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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

SSU udelilo "Cenu za najlepšiu
diplomovú prácu" študentovi
MTF
Predstavenstvo Slovenskej spoloènosti údržby (SSU) rozhodlo, že "Cenu SSU za diplomovú prácu"
za rok 2011 získala diplomová práca autora Ing.Petra Levického, študenta MTF STU. Názov práce:
"Návrh bezpeènostných predpisov pre pracovné postupy údržby v lisovni podniku PCA Slovakia s
r.o., Trnava", vedúci diplomovej práce. Ing. Vladimír Vajcík.Predstavenstvo SSU ocenilo vysokú
úroveò spracovania práce a najmä aplikáciu výsledkov, ktoré môžu prispie k vyššej bezpeènosti
práce údržbárov na konkrétnom pracovisku. Zároveò vyjadrilo vïaku za podporu vypracovania
kvalitných prác i v tejto oblasti.Gratulujeme!
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Uskutoènila sa medzinárodná
konferencia

Dies Iovis Occurssus XXIII

V dòoch 26.-27.4.2012 sa uskutoènila na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v
spolupráci so Slovenskou spoloènosou pre tribológiu a tribotechniku a Competence Center
Tribology Mannheim medzinárodná konferencia na tému „Výroba a poruchy ozubených kolies a
ozubených prevodov“.Ozubené prevody predstavujú znaènú èas strojárskej výroby a sú v praxi
najrozšírenejším druhom prevodových systémov. Sú dôležité pri prenose krútiacich momentov,
otáèok a uhlových rýchlostí ktorými sa v strojárstve realizuje prenos a transformácia mechanickej
práce. Analýza príèin vzniku porúch ozubených prevodov a ich odstraòovanie vytvára podmienky
na zabezpeèenie kvality a spo¾ahlivosti poèas celej doby ich životnosti.Úèastníci konferencie
rokovali o všetkých aspektoch výroby a poruchovosti prevodov, najmä z poh¾adu tribologických
poznatkov. Konferencie sa zúèastnilo 73 registrovaných úèastníkov z piatich krajín a to: Nemecka,
Rakúska, Maïarska, Èeskej republiky a Slovenskej republiky. Zo zahranièia malo najväèšie
zastúpenie Nemecko so 17 úèastníkmi.

Dòa 3.mája 2012 sme mali možnos privíta na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženú
pani Ing. Darinu Kyliánovú, predsedníèku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Návštevou nás
poctil i prorektor pre spoluprácu s praxou STU, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.Úvod stretnutia
otvorili troma skladbami žiaci zo ZUŠ M. Sch. Trnavského pod vedením pani uèite¾ky. Na stretnutí
nechýbal ani pán dekan MTF, prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, ktorý milými slovami privítal pani
inžinierku a následne odovzdal slovo moderátorovi už 23. štvrtkového stretnutia, Ing. Milanovi
Petrášovi, PhD.Príhovory oboch pánov privodili pani inžinierke úprimné dojatie, ktoré vyjadrila
vïakou ešte skôr, než zaèala prednáša na tému Patenty a úžitkové vzory.Prednáška podporená
powerpointovou prezentáciou objasnila poslucháèom základné znalosti z oblasti priemyselného
vlastníctva. Diskusia bola plná praktických otázok zo strany auditória.Moderátor poïakoval v
závere posledného letného popoludnia pani hoske a tiež poslucháèom za úèas a zároveò oznámil,
že nasledujúce stretnutie sa bude kona na jeseò tohto roku.
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Uskutoènila sa medzinárodná
konferencia
V dòoch 20.-22. mája 2012 sa v priestoroch
Smolenického zámku v Smoleniciach konal 7.
roèník medzinárodnej konferencie s názvom
International Doctoral Seminar 2012 (IDS
2 0 1 2 ) ,
o r g a n i z o v a n ý
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom
v Trnave Slovenskej technickej univerzity
Bratislava.Seminár bol urèený študentom
doktorandského štúdia, ktorí mali možnos
prezentova výsledky svojich vedeckých prác z
oblasti strojárskych technológií; materiálového
inžinierstva; aplikovanej informatiky a
automatizácie v priemysle; priemyselného
i n ž i n i e rst va , m a n a ž m e nt u a k va l i t y ;
environmentálneho a bezpeènostného
inžinierstva a humanitných vied.
Registrovaných bolo celkovo 75 študentov
doktorandského štúdia, z toho 25 zo zahranièia.
Privítali sme tiež 17 zahranièných školite¾ov
doktorandov a hostí z univerzít a výskumných
ústavov Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Èeskej
republiky a Po¾ska.Na IDS boli registrovaní
hostia a supervízori- prof. Dr. phil. Habil.
Niethammer (TU Dresden), prof. Dr. Dr.h.c.
Peter Joehnk (HZDR Dresden-Rossendorf,
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Nemecko), Dr.h.c.Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle (IFW
Dresden), Prof. Dr-Ing. habil. Peter Husár
(University of Technology Ilmenau, Nemecko),
prof. Dr. Kolitsch Andreas (HZDR DresdenRossendorf, Nemecko), prof. Dr. Jürgen Eckert
(IFW Dresden, Nemecko), dr hab. in¿. Roman
Stryjski (prof. Univerzita Zelená Hora, Po¾sko),
Zajac CSc. (TU Prešov) a
prof. Ing.
ïalší.Podujatie bolo otvorené príhovormi
dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka
a prof. Dr. phil. habil Manuely Niethammer z
Technickej univerzity Drážïany. Tento roèník bol
výnimoèný pripomenutím si 50. výroèia prvej
medzinárodnej študentskej konferencie
zvárania, ktorá sa konala v roku 1962 v
Smolenickom zámku pod názvom
"International Students Colloquium of the
Welding". Prof. Ing. Milan Turòa, PhD. vystúpil s
plenárnou prednáškou k uvedenej téme s
názvom „The 50-th anniversary of the first in the
world International Student Colloquium of
Welding 1962 - 2012".Program konferencie
pokraèoval rokovaním študentov v jednotlivých
odborných sekciách v anglickom jazyku.
Rokovania v sekciách viedli predsedajúci/

chairmani- profesori a docenti z uvedených
oblastí, ktorí usmeròovali odborné rokovania v
sekciách.Ako chairmani riadili sekcie: prof.
Ing.Ulrich, PhD., prof. Ing.Janovec, DrSc. prof.
Ing. Marônek,CSc., prof.Dr.Phil.Habil.
Niethammer, doc.Ing.Èambál,CSc., doc.Ing.
Soldán, PhD., doc.Ing.Kusý,PhD., doc.
Mgr.Vrábe¾, PhD., doc.Ing.Cagáòová,PhD.,
Dr.h.c.Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle a doc. Ing.
Tanuška, PhD.Participanti-doktorandi úèasou
na IDS 2012 získali cenné skúsenosti nielen z
prípravy prezentácií, ale získali v mnohých
prípadoch i prvé skúsenosti s verejným
vystúpením a prezentovaním výsledkov svojej
vedeckej práce v anglickom jazyku. Zároveò
mohli nadviaza odborné i priate¾ské kontakty s
kolegami z iných univerzít a mali možnos
porovna výsledky svojich prác s kolegami zo
zahranièia.Na podporu rokovania bola zriadená
i posterová sekcia, ktorá podnietila i ïalšie
odborné diskusie mimo sekcií. Okrem odbornej
èasti mal medzinárodný seminár i spoloèenskú
èas. Úèastníci podujatia-domáci i zahranièní
hodnotili podujatie pozitívne a mnohí pris¾úbili
úèas aj v ïalšom roèníku podujatia.
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NÁVŠTEVY

Prednášky prof. Karapetrovièa
(Alberta, Kanada)
V dòoch 23.5.2012 až 25.5. 2012 sa uskutoènila na MTF STU séria prednášok prof. Stanislava
Karapetrovièa, PhD, PEng. z Univerzity v Alberte (Kanada) venované témam kvality a evaluácie
vysokoškolských uèite¾ov a výuèby v Kanade. Uskutoènili sa 3 prednášky pre pedagógov,
výskumníkov i študentov fakulty. Okrem prednášok prof Karapetroviè realizoval aj individuálne
konzultácie pre záujemcov z radov uèite¾ov a študentov MTF STU.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Èernièková
Dòa 4. 5. 2012 sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktorandky MTF STU so sídlom
v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.
Doktorandka: Ing. Ivona Èernièková, Názov práce: Investigation of structure and phase equilibria in
aluminium-base complex metallic alloys, Školite¾: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.

Ing. Milan Petráš, PhD. vymenovaný
do funkcie vedúceho Lektorského
kabinetu
Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík dòa 15. 5. 2012 na zasadnutí Kolégia dekana,
vymenoval Ing. Milana Petráša, PhD. za vedúceho Lektorského kabinetu s úèinnosou od 1. 6. 2012.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme ve¾a úspechov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Kalendárium akcií MTF STU

Oznamujem Vám, že na hlavnej stránke web fakulty v linke
Informácie o, bolo vytvorené nové okno: Dianie na fakulte.
Tento adresár obsahuje 3 základné položky: kalendárium
MTF STU-udalosti na MTF STU- konferencie MTF STU
K bodu 1: kalendárium - avizuje pripravované podujatia a
akcie na fakulte. Do tohto zoznamu môžu urèení zodpovední
pracovníci za zverejnenie informácií na hlavnej stránke web
(t.z. vedenie, riaditelia ústavov, vedúci odborov) priamo
nahlasova a da na vedomie termín a názov podujatia pre
vèasné upozornenie na dôležitú akciu.
K bodu 2: udalosti - spracováva oddelenie Public relations v
mesaèných preh¾adoch diania na fakulte.
K bodu 3: konferencie - poskytujú bližšie informácie o
konferenciách, seminároch, ktoré sa konajú na pôde fakulty,
resp. ktoré fakulta organizuje (spoluorganizuje).

Vedenie fakulty rozhodlo o
vyplatení 13. platu
zamestnancom MTF STU
Vedenie MTF STU rozhodlo na svojom mimoriadnom zasadnutí dòa 24.05.2012 o vyplatení 13.
platu všetkým zamestnancom MTF STU v júnovom výplatnom termíne vo výške 55 percent
základného platu. Vedenie fakulty touto cestou súèasne ïakuje všetkým zamestnankyniam a
zamestnancom fakulty za kvalitné plnenie pracovných povinností v prvom polroku 2012.

Študentská anketa - tlaèový
systém
Vážení študenti, v rámci zlepšenia poskytovaných služieb by sme vás chceli poprosi o vyplnenie
krátkej ankety (7 otázok) o problémoch s používaním centrálneho systému tlaèiarní Xerox, ktoré
máte k dispozícii na všetkých pavilónoch fakulty.Anketu nájdete na id 8646.
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RÔZNE

Výberové konanie na funkèné
miesto docenta
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na
obsadenie- funkèného miesta docenta v odbore habilitácie Telesná výchova - 1 miesto
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore,
- preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých,
výskumných a vzdelávacích projektov,
- aktívna znalos anglického jazyka,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos.
Každý uchádzaè zároveò písomne doloží:
- preh¾ad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
- preh¾ad výskumných úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie
posledných piatich rokov,
- preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie posledných
piatich rokov.

Skúšky UNIcert® - info pre
študentov
Vzh¾adom na vzrastajúci záujem o získanie certifikátu z anglického jazyka v systéme UNIcert® II
(zodpovedá úrovni B2) a UNIcert®III (C1) dokladujúceho jazykovú spôsobilos pod¾a Európskeho
referenèného rámca (tzv. odborná štátnica), ponúka Oddelenie odbornej jazykovej výchovy LEKA
MTF STU ïalšie kolo doplòujúceho kurzu skúšok v mesiacoch október/november 2012 (predbežný
termín).Urèené pre: študentov 3. roèníka (4. semester jazyka), študentov a doktorandov s
absolvovaným anglickým jazykom v bakalárskom štúdiu na MTF STU
Trvanie kurzu: 30 hodín (uskutoènené v priebehu 2-4 týždòov )
Cena kurzu: 70 eur
Predpokladaný termín skúšky: december 2012
Cena skúšky: 50 eur
Zá u j emcovia s a môžu p rih lá s i n a ga b riela .wa lekova @ st u b a .s k a leb o
emilia.mironovova@stuba.sk

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými
dokladmi o vzdelaní a požadovaným zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a
podnikate¾skej èinnosti zasielajte do 13. 6. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU,
personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917 24 Trnava. Zaslaním prihlášky do výberového
konania dáva uchádzaè súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona è. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
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Inovaèný deò 2012 - Nové materiály a materiálové
technológie
INNOVMAT - „Nové materiály a materiálové technológie“
Dátum: 14. júna 2012 o 10.00 hod
Miesto: WKÖ - Rakúska spolková hospodárska komora | Wiedner Hauptstraße 63 | A-1045 Viedeò
Výskum a vývoj v oblasti materiálového inžinierstva zaznamenal v posledných rokoch ve¾ký nárast nových
druhov technických materiálov a s nimi súvisiacich progresívnych technológií, ktoré okamžite nachádzajú
uplatnenie v priemyselnej praxi.
Cie¾om tohto podujatia je:
- efektívne prepojenie odborníkov pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja a priemyslu v hospodárskom
priestore Rakúsko / Slovensko,
- poskytnutie preh¾adu o relevantných poskytovate¾och služieb v rámci výskumno-vývojových projektov pre
oblas priemyslu,
- vytvorenie technologickej burzy ponúk a dopytov formou bilaterálnych rokovaní.
MATCHMAKING – príležitos získa nové kontakty a partnerov pre spoluprácu:
Zverejnite online Váš záujem o kooperáciu (ponuka/dopyt) na stránke tohto podujatia!
Váš kooperaèný profil bude intenzívne propagovaný usporiadate¾om v Rakúsku aj na Slovensku.
Váš záujem o bilaterálne rozhovory bude zverejnený na stránke podujatia.
VÝSTAVA – Nové materiály v sále è. 7, 14. júna 2012
Poskytovatelia služieb v oblasti materiálového výskumu a s ním súvisiaceho technologického vývoja Vám
umožnia nahliadnu do:
- úspešného vývoja technických materiálov,
- vývoja progresívnych technológií,
- ponúk pre spoluprácu v oblasti V/V,
- vývoja nových inovovaných výrobkov využívajúcich progresívne technické materiály.
Rokovací jazyk: nemèina / simultánny preklad do slovenèiny
Cena: úèas registrovaných úèastníkov je bezplatnáviac informácií na www.mtf.stuba.sk id 8789
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