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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Cena primátora pre študentku
MTF
Dòa 6. júna 2012 sa v zasadaèke Mestského
zastupite¾stva mesta Trnava, v budove
historickej Radnice uskutoènilo slávnostné
ude¾ovanie Ceny primátora mesta Trnava za
mimoriadne výsledky v štúdiu. Ide o
ocenenie najlepších žiakov základných škôl,
študentov stredných škôl a univerzít v rámci
sociálneho rozvoja mesta Trnava. Medzi
ocenenými bola aj študentka II. stupòa
štúdia Materiálovotechnologickej fakulty
STU so sídlom v Trnave Bc. Monika
Zemková.Vedenie fakulty srdeène blahoželá
a praje ve¾a úspechov v štúdiu a výborné
športové výsledky.

Cena dekana
Za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu prácu v akademickom roku 2011/2012 dekan fakulty
udelil Pochvalné uznanie dekana, ktoré si ocenení absolventi prevezmú poèas preberania
diplomov na slávnostnej promócii. Súèasne budú dekanom fakulty ocenení "Cenou dekana"
študenti, ktorí ukonèili štúdium na II. stupni s vyznamenaním. Zoznam ocenených absolventov
nájdete na id 8832. Všetkým oceneným študentom srdeène blahoželáme.

Profesor Jürgen Eckert z IFW
Drážïany, nominant MTF STU,
èestný doktor našej alma-mater
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU a
vedeckých rád fakúlt dòa 25.06.2012 bol na
návrh MTF a po schválení vo Vedeckej rade STU
profesor Dr.-Ing. habil. Jürgen Eckert z
partnerského výskumného ústavu IFW
Drážïany poctený najvyšším ocenením a
uznaním našej univerzity - èestným titulom
Doctor honoris causa. Slávnostné zasadnutie
vedeckých rád sa konalo pri príležitosti 75.
výroèia založenia Slovenskej technickej
univerzity. Srdeène blahoželáme.
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Oslavovali sme s demi

Prezentácia firmy Trumpf na
MTF

Dòa 2.6.2012 organizovala MTF STU spolu so Zamestnaneckou radou MDD pre deti zamestnancov
fakulty. Pre deti bol pripravený kultúrny program a darèeky. Všetko úsilie, ktoré fakulta vynaložila
na organizáciu podujatia, nám deti vrátili úsmevom a radosou. Prinášame Vám fotogalériu a
videozáznam z podujatia.

Dòa 01.06.2012 sa uskutoènila prezentaèno-vzdelávacia akcia firmy TRUMPF. Pracovníci firmy
TRUMPF zo Slovenska, Nemecka a Rakúska predstavili najnovšie trendy z oblasti laserového
zvárania a obrábania a ich aplikácie priamo v priemysle. Rovnako bolo prezentované najnovšie
zariadenie urèené na pulzné zváranie a znaèenie povrchov.
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Konal sa odborný seminár
KOVANIE
Dòa 12.06.2012 sa konal na ÚVTE odborný seminár KOVANIE,ktorý zorganizovala Katedra
tvárnenia. Seminára sa zúèastnili zástupcovia z kováèní HKS Forge, s.r.o. Trnava, ELBA, a.s.
Kremnica, Metalurg Steel, s.r.o. Dubnica a SLOVARM, a.s. Myjava a tiež zo Svazu Kováren ÈR. Na
tému Inovaèné trendy vo výrobe zápustkových výkovkov boli odprezentované zaujímavé
prednášky autorov z Ústavu výrobných technológií i zo samotných kováèní. Na záver úèastníci
seminára navštívili priestory Centra excelentnosti 5 - osového obrábania.
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Zápisy do I. roku štúdia na
bakalárskom štúdiu –
2012/2013
V dòoch 25. 6. - 26. 6. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov,
ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenènou a kombinovanou
metódou.Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých študentov a prajem ve¾a úspechov v štúdiu.
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NÁVŠTEVY

Návšteva z Iževskej štátnej
technickej univerzity
Dòa 1.6. 2012 prijal prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka v zastúpení dekana delegáciu z Iževksej
štátnej technickej univerzity vedenú rektorom prof. Dr. Ing. Borisom Yakimovichom, zastúpenú
prorektormi univerzity Alexanrom Balitskym, Alexandrom Elenskiym ako aj prof. Alexandrom
Repkom. Na rokovaní sa za MTF zúèastnili prodekani pre pedagogiku doc. Ing. Peter Schreiber,
CSc, doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. prodekanka pre vnútorné vzahy a PR doc. Ing. Helena
Vidová, PhD. a riadite¾ UVTE prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. Cie¾om rokovania bolo zadefinova
oblasti budúcej spolupráce tak v pedagogike ako aj vo vede a výskume s dôrazom na materiálové
vedy a technológie.
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Návšteva z Amirkabir University
o f Te c h n o l o g y ( Te h e r a n
Polytechnic) na MTF STU
Dòa 13.06.2012 navštívili našu fakultu profesor Hassan Shafti z Amirkabir University of Technology
Teheran, v sprievode Dr. Ali Amiriho a pána Aydina Rahu Ve¾vyslanectva Islamskej republiky Irán vo
Viedni aby podpísali dlhodobo pripravované Memorandum o porozumení medzi MTF STU a
Amirkabir University of Technology v Teheráne. Iránski kolegovia sa oboznámili s históriou STU a
MTF STU a prerokovali oblasti možnej spolupráce v budúcnosti a prípravu zmluvy o spolupráci. Na
záver návštevy si prezreli objekty MTF na Bottovej ulici a pozvali vedenie MTF STU na návštevu
Amirkabir University of Technology v Teheráne.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Noví docenti
Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. dòa
13.6.2012 slávnostne odovzdal novým docentom menovacie dekréty. Za MTF STU boli
vymenovaní:
?
doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD., docent v odbore priemyselné inžinierstvo na Technickej
univerzite Zielona Góra v Po¾sku, habilitoval na MTF STU.
?
doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD., v odbore priemyselné inžinierstvo, na Technickej univerzite
Zielona Góra v Po¾sku, habilitoval na MTF STU.
?
doc. Ing. Štefan Václav, PhD., docent v odbore strojárske technológie a materiály na Ústave
výrobných technológií MTF STU.

doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD
doc. Ing. Štefan Václav, PhD
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doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Granty pre mladých - úspešné
projekty

Podpora nadaných študentov Nadácia Mummert

Rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., na základe odporúèania hodnotiacej komisie
rozhodol o pridelení grantov 82 mladým výskumným pracovníkom STU v rámci Programu na
podporu mladých výskumných pracovníkov. Uvádzame zoznam výskumných pracovníkov
pôsobiacich na MTF STU. Zoznam výskumníkov zo všetkých fakúlt nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8820

Nadácia Rochus a Beatrice Mummert ude¾uje nieko¾koroèné štipendiá vysoko nadaným
študentom v oblasti ekonomickej a technickej vedy. Štipendiá sú udelované na dva a pol roka
magisterského štúdia na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na Nemeckej športovej vysokej škole a na
RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha.
Všetky potrebné informácie oh¾adne Mummert štipendia nájdete TU.

Kolektívna zmluva pre rok 2012
S úèinnosou od 10.5.2012 bola podpísaná kolektívna zmluva medzi Slovenskou technickou
univerzitou, zastúpenou rektorom univerzity prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a
Univerzitnou odborovou organizáciou STU, zastúpenou jej predsedníèkou doc. Ing. Annou
Ujhelyiovou, PhD. Úplné znenie Kolektívnej zmluvy si môžete pozrie na id 8827.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Dlhodobý zámer MTF STU
Predložený Dlhodobý zámer MTF STU so sídlom v Trnave je strategickým dokumentom na
nasledujúce 6-roèné obdobie 2012-2017. Materiál bol schválený AS MTF dòa 25.5.2012. Súèasou
predloženého materiálu je Aktualizácia dlhodobého zámeru MTF STU na rok 2012:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8848

Absolventi MTF na trhu práce
žiadaní

Dohoda o spolupráci medzi
Kalashnikov Izhevsk Technical
University a MTF STU
Podpisom zmluvy o spolupráci na poli pedagogickom a vedecko-výskumnom bola oficiálne
deklarovaná spolupráca na nasledovný akademický rok 2012/2013 medzi Kalashnikov Izhevsk
Technical University a Materiálovotechnologickou fakultou, podípsaná dòa 27.6.2012
prorektorom prof. Alexandrom Balitským a dekanom Materiálovotechnologickej fakulty prof.
Oliverom Moravèíkom.

Spoloènos Profesia.sk zverejnila nový rebríèek vysokoškolských fakúlt pod¾a toho, ako sa o ich
absolventov "trhajú" firmy. MTF STU medzi nimi figuruje na 14. mieste.
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RÔZNE

Hlavièkové papiere k 75.
výroèiu STU

Ubytovanie v ŠD v ak. roku
2012/2013

V zmysle príkazu rektora è.3/2012 - Používanie príležitostného hlavièkového papiera a peèiatky k
75. výroèiu založenia STU s úèinnosou od 1.6.2012 do 31.5.2013 Vás žiadame o dodržiavanie
uvedeného príkazu. V prípade externej korešpondencie z Vášho pracoviska, na ktorej je podpis
dekana, ste povinný používa urèený príležitostný hlavièkový papier, ktorý Vám poskytne
sekretariát dekana.
Príkaz rektora è.3: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8797

13.júna 2012 zasadla v súlade so Zásadami pre ubytovanie v ŠD M. Uhra v akad. roku 2012/13
Komisia dekana pre sociálne veci študentov a na základe kvalitatívnych zoznamov rozhodla o
pridelení ubytovania. Výsledky si môžu študenti, ktorí si podali žiados o ubytovanie na ak. rok
2012/13, pozrie v Akademickom informaènom systéme (AIS).Študenti, ktorým nebolo pridelené
ubytovanie na ak. rok 2012/2013 si môžu poda odvolanie voèi rozhodnutiu komisie
prostredníctvom podate¾ne MTF (v papierovej forme) do 31. 07. 2012. Študenti, ktorí majú záujem
o ubytovanie a doposia¾ si nepodali žiados – môžu tak urobi prostredníctvom podate¾ne (v
papierovej forme) do 31. 07. 2012Všetky nové žiadosti, žiadosti študentov zotrvávajúcich v 3.
roèníku bakalárskeho štúdia, v 2. roèníku inžinierskeho štúdia, ako aj odvolania sa budú rieši na
zasadnutí komisie 1. septembrový týždeò. Výsledky budú opä zverejnené v AIS.

Ponuka detskej rekreácie
Europoslankyòa Katarína Neveïalová, pozýva deti z nízkopríjmových rodín na štvordòový pobyt do
Vysokých Tatier, ktorý sa bude kona od 2.8-5.8.2012. Záujemci o uvedenú ponuku získajú
sprievodné informácie na adrese petkova@ozpsav.sk, ako aj v priloženom materiáli- id 8828

Nová norma v platnosti
Oznamujeme Vám, že bola prijatá nová norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia.
Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informaèné pramene a ich citovanie, s úèinnosou od
mája 2012.V tejto súvislosti boli zmenené vzory pre zápis bibliografických údajov:
- na portáli „Publikovanie na MTF STU" id=287
- v Metodike tvorby, úpravy a kontroly originality závereèných prác na MTF STU, id=2059
Poznámka:
Od 01.05. 2012 sú zrušené normy:
-STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998,
-STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Èas 2: Elektronické dokumenty
a ich èasti z decembra 2001.
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