Udalosti
október 2013

na MTF STU

OCENENIA

Ocenenia Literárneho fondu za
najlepšie práce ŠVK 2013
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a poèítaèové programy Literárneho fondu udelil na
náš návrh prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. roku 2012/2013
?
Materiály – Matej Biroš
?
Výrobné technológie 1 – Bc. Miroslav Knizner
?
Bezpeènos a ochrana zdravia – Juraj Galba
?
Požiarne inžinierstvo – Dominika Môciková
?
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle – Patrik Šimon
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Konali sa Rozhovory s praxou
VII.

Noc výskumníkov 2013

Dòa 30. septembra 2013 sa na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so
sídlom v Trnave uskutoènila ïalšia prednáška
zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim
bol Ing. Juraj Janáè, absolvent
Materiálovotechnologickej fakulty STU so
sídlom v Trnave a v súèasnosti šéf logistiky v
spoloènosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
.Témou prednášky boli „Moderné prvky
logistiky aplikované v automobilovom
priemysle na Slovensku“. Prednáška
pozostávala z nieko¾kých zaujímavých èastí.
Ing. Juraj Janáè predstavil automobilový
priemysel a jeho produkciu na Slovensku.
Poukázal na ve¾mi zaujímavé èísla, významné
ukazovatele, èi mapu závodu spoloènosti.
Ve¾mi zaujímavou èasou bola štruktúra
logistického systému v spoloènosti, kde sa
verejnos mohla nieèo dozvedie o plánovaní
a riadení výroby, o predsériovej a operatívnej
logistike. Na záver prednášky Ing. Juraj Janáè
poukázal na príležitosti pre študentov, ktoré
im spoloènos naïalej ponúka a o
možnostiach osobného rozvoja v spoloènosti

V piatok, 27. septembra 2013, sa uskutoènil v
poradí už 9. roèník celoeurópskeho festivalu
vedy – Noc výskumníkov. Na Slovensku sa
tento rok uskutoènil už šiestykrát, a to v
Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a
Tatranskej Lomnici. Na všetkých týchto
miestach bolo možné od rána až do veèera
osobne spoznáva špièkových slovenských
vedcov a by súèasou pripravených
experimentov z rôznych oblastí vedy – od
spoloèenských až po technické a lekárske
smery. Pri stánkoch odha¾ujúcich „malé
zázraky vedy“ sa pristavilo viac ako 10.000
návštevníkov.Materiálovotechnologickú
fakultu so sídlom v Trnave reprezentoval tím
z Ústavu priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality (UPMK). Tím z UPMK
sa predstavil so stánkom „Mysli jednoducho
a kreatívne – be No. 1“, v rámci ktorého
predviedol koncepciu „Štandardizácia
pracoviska - uèenie hrou". Do aktivít, ktoré
ponúkal tím UPMK, sa zapojili stovky
návštevníkov každej vekovej kategórie(od 3
do 60 rokov). Koncept výuèby štandardizácie.

Vo l k s w a g e n S l o v a k i a , a . s . , n a p r.
prostredníctvom programu „Trainee“.

pracoviska hrou zahàòal nieko¾ko jednoduchých
hier (Puzzle, Abeceda, Lego, Chýbajúce èíslo,
Trièka). Verejnos tak mala možnos presvedèi
sa o dôležitosti štandardizácie a urèenia sa
optimálneho toku na pracovisku, sile
vizualizácie, ako aj overi vhodnos a
efektívnos rôznych druhov štandardov
(slovného a obrázkového popisu) pri stavaní
objektov z Lega. V neposlednom rade verejnos
zaujala hra „Trièká“, ktorá slúžila na uvedomenie
si, že aj tie najlepšie štandardy sa dajú vylepši.
Poïakovanie patrí všetkým zúèastneným, ktorí
podporili vedecký festival „Noc výskumníkov
2013“ a odprezentovali našu Fakultu.
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Akcia "Vysokoškoláci do praxe"
úspešná

.Súèasou bohatého programu bol i tlaèový brífing za úèasti viceprezidenta elektromechanickej
asociácie JUDr. A. Ondreja, dekana fakulty MTF STU Dr. h. c. prof,. Dr. Ing. O. Moravèíka a
predstavite¾ov oboch národných projektov - Ing. Bederku, Mgr. Lepiešovej a Ing. Vrábela.

Dòa 3.10.2013 sa na pôde MTF STU uskutoènila akcia „VYSOKOŠKOLÁCI DO PRAXE“ v spolupráci
národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoloènosti“ (ïalej VŠMOTORY), národného rozvojového projektu „AZU – aktivita zvyšuje úspech“ a
Materiálovotechnologickej fakulty STU. Cie¾ovou skupinou úvodného podujatia kampane boli
študenti II. a III. stupòa vysokoškolského štúdiaPodujatie bolo jedným zo série úvodných
predstavení národného projektu VŠ - motory a predstavenie projektu AZU, ktorý študentom
prostredníctvom prednášok, workshopov a internetového portálu ponúka možnos aktívne sa
zapoji do praktického vzdelávania a osobného rozvoja, èím zvyšujú svoju úspešnos presadi sa na
trhu prácePoèas dòa boli realizované nasledovné prezentácie firiem:
ZF SACHS Slovakia a.s.,
INA Skalica , prezentácia s názvom „Spoloène hýbeme svetom“
Volkswagen Slovakia a.s., prezentácia „Volkswagen pre študentov“,
MATADOR GROUP, a.s., prezentácia „MY SME MATADOR – nechcete sa prida?“
PSA Peugeot Citroën Slovakia
Ïalej boli odprezentované ciele aktivít národných projektov v spoloènom vystúpení Ing. Bederku
ako odborného garanta aktivít národného prokejtu „„Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoloènosti“ a Bc. Lavèáka z národného rozvojového projektu AZU – aktivita zvyšuje
úspech“. Na záver úspešnej akcie sa uskutoènilo motivaèné vystúpenie T. Bi¾anského pre
študentov - “ALL SCHOLA“ zamerané na aktivizáciu a motiváciu študentov poèas štúdia.Poèas
dopoludnia zástupcovia jednotlivých firiem a organizácií prezentovali svoje aktivity v stánkoch vo
foyer fakulty. Okrem hore uvedených podnikate¾ských subjektov a oboch národných projektov
boli v stánkoch prezentované aj aktivity študentskej èasti Akademického senátu MTF STU a
Študentského parlam
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Prezentácia: Trendy v elektro pneumatike pre automatizáciu
dopadla úspešne
Dòa 14. októbra 2013 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutoènila prezentácia
spoloènosti FESTO na tému "Trendy v elektro - pneumatike pre automatizáciu". Cie¾ovou skupinou
akcie boli najmä zamestnanci a študenti, ktorých zameraním je automatizácia.Špecialisti
spoloènosti FESTO si na pomoc priviezli predvádzacie vozidlo "Miniexpotainer", v ktorom na
viacerých funkèných paneloch prezentovali ukážky najmodernejších trendov v automatizácii od
elektrických pohonov a snímaèov, cez automatizáciu procesnej techniky a decentrálnych periférií,
až po diagnostiku a šetrenie energií.Prezentáciu si prišlo pozrie a vypoèu zhruba 30
zamestnancov a študentov našej Alma Mater nielen z UIAM, ale aj z iných ústavov. Podujatie
dopadlo úspešne a preto sa tešíme na ïalšie stretnutie pri podobnej príležitosti.
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Seminár spoloènosti SECO
Dòa 21.10.2013 sa na pôde MTF STU konalo pokraèovanie II. série odborných seminárov
spoloènosti SECO Tools Group na tému: Stratégie frézovania II. Patrick De Vos, MSc. manažér
technického vzdelávania v spoloènosti SECO Tools Group svojou prednáškou oslovil ako
technológov, tak aj ostatných záujemcov o technológiu obrábania, ktorí majú záujem prijíma
fundované informácie od skúsených odborníkov.
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Uskutoènilo sa prvé
doktorandské fórum
V budove Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa v dòoch
24.- 25. 10. 2013 konala prvá celoslovenská konferencia doktorandov, ktorú organizovala Asociácia
doktorandov Slovenska v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.Na
konferencii sa zúèastnilo 125 doktorandov z celého Slovenska, ktorí mali možnos poèas dvoch dní
diskutova na témy týkajúce sa doktorandského štúdia na Slovensku. „Som rada, že doktorandi
prejavili záujem o konferenciu a dožadujú sa aj druhého roèníka. Spokojnos bola nielen na strane
hostí a úèastníkov, ale rovnako aj Asociácie doktorandov Slovenska.“ hovorí Veronika Trstianska
predsedníèka Asociácie doktorandov SlovenskaV rámci programu vystúpili hostia z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, vysokých škôl na Slovensku, èi mimovládnych organizácií.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Novinky z Akademickej
knižnice
Vážení zamestnanci,
práve sa Vám dostalo do rúk prvé vydanie mesaèných aktualít z Akademickej knižnice MTF
STU.Podnet informova Vás o všetkom novom v knižnici vznikol zo záujmu o pravidelné
oboznamovanie sa s novými publikáciami, ktoré v priebehu mesiaca akademická knižnica
nadobudla.Pravidelne by sme Vás chceli touto formou zoznámi nielen s prírastkom vo fonde, ale
poskytneme Vám aj informácie o pripravovaných seminároch z elektronických zdrojov, informácie
o skúšobných prístupoch do databáz, èi o rôznych oznamoch týkajúcich sa akademickej knižnice a
jej aktivít práve pre Vás – našich používate¾ov.Súèasne nám môžete napísa, èo by Vás zaujímalo,
alebo navrhnú aktivity, ktoré by pre Vás mohla Akademická knižnica zabezpeèi.
Novinky z Akademickej knižnice MTF Vám budú každý mesiac zasielané v elektronickej podobe do
mailovej schránky. Všetky èísla nájdete i na našej webovej stránke www.kniznica.mtf.stuba.sk.

Prístup k online STN normám
Akademická knižnica vám oznamuje, že v priestoroch študovne (pavilón T, è.dv 14 - študovòa) máte
možnos prístupu k online STN normám (v službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem).
Prístupové práva sú udelené na základe licenènej zmluvy.
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Ing. Stanislav Vragaš, PhD.
vymenovaný za zástupcu
riadite¾a
Ing. Stanislav Vragaš, PhD. bol s úèinnosou od 01. 10. 2013 vymenovaný dekanom
Materiálovotechnologickej fakulty STU za zástupcu riadite¾a Ústavu materiálov pre
organizaèno-správnu èinnos.Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme
ve¾a úspechov.

Protokol z volieb do AS MTF
STU 2013
Protokol z doplòujúcich volieb èlenov do AS MTF STU – študentská èas na obdobie 2011
– 2015
Vo¾by sa konali 7. a 8.10. 2013 v priestoroch pavilónov „Z“ a „T“
Poèet oprávnených volièov: 3189
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov: 96
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením poètu získaných hlasov:
Draxlerová Mária, Ing 28
Gabriš ¼ubomír
68
Kandidát zvolený do AS MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov: Gabriš ¼ubomír
Volebná komisia:
Pavol Tanuška, doc. Ing. PhD., predseda VK, Jozef Sablik, Prof. Ing. Csc., èlen VK
Marta Kuèerová, Ing. PhD., èlen VK, Michal Ondruška, Ing., èlen VK
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dòa 30.9.2013 vo veku 91 rokov, opustil bývalý
kolega
prof. Ing. Ján HRUBEC, DrSc.,
dlhoroèný pracovník Katedry obrábania a montáže. Prof. Hrubec ako jeden z nestorov
technológie obrábania na Slovensku, výraznou mierou prispel k rozvoju poznania obrobite¾nosti
ažkoobrobite¾ných materiálov.
Posledná rozlúèka so zosnulým sa uskutoèní dòa 3.10.2013 v Krematóriu v Bratislave o 9:30
hodine.
Èes jeho pamiatke!
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