Udalosti
september 2012

na MTF STU

PRÍHOVOR

Príhovor dekana k študentom
a zamestnancom fakulty pri
príležitosti otvorenia
akademického roku 2012-2013
Milé študentky a študenti, zamestnankyne a zamestnanci Materiálovotechnologickej fakulty STU,
spoloène, študenti, pedagógovia, výskumníci, administratívno-ekonomickí a prevádzkoví
zamestnanci, zaèíname nový akademický rok 2012/2013.
Aký bude nový akademický rok, èo od neho oèakávame a èo by sme chceli ako zohratý tím
realizova?
Naši prváci zaèínajú svoje štúdium, ostatní pokraèujete vo svojom štúdiu na univerzite a jej fakulte,
ktorá sa v uplynulom hodnotiacom období umiestnila v rankingu uznávanej svetovej agentúry
WEBOMETRICS medzi prvými 500 z viac ako 24 000 hodnotených vysokoškolských inštitúcií na
celom svete. Toto postavenie v svetovom rebríèku najlepších bolo podmienené v minulosti tvrdou
prácou všetkých nás, ktorí fakultu tvoríme. Aj udržanie si terajšieho postavenia, prípadne jeho
ïalšie zlepšenie nepríde zadarmo. Aj v národnom meradle sme sa stali ako fakulta skokan roka
2011 - zaujali sme 8. miesto medzi slovenskými technickými fakultami, v najnovších štatistických
preh¾adoch záujmu praxe o absolventov sme na 14. mieste spomedzi viac ako 100 slovenských
fakúlt - tendencia zaruèene zlepšujúca sa aj do budúcnosti. Prioritný cie¾ fakulty je udržanie si
dosiahnutého štatútu - univerzitná fakulta excelentnej univerzitnej inštitúcie v nasledujúcej
komplexnej akreditácii v roku 2014, s prípravou ktorej zaèneme už v najbližších týždòoch.
Akademický rok 2012-2013 bude zaiste rokom, v ktorom budeme realizova projekty našich
úspešných grantov v celkovej hodnote nieko¾kých desiatok miliónov eur. Najvýznamnejším z nich
je realizácia univerzitného vedeckého parku na našej fakulte v celkovej hodnote viac ako 42
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miliónov eur, ktorý musí by ukonèený do 30. júna 2015. Fakultná výskumná a vývojová základòa sa
tým stane jednou z najzaujímavejších a najmodernejších v stredoeurópskom regióne - máme na
èom teda budova budúce výskumné partnerstvá v spoloènom európskom výskumnom priestore.
Prostredie fakulty, ktoré systematicky budujeme a zve¾aïujeme, sa už teraz vyznaèuje vysokým
komfortom a efektivitou pre našich študentov a zamestnancov.V záujme podstatného zvýšenia
kvality edukaèného procesu a aj vzh¾adom na naše predpokladané zaradenie do najvyššej triedy
vysokoškolských inštitúcií na Slovensku, kde je radikálne obmedzený poèet študentov
pripadajúcich na jedného vysokoškolského pedagóga, fakulta systematicky silne redukovala
aktuálne poèty imatrikulovaných študentov na I. bakalársky stupeò štúdia - zaèíname pracova s
približne 900 imatrikulantmi na I. stupni štúdia. Od pedagógov bude vedenie fakulty požadova,
aby túto skutoènos pretavilo do zvýšenej miery individuálneho prístupu k študentom a veríme, že
hlavné efekty sa prejavia v podstatnom znížení neúspešnosti našich študentov v prvých
semestroch ich pôsobenia na fakulte, ktorá na I. bakalárskom stupni v súèasnosti predstavuje
takmer 50%. I naïalej h¾adáme nové a progresívne formy výuèby tak, aby sa zvýšila jej kvalita máme rozpracovaný projekt „Paperless faculty" v ktorom plánujeme vybavi každého študenta
našej fakulty tabletom. Budeme pokraèova v plošnej príprave e-learningových materiálov a v
rekonštrukcii výuèbových priestorov tak, aby zodpovedali duchu doby. Verím, že prázdniny a
dovolenky poskytli dostatoèné možnosti na oddych a regeneráciu pracovných schopností
zamestnancov a študentov fakulty a že v novom akademickom roku 2012-2013 urobíme spolu
všetko pre to, aby sme plnohodnotne a naèas splnili všetky úlohy, ktoré nás oèakávajú. U všetkých
zamestnancov predpokladám trpezlivos pri prekonávaní problémov a prekážok, ktoré plnenie
nároèných úloh so sebou prinesie a zároveò vysoký stupeò angažovanosti.Ïakujem všetkým, ktorí
dokážu prispie k vytvoreniu tvorivej atmosféry, vzájomnej úcty, spolupatriènosti a dôvery, ako
nevyhnutných predpokladov spoloènej úspešnej práce pre ïalší rozvoj našej alma - mater, v
súlade s hodnotami uvedenými aj v dokumente Dlhodobý zámer MTF STU na 2012 -2017, ako sú
akademické slobody, èestnos, humánnos, etika a ïalšie.Vítam Vás všetkých srdeène na prahu
nového akademického roka 2012-2013 a želám vám ve¾a radosti a spokojnosti z jeho priebehu a
výsledkov.
Vivat, Crescat, Floreat Academia - Materiálovotechnologická fakulta STU
prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík
dekan fakulty
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Zápisy novoprijatých študentov
do I. roku štúdia 2012/2013 na
d o kto ra n d s ko m št ú d i u a
bakalárskom štúdiu
V dòoch 30. 8. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa
zapísali do I. roku na doktorandskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich privítal prodekan pre II. a
III. stupeò štúdia doc. Ing. Peter Schreiber, Csc. V nasledujúcich dòoch 31. 8. 2012 a 3. 9. 2012 sa
zapísali na štúdium uchádzaèi prijatí v II. kole prijímania na bakalársky stupeò štúdia. O systéme
vysokoškolského štúdia boli oboznámení prostredníctvom študijného oddelenia fakulty.
Uchádzaèov prijatých a zapísaných na detašované pracoviská privítali doc. Bartolomej Hájnik, PhD.
– vedúci DP Dubnica nad Váhom a Ing. Peter Szabó, PhD – vedúci DP Komárno. Vedenie fakulty víta
všetkých novoprijatých študentov a prajem ve¾a úspechov v štúdiu.
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Forming 2012
V Po¾skom Zakopanom sa v dòoch 5. ÷ 8. 9. 2012 konala 19. medzinárodná vedecká konferencia
Forming 2012 zameraná najmä na plasticitu a tvárnite¾nos materiálov. Spoluorganizátorom
konferencie je od roku 2001 aj MTF STU so sídlom v Trnave. Na konferencii sa zúèastnilo 64
odborníkov z univerzít v Po¾sku (Katowice, Gliwice, Wroclaw, Lublin, Czestochowa, Rzeszów,
Krakow), z Èeskej republiky (Ostrava, Plzeò) a Slovenska ako aj odborníci z významných
výskumných ústavov a firiem (ArcelorMittal Ostrava, VÚHŽ Dobrá, COMTES FHT Dobøany, Pilsner
steel Plzeò, Tøinecké železárny, Železiarne Podbrezová, Akademia Gornicze-Hutnicza Krakow a
ïalších). Na konferencii bolo publikovaných a prednesených spolu 50 príspevkov. Príspevky boli
publikované v èasopisoch Hutnické listy a Hutnik. Konferencia mala ve¾mi vysokú odbornú i
spoloèenskú úroveò. Jubilejný 20. roèník konferencie sa bude kona v prvej polovici septembra
roku 2013 na Slovensku.
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Letná univerzita stredoškolákov

Sesia dekanov strojníckych
fakúlt

Minulý týždeò sa naša fakulta ako súèas rodiny STU stala spoluorganizátorom už štvrtého
roèníka,celouniverzitného podujatia Letná univerzita stredoškolákov. V utorok 4.9. sme privítali 50
študentov zo stredných škôl z celého Slovenska a prezentovali im štúdium na našej fakulte.V rámci
tohto podujatia mali zástupcovia jednotlivých ústavov možnos hravou formou predstavi
potencionalnym študentom èinnos daného ústavu. Vedenie MTF na tomto mieste vyslovuje
poïakovanie všetkým prednášajúcim ako aj organizátorom podujatia

V dòoch 6. 9. - 7. 9. 2012 sa konala sesia dekanov strojníckych fakúlt, ktorú za MTF v zastúpení
dekana reprezentoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekanmi doc. Ing. Petrom
Schreiberom, CSc. a doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. ako aj vedúcou OESÈ Mgr. Elenou
Nemetzovou.Na stretnutí boli prerokované otázky rozvoja a napredovania jednotlivých fakúlt,
pedagogiky a kvality vzdelávania, odborného rastu pedagógov, propagácie technického štúdia ale
aj financovania VŠ.
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Záznamy z prezentácie MTF STU
na MSV v Brne
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa v dòoch 9. – 14.9.2012 aktívne
zúèastnila najvýznamnejšieho priemyselného ve¾trhu v strednej Európe, Medzinárodného
strojárskeho ve¾trhu 2012 v Brne. Návštevnos bola vysoko odborná, ve¾trhu sa zúèastnilo viac ako
1500 vystavovate¾ov a 80 000 návštevníkov.
MTF STU prezentovala najmä Centrá excelentnosti a výskumnú charakteristiku svojich ústavov v
odborovom zaradení Výskum, vývoj, transfer technológií, finananèné a iné služby.
V rámci projektu Transfer technológií a inovácií, ktorého cie¾om bolo podpori prenos výsledkov
výskumu do priemyselnej praxe, bola návštevníkom prezentovaná ponuka vedecko-výskumnej
èinnosti vysokých škôl a výskumných centier. Súbežne s MSV prebiehal medzinárodný ve¾trh
obrábacej a tvárniacej techniky IMT a technologické ve¾trhy Fond-ex, Welding, Plastex a Profintech
a ve¾trh osobnej ochrany, bezpeènosti práce a pracovného prostredia Interprotec.
Významná udalos pritiahla pozornos médií sprievodným programom bohatým na odborné
konferencie, semináry a workshopy k aktuálnym technickým, obchodným a ekonomickým témam.
Ve¾kolepos ve¾trhu podporila návšteva prezidenta ÈR, pána Václava Klausa, ktorý si prezrel
expozície priestorov, kde sídlil i stánok MTF STU.
Zástupcovia ústavov fakulty poèas piatich dní trvania ve¾trhu aktívne nadväzovali kontakty pre
spoluprácu s priemyslom a prezentovali vedecko-výskumné aktivity fakulty cie¾ovej skupine
návštevníkov - výrobným firmám, investorom a podnikate¾om
Prinášame Vám fotogalériu a videogalériu z priebehu ve¾trhu na id 9200
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Oznam o úspešnej obhajobe
na UBEI a KIP

Dòa 27. 8. 2012 sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda MTF STU so sídlom
v Trnave, na Ústave bezpeènostného a environmentálneho inžinierstva pred komisiou v študijnom
programe integrovaná bezpeènos.
Doktorand : Ing. Ivan Hrušovský
Názov práce: Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Dòa 21., 24. a 30. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF
STU so sídlom v Trnave, na Katedre inžinierskej pedagogiky pred komisiou v študijnom programe
didaktika technických profesijných predmetov.
Doktorand : Ing. Jozef Kadnár
Názov práce: Využitie IKT vo vyuèovacom procese technických odborných predmetoch
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Doktorand : Mgr. Lukáš Tkáè
Názov práce: Interaktívny vzdialený experiment vo výuèbe elektroniky
Školite¾: prof. Ing. František Schauer, DrSc.

Doktorandka : Ing. Veronika Horòáková
Názov práce: Efektívnos individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výuèby na stredných
(vysokých) školách technického zamerania
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
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Doktorandka : Ing. Petra Štefková
Názov práce: Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie
celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU
Školite¾: prof. PhDr. Milan Kips, Csc.

Doktorandka : Ing. Jana Jacková
Názov práce: Efektívnos vyuèovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého
osvojenia uèiva
Školite¾: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.

Doktorandka : Ing. Martina Klierová
Názov práce: Rozvoj informaènej gramotnosti žiakov v technických odboroch vzdelávania
Školite¾: doc. Ing. Pavel Krpálek, Csc.

Doktorandka : Ing. Zuzana Ridzoòová
Názov práce: Preverovanie, hodnotenie a klasifikácia v odbornom technickom predmete na
stredných odborných školách
Školite¾: doc. Ing. Pavel Pavlásek, Csc.

Doktorandka : Ing. Daniela Hívešová
Názov práce: Požiadavky na uèebnice v odbornom technickom predmete na SOU
Školite¾: doc. Ing. Pavel Pavlásek, Csc.

Doktorand : Ing. Marian Novota
Názov práce: Požiadavky na uèebnice odborných technických predmetov (strojárskych,
elektrotechnických, stavebných, chemických, atï.) v stredných odborných uèilištiach
Školite¾: doc. Ing. Pavel Pavlásek, Csc.
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Oznam o úspešnej obhajobe
na UIAM
Dòa 28. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky pred komisiou v
študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.
Doktorand : Ing. Peter Hamerník
Názov práce: Návrh informaèných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
Školite¾: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Doktorand : Ing. Milan Kováè
Názov práce: Vykres¾ovanie tvárí genetickými algoritmami
Školite¾: doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.
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Doktorand : Ing. Michal Škamla
Názov práce: Použitie prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby a ich vplyv na ciele výroby
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
Doktorand : Ing. Tomáš Škulavík
Názov práce: Fuzzy riadenie robotického ramena
Školite¾: doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.
Doktorand : Ing. Lukáš Špendla
Názov práce: Návrh modelu testovania komunikaèného subsystému bezpeènostne-kritických
riadiacich systémov
Školite¾: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Doktorand : Ing. Peter Trnovský
Názov práce: Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpeènostne kritických procesov
Školite¾: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Doktorand : Ing. Vladimír ¼upták
Názov práce: Optimalizácia výrobného procesu s využitím metrík štíhlej výroby
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

20.9.2012
Doktorand : Ing. Tomáš Haluška
Názov práce: Návrh využitia SOA architektúry v integrácií riadiacich systémov
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Mydlo
Názov práce: Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy
Školite¾: doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.

Doktorand : Ing. Róbert Paulièek
Názov práce: Simulaèná optimalizácia v riadení výrobného procesu
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Ondriga
Názov práce: Systém automatického vytvárania databázy morfologických rozmerov
Školite¾: doc. Ing. Pavol Božek, Csc.

Doktorand : Alojz Masár
Názov práce: Zmeny poèas životného cyklu softvéru
Školite¾: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
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Oznam o úspešných
obhajobách na UMAT a UMPK
V dòoch 30. – 31. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU
so sídlom v Trnave, na Ústave materiálového inžinierstva pred komisiou v študijnom programe
materiálové inžinierstvo.

T
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Doktorandka : Ing. Katarína Frkáòová
Názov práce: Phase transformations during heat treatments of new generation of air-hardenable
intermetallic TiAl-based alloys
Školite¾: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Doktorandka : Ing. Hana Staneková
Názov práce: Creep of intermetallic titanium based alloys
Školite¾: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Doktorand : Ing. Jozef Psota
Názov práce: Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel
Školite¾: doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

U

Doktorand : Ing. Martin Tóth
Názov práce: Štúdium procesu zosieovania kauèukových zmesí pomocou fyzikálnych metód
Školite¾: doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Doktorandka : Ing. Mária Štefániková
Názov práce: Surface treatment of high alloy tool steel using laser technology
Školite¾: doc. Ing. Roman Moravèík, PhD.
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Doktorandka : Ing. Karin Kocúrová
Názov práce: Vplyv procesu karbonitridovania uhlíkových a nízkolegovaných konštrukèných ocelí
na ich štruktúru a úžitkové vlastnosti
Školite¾: doc. Ing. Marian Hazlinger, Csc.
Doktorand : Ing. Miroslav Béger
Názov práce: Príprava, štúdium vybraných vlastností a charakterizácia povlakov nitridov chrómu
na nástrojovej oceli
Školite¾: prof. Ing. Peter Grgaè, Csc.

UP

Dòa 24. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v
študijnom programe priemyselné manažérstvo.
Doktorand : Ing. Ján Kyzek
Názov práce: Návrh modifikácie ergonomického programu na zvyšovanie efektívnosti ¾udskej
práce pre aplikáciu v podnikoch na Slovensku i v zahranièí
Školite¾: doc. RNDr. Karol Hatiar, Csc.

MK

Doktorandka : Ing. Mária Bielik Marettová
Názov práce: Návrh metodiky uplatòovania manažmentu kontinuity vedomostí priemyselných
podnikoch v SR
Školite¾ka: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.
Doktorandka : Ing. Eva Vaškovièová Zibrínová
Názov práce: Návrh metodiky tvorby marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch v
Slovenskej republike
Školite¾: doc. Ing. Miloš Èambál, PhD.
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Doktorandka : Ing. Lucia Chatrnúchová
Názov práce: Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investièného rozvoja podniku
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.

Dòa 27. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v
študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Ing. Zdenko Stacho
Názov práce: Návrh metodiky komplexného hodnotenia úrovne charakteristík inovatívneho
priemyselného podniku
Školite¾: doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.

Doktorand : Ing. Marek Syè
Názov práce: Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.

Doktorandka : Ing. Viktória Talnagiová
Názov práce: Vplyv spôsobu ocenenia DHM na kalkuláciu nákladov podnikových výkonov a tvorbu
cien
Školite¾ka: doc. Ing. ¼ubica Èerná, PhD.
Doktorand : Ing. Erik Janák
Názov práce: Návrh metodiky synergického zvyšovania efektívnosti logistických procesov podniku
pomocou technológie RFID
Školite¾ka: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Doktorand : Ing. Jozef Zlocha
Názov práce: Návrh systému motivácie ¾udských zdrojov pre udržate¾ný rozvoj v podmienkach
priemyselných podnikov
Školite¾: doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.
Doktorandka : Ing. Naïa Straková
Názov práce: Procesné uplatnenie ergonomického programu v podnikovej praxi
Školite¾: doc. RNDr. Karol Hatiar, Csc.

Doktorandka : Ing. Zuzana Kelemenová
Názov práce: Návrh metodiky implementácie a retencie Collaborative Management v
priemyselných podnikoch na Slovensku
Školite¾: doc. Ing. Viliam Cibulka, Csc.
Doktorand : Ing. Peter Stankovský
Názov práce: Integrovaná logistika, základ zvyšovania konkurencieschopnosti podniku
Školite¾: doc. Ing. Viliam Cibulka, Csc.
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Oznam o úspešných
obhajobách na UVTE
V dòoch 20. – 22. 8. 2012 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU
so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred komisiou v študijnom strojárske
technológie a materiály.

Doktorandka : Ing. Gabriela Martanèíková
Názov práce: Možnosti využitia poèítaèovej podpory oblúkových metód zvárania
Školite¾: prof. Ing. Milan Marônek, PhD.

Doktorand : Ing. Juraj Mikoláš
Názov práce: Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom
Školite¾: prof. Ing. Peter Šugár, Csc.

Doktorand : Ing. Marek Zvonèan
Názov práce: Research of edgechipping in rotary ultrasonic machining
Školite¾: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
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Doktorand : Ing. Ján Španielka
Názov práce: Predikcia porušenia oce¾ových výrobkov pri tepelnom spracovaní s použitím
poèítaèového modelovania
Školite¾: doc. Ing. Bohumil Taraba, Csc.

E
T
V
U

Doktorand : Ing. Branislav Martanèík
Názov práce: Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a
Phased Array a vplyv na životnos zváraných konštrukcií
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorandka : Ing. Monika Maraèeková
Názov práce: Vplyv upínacích síl na presnos sústružených obrobkov
Školite¾: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Bútora
Názov práce: Optimalizácia vtokových systémov nástrojov dvojkomponentného vstrekovania
termoplastov
Školite¾: doc. Ing. Viktor Tittel, Csc.

Doktorandka : Ing. Eva Babalová
Názov práce: Experimentálny a numerický prístup skúmania rezania laserom
Školite¾: doc. Ing. Bohumil Taraba, Csc.

Doktorand : Ing. Martin Provazník
Názov práce: Spájkovate¾nos keramických a nekovových materiálov
Školite¾: doc. Ing. Roman Koleòák, PhD.

Doktorand : Ing. Robert Augustin
Názov práce: Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC
Školite¾: doc. Ing. Roman Koleòák, PhD.

Doktorand : Ing. Miloslav Krivošík
Názov práce: Materiálová diagnostika a zvyšková životnos oce¾ových zváraných konštrukcií
Školite¾: doc. Ing. Peter Polák, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Kováè
Názov práce: Výskum technologických možností 5-osového, HSC a HSM obrábania
Školite¾: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Doktorand : Ing. Matúš Beòo
Názov práce: Výskum technologických možností CNC sústruženia s protivretenom
Školite¾: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Doktorand : Ing. Jozef Ondruška
Názov práce: Zváranie explóziou tvárnej liatiny s inými kovmi
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD.

Doktorand : Ing. Jaroslav Sojka
Názov práce: Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s gu¾ôèkovým grafitom podrobenej
tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláèania
Školite¾:prof. Ing. Alexander Èaus, DrSc
Vedenie fakulty srdeène blahoželá

Doktorand : Ing. Miroslav Sahul
Názov práce: Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD.
Doktorand : Ing. Peter Zemko
Názov práce: Vplyv inkrementálneho tvárnenia na exploataèné vlastnosti výtvarkov vyrobených
tlaèením
Školite¾: prof. Ing. Peter Šugár, Csc.
Doktorand : Ing. ¼uboš Bernadiè
Názov práce: Výskum vplyvu strižného nástroja na vyahovanie odpadu pri dierovaní
karosárskych výstrižkov
Školite¾: doc. Ing. Viktor Tittel, Csc.
Doktorand : Ing. ¼uboš Kravárik
Názov práce: Výskum presného kovania v uzavretých zápustkách
Školite¾ka: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Doktorand : Ing. Ján Porubský
Názov práce: Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných
ocelí na odlievané rezné nástroje
Školite¾: prof. Ing. Alexander Èaus, DrSc.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Zmena stránkových hodín
študijného oddelenia
Oznamujeme všetkým študentom, že od 24. 9. 2012 budú zmenené stránkové hodiny na
študijnom oddelení MTF STU nasledovne:

PONDELOK : 13.00 - 15.00 hod.
UTOROK :
8.00 - 12.00 hod.
STREDA :
8.00 - 12.00 hod.
ŠTVRTOK : 13.00 - 15.00 hod.
PIATOK:
nestránkový den

PhD. Competition on
Innovation in the Automotive
Sector 2012
V období od 1. septembra do 10. septembra 2012 sa uskutoènilo vyhodnotenie príspevkov
študentov doktorandského štúdia v súaži Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE
AUTOMOTIVE SECTOR 2012. Súaž bola zameraná na oblas rozvoja inovácií v automobilovom
priemysle.Súažné príspevky boli posudzované skupinou interných a externých expertov.
Víazmi sa stali:

ERASMUS - pracovné stáže v
zahranièí
31.1. 2013 je uzávierka podávania prihlášok študentov STU na pracovné stáže v podnikoch v
zahranièí. Stáže možno realizova do 30. septembra 2013 s finanèným príspevkom EU pre
program Erasmus. Podrobné informácie pre Erasmus študentov - pracovná stáž.
Prihlášky možno posiela aj priebežne.
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Víazom srdeène gratulujeme a tešíme sa na osobnú prezentáciu víazných èlánkov poèas „PhD.
Competition on Innovation in the Automotive Sector 2012 - Winners day“, ktorý je súèasou
konferencie CO-MAT-TECH 2012.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ponuka rekreaèných pobytov
pre zamestancov fakulty
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje rekreaèné pobyty v èase
jesenných a zimných školských prázdnin vo svojich rekreaèných zariadeniach v Kežmarských
Ž¾aboch a v Èingove.Informácie o jednotlivých pobytoch a zariadeniach ako aj tlaèivá objednávok
nájdete na webovej stránke zväzu www.ozpsav.sk – Rekreácie, ako aj v priloženom materiáli id
9204.

Oznam k zlúèeniu Katedry
zvárania a Katedry
zlievarenstva
Zlúèením Katedry zvárania a zlievarenstva sa èlenovia Katedry zlievarenstva presunuli z pavilónu L
na pavilón T 1. poschodie.

1
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RÔZNE

Informácia o ukonèení
uèite¾ských študijných
programov na našej fakulte
Dòa 31. 8. 2012 skonèila platnos práva
ude¾ova MTF STU titul v nasledujúcich
uèite¾ských študijných programoch:
Uèite¾stvo praktických predmetov v
technických odboroch (Bc. stupeò),
Uèite¾stvo technických profesijných
predmetov (Ing. stupeò),
Didaktika technických profesijných
predmetov (PhD. stupeò).
Pedagogické vzdelávanie technickej
inteligencie bolo v prostredí vysokého
technického školstva na Slovensku unikátne.
Zabezpeèujúce pracovisko (katedra a neskôr
ústav) malo akreditované študijné programy
na všetkých troch stupòoch štúdia a poèas
svo j e j ex i ste n c i e v yc h ova l o stov k y
absolventov. O štúdium bol zo strany
študentov mimoriadny záujem. V komplexnej
akreditácii v roku 2009 Akreditaèná komisia
pri Vláde Slovenskej republiky akceptovala
ako garanta profesora s technickou
profiláciou a ako spolugarantov docentov z
24

odborov pedagogika a psychológia. Pri
príprave ïalšej akreditácie sme sa ale od
zástupcov pracovnej skupiny Akreditaènej
komisie v roku 2011 dozvedeli, že je
požadovaný garant - profesor z oblasti
pedagogiky alebo psychológie. Takým naša
fakulta nedisponovala a ani nedisponuje.
Vedenie fakulty poèas približne roèného
obdobia venovalo riešeniu problému
enormné úsilie. Rokovalo s Akreditaènou
komisiou a oslovilo viacerých potenciálnych
garantov z iných inštitúcií.Napriek tejto snahe
sa pre pedagogické študijné programy na
MTF STU nepodarilo zabezpeèi vhodných
garantov. Študijné programy Uèite¾stvo
praktických predmetov v technických
o d b o ro c h ( B c . st u p e ò ) , U è i te ¾ st vo
technických profesijných predmetov (Ing.
stupeò) a Didaktika technických profesijných
predmetov (PhD. stupeò) teda na MTF STU
konèia.V èase platnosti akreditácie sa
podarilo úspešne ukonèi štúdium takmer

všetkým študentom na konèiacich programoch. 3 študenti bakalárskeho a 10 študenti
doktorandského stupòa ukonèia štúdium na PF UKF v Nitre.Pre MTF tak skonèila významná
kapitola jej histórie. Túto zaèalo písa rektorátne pracovisko SVŠT pod vedením pána profesora
Dušana Drienskeho koncom šesdesiatych a zaèiatkom sedemdesiatych rokov minulého storoèia,
ktoré patrilo k priekopníkom inžinierskej peagogiky v rámci Európy aj v oblasti výskumu. Dodnes
má STU a MTF STU významné zastúpenie v celosvetových profesných organizáciách zasvätených
inžinierskej pedagogike - IGIP a SEFI.Triezve prognózy do budúcnosti nedávajú ve¾a nádeje na
obnovenie èi už pedagogických alebo výskumných aktivít v tejto oblasti na našej technickej
univerzite èi fakulte.
Chcel by som ako dekan poïakova všetkým našim, dnes už aj bývalým zamestnankyniam a
zamestnancom Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a neskôr Katedry inžinierskej
pedagogiky, za bezproblémové zvládnutie kritických situácií, ktoré ukonèenie akreditácie
študijných programov v poslednom období so sebou prinieslo.

Štipendiá Národného
štipendijného programu
31.10.2012 je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre
študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestova do zahranièia na štúdium v letnom semestri
2012/2013. Dåžka pobytu pre študentov inžinierskeho štúdia je 1 až 2 semestre, dåžka pobytu
doktorandov je 1-12 mesiacov. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na
pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond,
CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu
Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveò absolvova ten
istý pobyt v rámci iného programu, resp. pobera na tento úèel ïalšie štipendium).
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RÔZNE

Program IngA - Inžinier v
automobilovom priemysle
V O L K S W A G E N

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme , že nás opustil náš bývalý kolega doc. Juraj Chyba.
Èes jeho pamiatke.

Program IngA - Inžinier v automobilovom priemysle automobilky VOLKSWAGEN a.s. Slovakia je
kariérnou príležitosou pre našich absolventov II. stupòa. V uplynulom akademickom roku 20112013 bolo úspešných aj 9 našich absolventov. Srdeène blahoželáme.Poïakovanie automobilky a
základné info o programe najdete na id 9199
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