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Konalo sa fakultné kolo ŠVK
2012
Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dòa 29. marca
2012 konal 16. roèník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej
vedeckej a odbornej èinnosti na fakulte.Na konferencii sa zúèastnilo v dvanástich sekciách 101
študentov, 58 z dennej prezenènej formy bakalárskeho, 36 z dennej prezenènej formy
inžinierskeho, 1 študent z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 5 študentov z dennej
kombinovanej formy bakalárskeho štúdia a 1 študent z denného doktorandského štúdia.
Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.V rámci
riešenia prác ŠVOÈ navrhli ešte v decembri 2011 vedúci prác 170 tém, z ktorých bolo na fakultnom
kole ŠVK prezentovaných 93. Úroveò prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a
výskumných pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 42
odborníkov. Vo všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poïakovanie patrí všetkým
zúèastneným študentom, školite¾om, organizaèným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom
ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOÈ na ústavoch (èlenovia KSVOÈ), riadite¾om
ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, èlenom
hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podie¾ali na jej zabezpeèení V neposlednom
rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyèlenením
finanèných prostriedkov na materiálne zabezpeèenie akcie i finanènú odmenu študentom vo
forme motivaèných štipendií oceneným študentom.V každej z 12-tich sekcií boli tri najlepšie práce
ocenené diplomom dekana MTF STU a finanènou odmenou (motivaèné štipendium). Šes
víazných prác zo sekcií Materiály, Výrobné technológie 1, Priemyselné inžinierstvo, manažment a
kvalita 1, Požiarne inžinierstvo, Humanitné vedy a Anglický jazyk boli navrhnuté na udelenie
prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a poèítaèové
programy.Vedenie fakulty okrem finanèného ohodnotenia schválilo aj odmenu vo forme vecného
daru - tabletu, ktorý získali dvaja vyžrebovaní študenti zo študentov, ktorí obsadili prvé miesto v
sekciách Materiály a Výrobné zariadenia a systémy.
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Konalo sa štvrtkové stretnutie Dies Iovis Occurssus XXII
Takmer plná aula zamestnancov fakulty a poslucháèov privítala dòa 12.4.2012 na pôde
Materiálovotechnologickej fakulty váženého pána prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.. Na vzácnu
návštevu profesora Gútha sa tešil i jeho spolurodák z Malých Levárov, pán dekan MTF, prof. Dr. Ing.
Oliver Moravèík, ktorý po hudobnom vystúpení žiakov zo ZUŠ Trnava otvoril prednášku srdeènými a
priate¾skými slovami.Pán Ing. Milan Petráš, PhD. predstavil poslucháèom profesora Gútha,
prednostu Kliniky fyziatrie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice v
Bratislave.Tému popoludòajšieho stretnutia, Postura - základný prvok školy chrbtice, predniesol
pán profesor Gúth ve¾mi pútavým spôsobom, doplneným vtipnými postrehmi. Poèetné kresby
chrbtice a jej èastí vystriedala vizuálna prezentácia s ukážkami správnych a nesprávnych polôh
èloveka pri rôznych èinnostiach. Veru, boli sme prekvapení, ko¾ko nepriate¾ských pohybov k našej
chrbtici denne vykonávame.Neskôr, i po krátkom hromadnom cvièení publika, pán profesor
zodpovedal diskusné otázky. No týmto prednáška úplne neskonèila. Kto mal záujem, mohol si
zakúpi profesorovu knihu Boles a škola chrbtice i s autorovým autogramom. Ïakujeme cennému
hosovi, že nám odovzdal zdraviu prospešné informácie.
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Uskutoènil sa seminár ESAB
Dòa 3. apríla 2012 zorganizoval Ústav výrobných technológií MTF STU (UVTE) v spolupráci s ESAB
Slovakia s.r.o. 16.-ty seminár ESAB k problematike zvárania a zvarite¾nosti. Súèasou odborných
prednášok bola prezentácia zariadení a ukážky zvárania firmou ESAB Slovakia s.r.o. Na dlhoroène
úspešnom podujatí sa zúèastnilo približne 160 úèastníkov. Medzi prednášajúcimi sa predstavili
absolventi Katedry zvárania i súèasní doktorandi UVTE.
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Slávnostný deò na UPMK

Uskutoènila sa prezentácia TRW
Slovakia

Dòa 13. apríla 2012 sa v priestoroch MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave (pavilón „T", zasadaèka
T202) konalo slávnostné stretnutie zamestnancov a hostí Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu a kvality (ïalej len „UPMK"). Cie¾om stretnutia bolo pripomenú si jubileum vzniku a
výsledky èinnosti Katedry strojárskeho priemyslu Fakulty ekonomického inžinierstva SVŠT
Bratislava, ktorej následníkom je UPMK a životné jubileum prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc.
Stretnutie otvoril doc. Ing. Miloš Èambál, Csc., riadite¾ UPMK, kde privítal zamestnancov a hostí
UPMK - doc. Ing. Františka Horòáka, PhD., prorektora pre vzdelávanie STU v Bratislave; prof. Dr. Ing.
Olivera Moravèíka, dekana MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave; prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku,
prodekana pre rozvoj MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave; doc. Ing. Pavla Molnára, CSc. a
hlavne jubilanta prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. Po príhovore a zdravici prof. Dr. Ing. Olivera
Moravèíka sa pripomenuli najdôležitejšie mí¾niky vývoja katedry a najvýznamnejšie výsledky jej
èinnosti, ktoré predstavil prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. Stretnutie uzavrel laudatiom jubilanta
prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. Záver celelo stretnutia sa niesol v
priate¾skom duchu a diskusii v prijemnej atmosfére.

Dòa 25.4.2012 sa uskutoènila prezentácia spoloènosti TRW Automotive (Slovakia) s r.o. za úèelom
prezentovania firmy konèiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Študenti privítali
možnos oboznámenia sa s èinnosou spoloènosti a prejavili aj záujem o konkrétne pracovné miesta.
V prípade záujmu o informácie je možné i naïalej kontaktova firmu prostredníctvom mailu:
Zuzana.Selesiova@TRW.COM

8

AKCIE

Úspešná reprezentácia
študentov MTF na športových
súažiach o "Pohár Rektora STU
2012"
Tohtoroèné športové súaže o „Pohár Rektora STU" sa uskutoènili v Bratislave na jednotlivých
fakultách STU v dòoch 17. - 18. 4. 2012 v nasledovných športoch: futbal, florbal, volejbal, plávanie,
stolný tenis a basketbal. Otvorenie jednotlivých športov a ukonèenie s odovzdávaním diplomov a
putovných pohárov „Rektora STU" vykonávali dekani jednotlivých fakúlt a ich zástupcovia. O
organizáciu a športovo-technické zabezpeèenie sa postarali uèitelia z jednotlivých fakúlt STU. V
konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z
OTVŠ LEKA nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!Dovo¾ujeme si prezentova dosiahnuté
výsledky študentov MTF STU: Najúspešnejšie družstvá boli plavci a volejbalisti, ktorí získali dve 1.
miesta a putovný „Pohár Rektora STU" na rok 2012, futbalisti sa umiestnili na 2. mieste a
volejbalistky na 3. mieste. Dòa 9.5. 2012 sa uskutoèní ešte súaž v tenise, kde nás takisto budú
reprezentova študenti MTF. Dúfame, že ich úèinkovanie bude taktiež úspešné.Záverom by sme sa
chceli poïakova všetkým zúèastneným študentom, ale aj uèite¾om, ktorí pripravovali v predstihu
jednotlivé športové družstvá na toto významné podujatie „Pohár Rektora STU", za ich snahu
reprezentova našu MTF a zablahožela im k dosiahnutým športovým výsledkom. Tešíme sa na
ïalší roèník v Bratislave a veríme, že športová výprava našej MTF sa bude naïalej zväèšova o
ïalších študentov a študentky, s ktorými budeme dosahova stále dobré výsledky v silnej
konkurencii bratislavských fakúlt STU.
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NÁVŠTEVY

Návšteva z Akadémie tretieho
veku z Pezinka
Dòa 26. 4. 2012 navštívili našu fakultu študenti Akadémie tretieho veku z Pezinka pod vedením doc. Ing.
Viktora Wittlingera, PhD. So záujmom si prezreli Centrum excelentnosti, botanickú záhradu a galériu
významných osobností vedy a výskumu vo foyer na Paulínskej ulici. Súèasou návštevy bolo aj prijatie u
dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka, ktorý ich srdeène privítal na našej pôde a v skratke im
predstavil Materiálovotechnologickú fakultu.Po návšteve fakulty pokraèovali v poznávaní mesta
Trnava.Dámy a páni, ïakujeme Vám za návštevu.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA
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Exkurzia v Kia Motors Slovakia

Ambasador – propagácia fakulty
na stredných školách

V pondelok 2. apríla sa uskutoènila exkurzia študentov,doktorandov a zamestnancov fakulty v
spoloènosti Kia Motors Slovakia. Išlo o ve¾mi zaujívamú ativitu, poèas ktorej mohli zúèastnení vidie
kórejskú automobilku "v akcii". Mali možnos spozna fungovanie procesov v lisovni, zvarovni ako
aj v samotnej montáži, odkia¾ autá putovali priamo na testovaci okruh a následne k svojmu
zákazníkovi. Išlo o jednineènú príležitos, poèas ktorej mohli vidie ako sú konkrétne informácie
získané v rámci študijného programu Priemyselné inžinierstvo realizované v praxi.

V priebehu mesiaca marec 2012 študenti MTF STU so sídlom v Trnave Bc. Ladislav Farkaš, Bc. Juraj
Filípek, Ing. Branislav Martanèík, Ing. Gabriela Martanèíková, Ing. Michaela Samardžiová, Dávid Tóth
úspešne absolvovali propagáciu študijných programov, ktoré pre ak. rok 2012/2013 ponúka fakulta
na I. stupni štúdia na stredných školách v Galante, Myjave, Spišskej Starej Vsi, Zlatých Moravciach,
Nových Zámkoch a vo Vráb¾och. Vedenie fakulty sa rozhodlo vyplati študentom mimoriadne
štipendium a verí, že úspešnos akcie podporí záujem študentov o propagáciu fakulty aj v budúcom
ak. roku.
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Súaž pre študentov
doktorandského štúdia
„Innovation in the Automotive
Sector 2012“
Po úspešnom 1. roèníku doktorandskej študentskej súaže, prináša tím projektových partnerov
Juhovýchodnej Európy – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave a AUTOCLUSTERS 2.
roèník „Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2012“. Súaž je
predovšetkým urèená pre kreatívnych a inovatívnych študentov doktorandského štúdia vysokých
škôl.Vyhodnotenie „Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2012“ sa
bude kona na akademickej pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave na
Slovensku v rámci konferencie CO-MA-TECH 2012. Viac informácií sa objaví èoskoro.
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Slávnostné otvorenie
spoloèného pracoviska MTF
STU a UMMS SAV

Dòa 2.4.2012 sa uskutoènilo slávnostné otvorenie spoloèného pracoviska
Materiálovotechnologickej fakulty STU a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Na otvorení
pracoviska sa zúèastnil predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.,
prorektor STU prof. Ing. Stanislav Biskupiè, DrSc., dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík,
riadite¾ ÚMMS SAV Dr. Ing. František Simanèík, ako aj ïalší pracovníci STU a SAV. Pracovisko je
orientované najmä na prípravu špeciálnych druhov kovových a keramických materiálov. V
laboratóriu, situovanom v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave na
Raèianskej ulici, sa nachádzajú špeciálne a na Slovensku unikátne technologické zariadenia ako je
izostatický lis pre prácu za studena a za horúca, ako aj plazmové pece, urèené pre prípravu kovov a
zliatin s vysokými teplotami tavenia. Súèasou laboratória je aj taviaca pec, umožòujúca tavenie a
odlievanie kovov zliatin vo vákuu alebo v špeciálnych atmosférach.
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Výsledky doplòujúcich volieb
èlenov do AS MTF STU a ŠRVŠ
SR
Výsledky doplòujúcich volieb èlenov do AS MTF STU na obdobie 2011 - 2015, Vo¾by sa konali 2. až
3. apríla 2012 v pavilónoch „Z" a „T“, Poèet oprávnených volièov: 222, Poèet hlasovacích lístkov
odovzdaných volièom: 153, Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 153, Zoznam
kandidátov v abecednom poradí s uvedením poètu získaných hlasov:
?
Cagáòová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. 38
?
Hudáková Mária, Doc. Ing. PhD. 39
?
Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD.
76
Kandidát zvolený do AS MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov:
?
Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD.
?

Na základe výsledkov hlasovania volebná komisia ŠRVŠ SR zostavila poradie kandidátov pod¾a
získaných hlasov.Poèet oprávnených volièov: 3666, Poèet hlasovacích lístkov odovzdaných
volièom: 141, Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 141, Zoznam kandidátov v
abecednom poradí s uvedením poètu získaných hlasov
?
Hudáková Martina, Bc.
60
?
Ondruška Michal, Bc.
105
?
Videnová Veronika, Ing. 33
Zoznam kandidátov zvolených do ŠRVŠ SR pod¾a poètu získaných hlasov:
?
Ondruška Michal, Bc.
?
Hudáková Martina, Bc.
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Celofakultná diskusia k
"Dlhodobému zámeru MTF STU
na obdobie 2012 až 2017" a k
" A kt u a l i zá c i i D l h o d o b é h o
zámeru na rok 2012"
Vážené kolegyne a kolegovia,
vedenie fakulty po prerokovaní a pripomienkovaní v Kolégiu dekana MTF Dlhodobého zámeru MTF
STU na obdobie 2012 až 2017 a Aktualizácii Dlhodobého zámeru na rok 2012 otvára celofakultnú
diskusiu k uvedeným strategickým materiálom. Vaše pripomienky môžete zasiela na adresu:
dlhodobyzamer@mtf.stuba.sk. Vedenie MTF STU poukazuje na skutoènos, že predmetný materiál
výrazne prekraèuje funkèné obdobie súèasného vedenia a nie len preto si zasluhuje pozornos každej
zamestnankyne a zamestnanca našej fakulty. Súèasne sa zaruèuje všetkým diskutujúcim absolútnu
diskrétnos, ak bude o òu požiadané. Možnos zasielania podnetov do diskusie - do 5.mája 2012.
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