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Cena dekana

Plaketa STU magnificencii
rektorovi Univerzity Miškolc

Za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu v akademickom roku 2011/2012 dekan fakulty udelil
Pochvalné uznanie dekana. Študenti, ktorí ukonèili štúdium na I. stupni s vyznamenaním budú
dekanom fakulty ocenení "Cenou dekana".Všetkým oceneným študentom srdeène blahoželáme.

Pri príležitosti Akademickej slávnosti Univerzity Miškolc, konanej dòa 29.06.2012, odovzdal dekan
fakulty profesor Moravèík z poverenia rektora STU profesora Redhammera, vysoké univerzitné
ocenenie "Plaketa STU" rektorovi Univerzity Miškolc, profesorovi Gyulovi Patkóovi.Vysoké
ocenenie našej univerzity obdržal rektor Patkó za udržiavanie a zve¾aïovanie tradícií zviazaných s
prvou modernou inštitúciou vysokého technického vzdelávania na svete - Banskou akadémiou v
Banskej Štiavnici.Dekan fakulty obdržal pri tejto príležitosti dekrét "Èestného èlena akademickej
obce Univerzity Miškolc".
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AKCIE

Výsledky Teacher´s cup 2012
Dòa 22.6.2012 sa konal dvanásty roèník
tenisového turnaja uèite¾ov a zamestnancov
vysokých škôl - Teacher´s cup 2012. Turnaj bol
organizovaný Materiálovotechnologickou
fakultou STU pod záštitou dekana MTF STU
prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka.Organizácia
turnaja bolá skvelá a taktiež dobrá nálada.
Uvo¾nená a priate¾ská atmosféra súažiacim
vydržala až do konca. Nebolo treba rieši
žiadne spory ani konfliktné
situácie.Blahoželáme víazom aj všetkým,
ktorí sa zúèastnili a prispeli k príjemnej
atmosfére.
ÝSLEDKY
ŽENY
1. miesto: Žitòavová Ingrid (LF UK BA)
2. miesto: Ledererová Miriam (SvF STU)
3. miesto: Juhásová Boba (MTF STU)
MUŽI - dvojhra Kategória A
1. miesto: Hagara Miroslav (FEI STU)
2. miesto: Takáè Zdenko (FCHPT STU)
3. miesto: Ludvig Dalibor (FaF UK)
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Kategória B
1. miesto: Èerný Peter (SvF STU)
2. miesto: Fillo ¼udovít (SvF STU)
3. miesto: Polakoviè Peter (TUZV ZV),
Urbánek Jozef (SvF STU)

MUŽI - štvorhra
1. miesto: Urbánek Jozef (SvF STU) - Hagara
Miroslav (SvF STU)
2. miesto: Èerný Peter (SvF STU) - Fillo ¼udovít
(SvF STU)
3. miesto: Èambál Miloš (MTF STU) - Juhás
Martin (MTF STU),
Ludvig Dalibor (FaF UK) - Stowasser Jozef (FaF
UK)
MIX - štvorhra
1. miesto: Žitòanová Ingrid (LF UK) - Èerný
Peter (SvF STU)
2. miesto: Ledererová Miriam (SvF STU) - Fillo
¼udovít (SvF STU)
3. miesto: Juhásová Boba (MTF STU) - Juhás
Martin (MTF STU)
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AKCIE

Seminár UMAT
Dòa 07.07.2012 sa v Campuse Bottova v seminárnej miestnosti è. T- 202 uskutoènila výroèná konferencia
medzinárodnej profesnej organizácie APDTC (Alloy Phase Diagram Thermodynamics Commision), ktorej èlenom je
aj MTF STU. Po odborných prednáškach, mali úèastníci príležitos oboznámi sa s laboratóriami Ústavu materiálov
MTF STU. V rámci kultúrno-spoloèenskej èasti konferencie navštívili úèastníci historickú èas Trnavy a zúèastnili sa
výstupu na mestskú vežu.
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NÁVŠTEVY

Návšteva z univerzity
„University of Wollongong in
Dubai“ na MTF STU
Dòa 17. júla 2012 zavítala na Ústav
priemyselného inžinierstva, manažmentu a
kvality (ïalej ÚPMK) zahranièná návšteva zo
Spojených arabských emirátov. Dr. K. Prakash
Vel z „University of Wollongong in Dubai“ bol
prijatý na našej akademickej pôde doc. Mgr.
D. Cagáòovou, PhD.; doc. Ing. J. Šujanovou,
CSc. a Ing. P. Hodulíkovou, PhD. za úèelom
p r e r o ko v a n i a ko n k r é t n y c h o b l a s t í
pripravovanej spolupráce.
Následne
prezentoval tému s názvom „Destination
Marketing“. Vo svojej prezentácii, ktorej sa
zúèastnili doktorandi i zamestnanci ÚPMK,
vyzdvihol významné aspektDòa 17. júla 2012
zavítala na Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality (ïalej ÚPMK)
zahranièná návšteva zo Spojených arabských
emirátov. Dr. K. Prakash Vel z „University of
Wollongong in Dubai“ bol prijatý na našej
akademickej pôde doc. Mgr. D. Cagáòovou,
PhD.; doc. Ing. J. Šujanovou, CSc. a
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Ing. P. Hodulíkovou, PhD. za úèelom
p r e r o ko v a n i a ko n k r é t n y c h o b l a s t í
pripravovanej spolupráce.
Následne
prezentoval tému s názvom „Destination
Marketing“. Vo svojej prezentácii, ktorej sa
zúèastnili doktorandi i zamestnanci ÚPMK,
vyzdvihol významné aspekty, ktoré sú
dôležité pri rozvoji destinácie. Dr. K. PRAKASH
VEL poznamenal: „Napriek tomu, že Dubaj
nevlastní autentickú krásu ako mnohé iné
destinácie sveta, prostredníctvom mnohých
projektov sa stal najrýchlejšie rastúcou
turistickou destináciou sveta“.Vo svojej
prezentácii taktiež poukázal na možnos
zapojenia sa študentov celého sveta, taktiež i
študentov ÚPMK, do každoroènej súaže,
ktorá je organizovaná pod záštitou vlády
Dubaja. Dr. K. Prakash Vel sa popoludní
stretol s prodekanom, prof. Dr. Ing. J.
Peterkom a taktiež bol prijatý dekanom, prof.
Dr. Ing. O. Moravèíkom. Predmetom diskusie

bola predovšetkým možnos nadviazania
d l h o d o b e j
s p o l u p r á c e
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v
Trnave s „Faculty of Business and Management,
University of Wollongong in Dubai“. Na záver
odbornej diskusie pozval Dr. K. Prakash Vel
vedenie fakulty i ústavu na návštevu svojej
univerzity za úèelom prehåbenia vzájomnej
spolupráce. y, ktoré sú dôležité pri rozvoji
destinácie. Dr. K. PRAKASH VEL poznamenal:
„Napriek tomu, že Dubaj nevlastní autentickú
krásu ako mnohé iné destinácie sveta,
prostredníctvom mnohých projektov sa stal
najrýchlejšie rastúcou turistickou destináciou
sveta“.Vo svojej prezentácii taktiež poukázal na
možnos zapojenia sa študentov celého sveta,
taktiež i študentov ÚPMK, do každoroènej
súaže, ktorá je organizovaná pod záštitou vlády
Dubaja. Dr. K. Prakash Vel sa popoludní stretol s
prodekanom, prof. Dr. Ing. J. Peterkom a taktiež
bol prijatý dekanom, prof. Dr. Ing. O.
Moravèíkom. Predmetom diskusie bola
predovšetkým možnos nadviazania dlhodobej
spolupráce Materiálovotechnologickej fakulty
so sídlom v Trnave s „Faculty of Business and
Management, University of Wollongong in
Dubai“. Na záver odbornej diskusie pozval Dr. K.
Prakash Vel vedenie fakulty i ústavu na návštevu
svojej univerzity za úèelom prehåbenia
vzájomnej spolupráce.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe
Dòa 10. 7. 2012 sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Doktorand : Ing. Maroš Zobok
Názov práce: Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
Školite¾: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá
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Profesor Moravèík obdržal
hosujúcu profesúru na
Universidad Central Marta
Abreu de las Villas/Kuba
Minister Vyššieho vzdelávania Kubánskej republiky Dr. Rudolfo Ortiz a magnificencia, rektor
Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba profesor Dr. Andres Alegria prepožièali
profesorovi Moravèíkovi, dekanovi MTF STU, dekrét hosujúceho profesora na Universidad Central
Marta Abreu de las Villas/Kuba. Dekrét dekanovi fakulty odovzdal dekan Fakulty strojárstva na
Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba profesor Dr. Angelo Rodriguez.Srdeène
blahoželáme.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách dizertaèných prác
Oznam o úspešných obhajobách dizertaèných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave:
Miesto: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Študijný program: výrobné zariadenia a systémy
Doktorand : Ing. Radovan Holubek
Názov práce: Automatická výmena chápadiel v inteligentných montážnych systémoch
Školite¾ka: doc. Ing. Peter Košál, PhD.
Doktorand : Ing. Peter Kerak
Názov práce: Inteligentné upínacie systémy
Školite¾ka: doc. Ing. Peter Košál, PhD.
Doktorandka : Ing. Jarmila Oravcová
Názov práce: Návrh a overenie metodického postupu návrhu èe¾ustí upínacích zariadení pre
technologické operácie
Školite¾: doc. Ing. Peter Košál, PhD.
Miesto: Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Doktorandka : Ing. Zuzana Betinová
Názov práce: Návrh metodického postupu zavedenia Talent Manažmentu pre priemyselné
podniky na Slovensku
Školite¾ka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
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Ph

Doktorandka : Ing. Kristína Koltnerová
Názov práce: Návrh metodiky personálneho plánovania v podmienkach priemyselných podnikov
na Slovensku
Školite¾ka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Doktorandka : Ing. Jana Samáková
Názov práce: Návrh metodiky riadenia projektovej komunikácie ako nástroj zvyšovania kvality
projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Školite¾: doc. Ing. Rudolf Rybanský, Csc.

D

Doktorandka : Ing. Andrea Drozdová
Názov práce: Návrh systému úètovného manažmentu v malých a stredných podnikoch
Školite¾ka: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.

Doktorandka : Ing. Petra Hodulíková
Názov práce: Návrh využitia controllingu ako nástroja riadenia holdingového zoskupenia podnikov
Školite¾ka: doc. Ing. Jana Šnircová, Csc.

Doktorandka : Ing. Andrea Andrašová
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v intenciách
spoloèensky zodpovedného podnikania
Školite¾: doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.

Dátum: 17. 7. 2012
Miesto: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava
Študijný program: materiálové inžinierstvo

Doktorandka : Ing. Jana Harnúšková
Názov práce: Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov
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Doktorand : Ing. Peter Krížik
Názov práce: Možnosti zvyšovania modulu pružnosti hliníkových profilov
Školite¾: Dr. Ing. František Simanèík
Doktorandka : Ing. Lucia Senèeková
Názov práce: Mo/Mo - silicide composites prepared by liquid silicon infiltration
Školite¾: Ing. Karol Iždinský, PhD.
Dátum: 18. 7. 2012
Miesto: Ústav materiálov
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Doktorandka : Ing. Katarína Bártová
Názov práce: Vplyv expozièných podmienok na stabilitu fáz a koróznu odolnos legovaných ocelí
Školite¾ka: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.
Doktorand : Ing. Marián Drienovský
Názov práce: Development and complex structural and mechanical characterization of lead-free solders with
additions of rare earth elements
Školite¾: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Dátum: 19. 7. 2012
Miesto: Ústav výrobných technológií
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Doktorandka: Ing. Monika Koleòáková
Názov práce: Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikaèné teploty
kolite¾ : prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá
Fotografie z obhajob budú doplnené èoskoro.
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RÔZNE

Výberové konanie na
pracovníka pre verejné
o b s t a r á v a n i e
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave vypisuje výberové konanie na
miesto:Pracovníka pre verejné obstarávanie (preukaz odborne spôsobilej osoby nie je
podmienkou).Náplò práce: Koordinovanie a zabezpeèovanie èinností spojených s procesom
výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb.
Kvalifikaèné požiadavky a predpoklady:- vysokoškolské vzdelanie technického, resp.
ekonomického zamerania výhodou- prax v odbore verejného obstarávate¾a,
obchodné zruènosti, komunikaèné schopnosti, schopnos rieši problémy súvisiace s verejným
obstarávaním - znalos anglického jazyka vítaná - referencie od predchádzajúcich
zamestnávate¾ov výhodou - poèítaèové znalosti, používate¾: Microsoft Windows - pokroèilý,
Microsoft Office - pokroèilý, Internet (e-mail, www) - pokroèilý
Možnos nástupu: ihneï
Žiadosti s preh¾adom vašich doterajších skúseností s procesom verejného obstarávania v
minimálnej štruktúre: zákazka, hodnota, spolu s profesijným životopisom zasielajte do 25. 7 2012
na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16,
917 24 Trnava.
Zaslaním Vášho životopisu zároveò dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
Zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspejú,
budú do 2 mesiacov od zverejnenia ponuky vymazané zo systému alebo zlikvidované skartovaním.
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Ukonèenie pracovného pomeru
odchodom do dôchodku
V mesiaci jún 2012 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na
Materiálovotechnologickej fakulte STU: p. Mária Lopošová a p. Eliáš Bludoviè z Odboru
ekonomických a správnych èinností a p. Mária Melicherová, p. Mária Ondrejkovièová a p. Eva
Toráèová zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.Vedenie fakulty ïakuje týmto
zamestnancom za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a v

Výberové konanie na funkèné
miesta odborných asistentov
Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so
sídlom v Trnave 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
funkèných miest vysokoškolských uèite¾ov:
Ústav výrobných technológií
- 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Výrobné technológie pre oblasti technológie
tvárnenia, teória tvárnenia.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky
vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,- vedecká hodnos PhD.,- vedeckovýskumná a
publikaèná èinnos v odbore,- aktívne ovládanie anglického jazyka.
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- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž,
Poèítaèová podpora výrobných technológií a Poèítaèová podpora návrhu výroby pre oblasti CAPP,
technologická príprava výroby v obrábaní.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,vedecká hodnos PhD., alebo odovzdaná dizertaèná práca,- vedeckovýskumná a publikaèná
èinnos v odbore,- aktívne ovládanie anglického jazyka.
- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž,
Poèítaèová podpora výrobných technológií a Poèítaèová podpora návrhu a výroby pre oblasti
programovania CNC strojov, vysokorýchlostné obrábanie, obrábacie stroje.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,vedecká hodnos PhD., alebo odovzdaná dizertaèná práca,- vedeckovýskumná a publikaèná
èinnos v odbore,- aktívne ovládanie anglického jazyka.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
- 1 miesto odborného asistenta na výuèbu odborných predmetov: Programovacie logistické
automaty a Technické prostriedky automatizovaného riadenia.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky- ukonèený III. stupeò vysokoškolského štúdia v odbore
automatizácia alebo príbuznom,- vedecká hodnos PhD.,- zruènosti v práci so systémom MatLab,
- zruènosti v práci s priemyselnými automatizaènými systémami: SIMATIC WinCC, SIMATIC
Controllers, Logo, SIMATIC HMI,- publikaèná èinnos v odbore,- aktívne ovládanie anglického
jazyka.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými
dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikaènej a výskumnej èinnosti posielajte do 15. augusta.
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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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POZVÁNKA
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