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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Cena ministra školstva pre
študenta fakulty

Minister školstva odovzdal
ocenenia

Študent MTF STU Jaroslav Mráz bol ocenený Cenou ministra školstva z Študentská podnikate¾ská
cena 2013.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Èaploviè ocenil dnes v Bratislave vedcov a
vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. Slávnostným odovzdávaním cien vyvrcholil
jubilejný 10. roèník Týždòa vedy a techniky na Slovensku.Z rúk ministra školstva Dušana Èaplovièa si
prevzalo ceny 15 vedeckých osobností a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách, a to Osobnos
vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka, Osobnos vedy a techniky do 35 rokov a Celoživotné
zásluhy v oblasti vedy a techniky. Laureátov navrhla odborná komisia na základe nominácií
reprezentantov jednotlivých sektorov výskumu a vývoja.Poèas slávnostného aktu boli taktiež
udelené aj ïalšie ocenenie - Cena M.R. Štefánika za najväèší prínos v oblasti bilaterálnej slovenskofrancúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej konferencie za
umenie 2013, Propagátor vedy a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu.Ocenenie Vedecký
tím roka získal tím spoloèného pracoviska Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v
Trnave a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, za výkum a vývoj pokroèilých
kovových materiálov a kompozitov.Ocenením Osobnos vedy a techniky bol ocenený i hosujúci
profesor Ing. ¼udovít Kupèa, CSc. zo spoloènosti VÚJE, a.s. Trnava za významný prínos pri riešení
teoretických problémov monitorovania stavu konštrukèných materiálov bezpeènostne
významných komponentov jadrových elektrárni typu VVER a ich úspešné aplikaèné využitie v praxi.
Viac: https://www.minedu.sk/minister-dusan-caplovic-odovzdal-ceny-za-vedu-a-techniku-zarok-2013/Gratulujeme!

zdroj: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/dalsi-vitazi-studentskej-podnikatelskejceny-2013-593655
Cena ministra školstva
Jaroslav Mráz, šéf spoloènosti IGEEK a študent Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave
Jeho IT firma priniesla na trh – okrem iného – nieko¾ko aplikácií pre iPhone a Android, ktoré prerazili
aj za oceánom. Napríklad aplikáciu KidTime si stiahlo 6500 zákazníkov, z toho 90 percent v USA.
Okrem toho vytvorili prvú aplikáciu na sledovanie zásielok Slovenskej pošty. „Chceme sa dostáva
na zahranièné trhy, robíme síce aj webové stránky èi dizajn, ale prerazi chcem s aplikáciami a
rôznymi informaènými systémami pre firmy,“ tvrdí Jaroslav Mráz.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá a praje ve¾a ïalších úspechov.
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OCENENIA

Cena ÚNMS SR udelená
študentke MTF STU

Zlatý certifikát audítora pre
doc. Ivetu Paulovú

Súaž „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ je jednou
zo strategických aktivít Národného programu kvality SR.Poslaním súaže je umožni získava a šíri
nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a
predstihové inovácie.Cie¾om súaže je upozorni na prácu novinárov, publicistov, redakcií,
vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblas kvality, podpori ich a
oceni za výnimoèné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu
povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoloènos.V kategórii najlepšia
diplomová práca bola ocenená študentka MTF STU Petra Kosnáèová s diplomovou prácou s
názvom "Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov" (vedúca diplomovej práce:
Ing.Marta Kuèerová, PhD.).Vyhlásenie výsledkov sa konalo pri príležitosti slávnostného vyhlásenia
výsledkov súaže Národná cena SR za kvalitu 2013 dòa 11. novembra 2013 v Historickej budove
Národnej rady SR. Diplomy oceneným odovzdával minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozef Mihok.Gratulujeme!

V rámci Európskeho týždòa pre kvalitu a Svetového dòa kvality sa v dòoch 14.- 15.11. 2013 vo
Vysokých Tatrách konal 20. roèník medzinárodnej konferencie, ktorého súèasou bolo i ocenenie
odborníkov v oblasti kvality.Tohtoroèné ocenenie Zlatý certifikát audítora získala i doc. Ing. Iveta
Paulová, PhD. za dlhodobý zodpovedný výkon audítora systému manažérstva kvality a za úspešnú
prezentáciu Certifikaèného orgánu pre osoby Slovenskej spoloènosti pre kvalitu (COPO – SSK).
Ocenenie si prevzala z rúk predsedu výboru pre certifikaènú schému prof. Ing. Miroslava Zafku,
DrSc. a prezidenta Slovenskej spoloènosti pre kvalitu Ing. Milana Šestáka.

Viac:http://www.unms.sk/?TS&sprava=cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblastikvality-prace-produkcie-a-zivota
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AKCIE

Prednáška po¾ského hosa
Dòa 13.11.2013 sa v T-31 konala prednáška Ing. Pawla Kuzdowicza, PhD. z Fakulty ekonomiky a
manažmentu, Univerzita Zelena Gora. Témou prednášky bol Logistics Controlling with ERP system.
Modelling Value Stream Flows in the Supply Chain of Industrial Enterprise. Zúèastnení poslucháèi
mali možnos spozna princípy a východiská Logistického kontrolingu a na konkrétnom príklade,
prostredníctvom systému ProAlfa pochopi význam a prínos ERP systémov pre túto oblas.
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Uskutoènila sa slávnostná
imatrikulácia študentov v 1.
roku štúdia - 2013/2014
Dòa 13. novembra 2013 boli v aule prof. Èabelku na akademickom obrade imatrikulácii slávnostne prijatí študenti zapísaní do prvého roku bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave, v
Dubnici nad Váhom a v Komárne.Za úèasti akademických funkcionárov – imatrikulátorky doc.
RNDr. Márie Mišútovej, PhD., a prodekanov doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a prof. Dr. Ing. Jozefa
Peterku, zastupujúcich dekana fakulty spektabilitu Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka študenti prevzali imatrikulaèné listy a zložili "Imatrikulaèný s¾ub študenta" na insígniu MTF - žezlo
fakulty.Vedenie fakulty všetkých študentom želá ve¾a študijných i osobných úspechov.
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Konali sa Rozhovory s praxou
VIII.

Prezentácia VW Slovakia na
MTF STU

Dòa 28. októbra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutoènila
ïalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Project Manager WANTED! ( O èom je job
projektového manažéra?)". Prednášajúcimi boli Silvia Drahošová a Jana Hurtová z SPPR®
(Spoloènos pre projektové riadenie®).Prednáška pozostávala z nieko¾kých zaujímavých èastí. Nie
každý, kto sa volá „Projektový manažér“ je schopný riadi projekt. Potrebuje by stále aktívny a
venuje sa ïalšiemu vzdelávaniu. Zároveò bol predstavený „Národný certifikát študentov VŠ“, ktorý
sa v súèasnosti rozbieha na vysokých školách. Prínosom získania tohto certifikátu je lepšia
uplatnite¾nos absolventov na trhu práce a možnos uplatnenia z¾avy – 25 % – do 5 rokov na
získanie medzinárodnej certifikácii pod¾a IPMA® (International Project Management
Association®). Prednáška bola obohatená praktickými príkladmi z danej oblasti a bohatou
diskusiou.Ïalšia prednáška z cyklu „Rozhovory s praxou“ sa bude kona 02. decembra 2013.

Dòa 21.novembra 2011 sa uskutoènila prezentácia spoloènosti Volkswagen Slovensko na pôde
MTF STU s cie¾om predstavenia firmy prednostne konèiacim študentom a ponukou zamestnania v
prosperujúcej firme automobilového priemyslu. Prednášajúci Ing. T. Palašèin, vedúci oddelenia
Výrobné technológie pútavým spôsobom odprezentoval prednášku s názvom "Výrobný tok vo
Volkswagen Slovakia". Následne p.Mgr. Petruláková študentom predstavila možnosti a oblasti,
ktoré môže spoloènos ponúknu študentom- od zapojenia sa do Ing,programu, trainee
programov a praxe študentov v podniku až po vypracovanie diplomových prác.
Viac o programe pre študentov a absolventov na:
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera.html a
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informacie_pre_uchadzacov.html
Akcia bola uskutoènená s organozaènou podporou OAKÈ.
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Prednáška doc. Rosinu z
Matador Holding a.s.
Dòa 27.11.2013 sa v priestoroch auly prof.
Èabelku na MTF STU uskutoènila prednáška
doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. - predsedu
predstavenstva Matador Holding a.s.
Prednáška sa uskutoènila v spolupráci s
Junior Chamber International- Slovakia v
rámci cyklu "Nápad premenený na úspech".
Doc. Rosina odprezentoval prednášku s
názvom "Matador- inovatívna firma". Okrem
zaujímavého výkladu doplneného
mnohoroènými skúsenosami z praxe na
záver ponúkol študentom našej fakulty
možnos zapoji sa do praxe v dvoch
oblastiach:
LISOVACIE NÁSTROJE- ponuka pre študentov,
ktorí študujú resp baví ich problematika
tvárnenia materiálov, chcú sa uèi, ako
posudzova nástroje a robi drobné
konštrukèné návrhy pre nástrojáreò vo
Vráb¾och
ZVÁRANIE - ponuka pre študentov, ktorý by sa
venovali detailnému procesnému popisu
zvárania CO2, bodového zvárania s cie¾om
vytvori štandardný katalóg používaných
zváracích parametrov vo Vráb¾och
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Na záver sa rozprúdila diskusia, v ktorej padli
aj ïalšie ponuky- pri prípadnom záujme o
trainee programy aj pre študentov nielen
technológií , ale i manažnmentu, je možné
kontaktova personálny odbor cez kontakty
uvedené na web stránke fakulty.Na záver
vyslovujem poïakovanie doc. Rosinovi za
zaujímavú prednášku a p. Meškovi z JCI
Slovakia za ponuku a sprostredkovanie
prezentácie.

NÁVŠTEVY

Profesor William Lucas z
University of Cambridge na
MTF STU
Prodekan prof. Dr. Jozef Peterka v zastúpení dekana
MTF STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka prijal
prof. Williama Lucasa bývalého hosujúceho
profesora na University of Cambridge, vedúceho
pracovníka WTI Cambridge a predsedu komisie IIW XII - Arc welding processes and production system, v
súèasnosti dôchodca.

Exkurzia v Kia Motors Slovakia
V stredu 20. 11. 2013 sa uskutoènila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu v závode Kia Motors Slovakia Žilina. Zúèastnení študenti sa v rámci predmetu
Logistika oboznámili s logistickými procesmi sprevádzajúcimi výrobu automobilov znaèky Kia (Kia
cee'd, cee'd_sw, pro_ cee'd, Sportage a Venga), prièom prešli zvarovòou a montážou podniku a
mali tak možnos vidie finalizáciu produktu od skeletu až po hotový naštartovaný
automobil.Zástupcom oddelenia PR chceme touto cestou poïakova za ústretovos, ochotu pri
organizovaní exkurzie a trpezlivo pri odpovedaní na zvedavé otázky študentov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Portál pre absolventov a
priate¾ov MTF STU: Banka
kvality - ALUMNI MTF STU
Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU,
na web stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál
absolventov a priate¾ov MTF STU - Banka kvality - ALUMNI MTF STU.Máte možnos zaregistrova
sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov a priate¾ov MTF STU. Èlenom
Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu sta aj iní (nielen absolventi fakulty).Registráciou a
èlenstvom (bezplatným) v združení získavate priestor na komunikáciu nielen s fakultou, ale i so
svojimi bývalými spolužiakmi a uèite¾mi, máte možnos na výmenu názorov a postrehov, ktoré
môžu Vašej alma mater napomôc pri jej formovaní (súèasou portálu je aj dotazník oh¾adom
Vá š h o u p l at n e n i a v p rax i ) .V i ta j te v zd r u že n í a b s o l ve nto v M T F S T U. o r tá l
absolventov:http://www.mtfalumni.sk

Pravidelná navigácia v
databázach
Akademická knižnica vám oznamuje, že poèas zimného semestra 2013/2014 máte možnos
zúèastni sa na pravidelných stretnutiach, ktoré budú orientované:
?
pomoc v navigácii v elektronických informaèných zdrojoch, svetových databázach dostupných
na MTF STU,
?
sledovanie a overovanie publikaèných zdrojov, monitorovanie publikaèného priestoru v
kategóriách špièkovej kvality,
?
orientáciu v evidencii publikaènej èinnosti a ohlasov na MTF STU.
Urèené: všetkým zamestnancom a doktorandom fakulty
Miesto: pavilón T, è. miestnosti 23 (prízemie)
Termín: každý pondelok od 13.00-14.30 hod
Poznámka: nie je nutné sa vopred prihlasova, vítaný je každý kto má záujem a príde v uvedenom
èase.Sme tu pre vás.

Ing. Svetlana Mihoková
poverená vedením OEKÈ
V súvislosti s organizaènými zmenami vyplývajúcimi z nového Organizaèného poriadku MTF STU,
ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty dòa 09. 10. 2013, bola s úèinnosou od 01. 11.
2013 poverená vedením Odboru ekonomických èinností Ing. Svetlana Mihoková.Pri plnení úloh
vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme ve¾a úspechov.
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RÔZNE

Spolupráca s praxou MTF STU v
médiách

Smútoèné oznámenie

Tvorba nástrojov a budovanie partnerského prostredia fakulty pre hospodársku prax vychádza z
dlhodobého cie¾a MTF STU v oblasti zvyšovania miery zodpovednosti za prenos poznatkov do
praxe. Nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem transferu výsledkov výskumu, vývoja a vzdelávania
urèujú pridanú hodnotu poznatkových a transformaèných procesov na fakulte. Práve týmto
témam bol venovaný rozhovor s predstavite¾mi vedenia fakulty a vybranými pracovníkmi, kde boli
predstavené súèasné aktivity. Príspevok bude opakovane odvysielaný v krajskom televíznom
vysielaní ( 26.11., 3.12., 10.12. a 17.12.2013 vždy v èase 8.20 hod., 15.45.hod. a 20.20 hod. ).Vy si
ho môžete pozrie už teraz: http://www.youtube.com/watch?v=S9j6peM-PaQ

Vymenovanie zástupcov
vedúcich pracovísk

V súvislosti s organizaènými zmenami vyplývajúcimi z nového Organizaèného poriadku MTF STU,
ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty dòa 09. 10. 2013, boli dekanom fakulty
vymenovaní nasledovní zástupcovia vedúcich pracovísk:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.- I. zástupca riadite¾a Ústavu bezpeènosti, environmentu a kvality
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.- I. zástupca riadite¾a Výskumného pracoviska progresívnych
technológií
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.- zástupca riadite¾a Výskumného pracoviska progresívnych
technológií pre iónové urých¾ovaèe
Ing. Peter Halada - zástupca riadite¾a Výskumného pracoviska progresívnych technológií pre
projektové riadenie a verejné obstarávanie
Ing. Renáta Baková - zástupkyòa vedúcej Odboru ekonomických èinností
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