27.3.2012 sa na pôde MTF v posluchárni T 201 uskutoènila prezentácia firmy ESCAD Slovakia
r.o. Prezentácia sa stretla so záujmom študentov fakulty, predovšetkým študijných programov
obrábanie a montáž a poèítaèová podpora návrhu a výroby. Predstavitelia firmy - konatelia ¼ubica
Leo a Milan Droppa a vedúci poboèky Tobias Grassman prezentovali náplò èinnosti ESCAD, ktorá je
zameraná na konštrukcie (3D), detailovanie (2D), prípravu dokumentácie a RobCad simulácie .
Následne boli prezentované možnosti uplatnenia sa našich absolventov v radoch zamestnancov
uvedenej firmy.V prípade záujmu o bližšie informácie, je možné kontaktova sa mailom:
slovakia@escad-group.com príp. telefonicky +421 43 4011 410.Viac o firme - www.escadgroup.com.

JCI
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Rozhovory s praxou – hos
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Dòa 27. marca 2012 sa konalo na
Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prvé zo
série nových diskusných pódií – Rozhovory s praxou, ktoré
organizuje Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality (ÚPMK). Hosom prvej diskusie bol
prezident Združenia automobilového priemyslu SR Dr. h.c.
Ing. Jozef Uhrík CSc.m Vo svojej úvodnej prezentácii
p re d stav i l m i n u l o s , s ú èa s n o s a b u d ú c n o s
automobilového priemyslu na Slovensku, jeho význam pri
konverzii slovenského priemyslu na zaèiatku 90-tych rokov
a poukázal tiež na riziká, ktoré hrozia v prípade, že by sme
ïalej nevytvárali podmienky pre udržanie jeho
konkurencieschopnosti na Slovensku. Za najvážnejšie
problémy považuje prípravu kvalifikovaných odborníkov v
oblasti stredného školstva a dobudovanie dia¾niènej
infraštruktúry na Slovensku. V diskusii sa hovorilo
otvorene o témach orientácie hospodárstva SR na
automobilový priemysel, o potrebe vytvori výskumnovývojovú základòu aplikovaného výskumu pre priemysel a
o zapojení univerzít do tohto procesu.ÚPMK bude
pokraèova v rozhovoroch s praxou v pravidelných
mesaèných cykloch na zaujímavé témy, akými sú napríklad
nové systémy logistiky, technický dizajn, èi nové trendy
vývoja a spájania materiálov v automobilovom priemysle.
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Aký bol Deò MTF ?
...nuž taký, aký sme si ho spravili.Ráno 30. 3.2012 sme zaèali netradiène raòajkami a bolo veselo.
Pomaly sme sa prebúdzali do tohto dòa v oèakávaní, aký bude. A veru tak ako život prináša zmeny,
aj nám priniesol miernu zmenu programu. Dekan fakulty prekonal všetky rýchlostné rekordy od
skorých ranných hodín, aby stihol vysadi stromèek. A podarilo sa! Nezaprel v sebe technika a
krúživým pohybom prekotú¾al krásnu sakuru, ktorá ve¾kosou predstavovala nemožnos
manipulácie, na miesto urèenia. Zaèala sa pekná „zelená" tradícia, ktorá nám bude kvitnú na
ružovo každý rok.Program Dòa MTF moderovala prodekanka pre vnútorné vzahy doc. Ing. Helena
Vidová, PhD. Oficiálne privítal všetkých dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, zhodnotil úsilie
za posledné obdobie a poprial všetkým ve¾a zdravia a úspechov. Pripomenul sviatok Dòa uèite¾ov,
no nezabudol aj na všetkých neuèite¾ských pracovníkov, ktorý dotvárajú, resp. sa podie¾ajú na
chode akademického prostredia.Ochoreniu sa nikto nevyhne a príde vždy v najneèakanejšiu
chví¾u. Tak sa stalo, že sme privítali miesto pána Petra Lipu mladého speváka Roba Pappa. Treba sa
poïakova za ve¾mi ústretové „vytrhnutie klinu z päty" mladému interpretovi. Potleskom sme
prejavili rados z jeho vystúpenia.Obed bol tento raz netradièný, ale dúfajme že sa všetkým ušlo.
Poobedie patrilo volite¾ným aktivitám - kto chcel, tak si pozrel pripravené filmy, alebo sa mohol
okúpa v bazéne, èi da sa vymasírova, alebo navštívi saunu....teda aký bol vlastne Deò MTF?
Jednoducho - bol náš.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe - Ing.
Bartúnek
Dòa 15. 3. 2012 sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na
Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Doktorand : Ing. Marián Bartúnek
Študijný program : Automatizácia a informatizácia procesov
Názov práce: Automatický bezpeènostný systém automobilu pre zabránenie kolíziám na nebezpeèných úsekoch
cestných komunikácií
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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STU v prvej pästovke univerzít
na svete!
"Som rád, že si nás všimli a zaradili do hodnotenia. Je to skvelý pocit. Myslím, že všetci kolegovia i
študenti budú hrdí, keï sa to dozvedia", povedal Robert Redhammer v reakcii na umiestnenie
Slovenskej technickej univerzity medzi prvými 500 univerzitami na svete.Ranking svetových
univerzít "Webometrics Ranking of World Universities"
(http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=europe) publikovala spoloènos
Cybermetrics Lab, patriaca najväèšej verejnej výskumnej inštitúcii v Španielsku - CSIC. Ranking
Webometrics je zhodnotením univerzít z celého sveta.Obsahuje ukazovatele, ktoré vychádzajú z
údajov uverejnených na internetových a webových stránkach inštitúcií a publikovaných v
elektronických èasopisoch. Zoh¾adòuje nielen vedeckú, ale aj ekonomickú, sociálnu a kultúrnu
èinnos univerzít.

Jazykové okienko
Vážení kolegovia, nako¾ko sme všetci tvorcami rôznych textov (publikácií, autormi správ, aktualít,
oznamov a pod.) pripravilo pre vás Vydavate¾stvo AlumniPress Odboru poznatkového
manažmentu MTF STU v spolupráci s LEKA Jazykové okienko.Táto rubrika bude pravidelne
aktualizovaná na stránke pracovisk
: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6913.V prípade, že si nebudete istí so
správnym výrazom, môžete klás otázky priamo do Vydavate¾stva. Všetky odporúèania, ktoré
uvádzame, sú konzultované s jazykovými recenzentami.Do pozornosti vám dávame aj Pravidlá
s l ove n s ké h o p ravo p i s u n a st rá n ke J a zy kové h o ú stav u ¼ u d ov í ta Š t ú ra SAV
Bratislava:http://www.juls.savba.sk/rules.htmlTáto rubrika bola zriadená najmä ako pomôcka pre
autorov textov, ako pomôcka pre nás všetkých. Aktualizácie sledujte už len na stránke
vydavate¾stva.
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MTF STU pripravila za
posledné 3 mesiace projekty za
viac ako 60 miliónov EUR
Vedenie fakulty ïakuje všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí poèas uplynulých 3 mesiacoch
pripravili rozvojové, vedecko-výskumné a edukaèné projekty v celkovej hodnote viac ako 60
miliónov EUR. Príprava prebiehala i poèas vianoèných a novoroèných sviatkov, a o to viac je
potrebné ich prípravné projektové aktivity vyzdvihnú. Fakulta si tak vytvára predpoklady úspešnej
existencia ako výskumná a pedagogická inštitúcia na dlhý èasový horizont do budúcnosti. Preh¾ad
podaných projektov nájdete: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8456

Zverejnenie kandidátov na
èlenov do AS MTF STU
V súlade so schváleným harmonogramom doplòujúcich volieb do AS MTF STU na funkèné obdobie
2011-2015 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejòuje zoznam
kandidátov:
?
Beòo Rastislav, Ing. PhD.
?
Cagáòová Dagmar, Doc. Mgr. PhD.
?
Hudáková Mária, Doc. Ing. PhD.
?
Måkva Miroslava, Ing. PhD.
?
Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD.
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Zverejnenie kandidátov na èlenov
do ŠRVŠ SR
V súlade so schváleným harmonogramom volieb do ŠRVŠ SR na funkèné obdobie 2012-2014 volebná
komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejòuje zoznam kandidátov:
?
Ing. Veronika Videnová
?
Bc. Michal Ondruška
?
Bc. Martina Hudáková

Poukázanie 2% zaplatenej dane
pre neinvestièný fond Alumni
Aj v tomto roku do 30. 4. 2012 môžu zamestnanci a priatelia školy poukáza sumu do výšky 2% zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
ktorej bolo za zdaòovacie obdobie vykonané roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej
èinnosti za rok 2011. Zamestnanci, ktorí podávajú daòové priznanie, identifikaèné údaje vložia priamo do
daòového priznania.Vyplnené vyhlásenia pre neinvestièný fond Alumni možno zasla priamo do mzdovej
uètárne, odkia¾ budú odoslané priamo na Daòový úrad.

2%
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RÔZNE

Ukonèenie pracovného
pomeru odchodom do
dôchodku

Smútoèné oznámenie

Dòa 29. 2. 2012 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej
fakulte STU: PaedDr. Soòa Novotná, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a p.
Daniela Mrvová zo Študentského domova a jedálne M. Uhra. Vedenie fakulty ïakuje týmto
zamestnankyniam za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a v
ïalšej etape ich života im želá ve¾a zdravia a spokojnosti.

Mimoriadne štipendium Erasmus
Vedenie fakulty sa rozhodlo vyplati mimoriadne štipendium na podporu štúdia v rámci
mimouniverzitnej mobility študentom, ktorí úspešne absolvovali študijný pobyt na vysokých
školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Mimoriadne štipendium vo výške 300 € a
400 € bolo vyplatené študentovi inžinierskeho štúdia a šiestim študentom doktorandského štúdia.
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