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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Prezident SR Ivan Gašparoviè
udelil najvyššie štátne
vyznamenania
Pri príležitosti 20. výroèia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparoviè
významným osobnostiam Slovenskej republiky štátne vyznamenania. Na slávnostnom akte, ktorý
sa uskutoènil v rámci celoštátnych osláv 20. výroèia vzniku SR v bratislavskej Redute boli prítomní
predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda vlády SR Robert Fico, poslanci, zástupcovia
vlády, ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, diplomati, zástupcovia cirkví, kultúrnej
obce i ïalší významní hostia.Gašparoviè v slávnostnom príhovore zablahoželal oceneným k
zaslúženému celospoloèenskému uznaniu, aké Slovenská republika vyjadruje udelením najvyšších
štátnych vyznamenaní.S radosou oznamujeme všetkým zamestnancom, že medzi ocenenými
osobnosami bol aj Miroslav Urban, zamestnanec Ústavu Materiálov MTF STU, ktorý obdržal Rad
¼udovíta Štúra II. triedy za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti teoretickej chémie a rozvoj
vysokého školstva v Slovenskej republike.Prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., držite¾ viacerých
významných ocenení (Štátna cena za vedeckú prácu v teoretickej chémii, Krištá¾ové krídlo,
Strieborná resp. Zlatá medaila Univerzity Komenského, Osobnos vedy a techniky a pod.), dosiahol
najvýznamnejšie výsledky v teoretickej a poèítaèovej chémii, rozvoji metód a poèítaèových
programov kvantovej chémie. Zaslúžil sa o zavedenie ab-initio metód do kvantovej chémie a
podie¾al sa na vytvorení poèítaèového programu Comenius. Prispel k rozvoju metódy spriahnutých
klastrov pre molekuly s uzavretou aj otvorenou elektrónovou štruktúrou.Taktiež prispel k
budovaniu prvej Akreditaènej komisie, poradného orgánu vlády SR. Ako jej prvý predseda sa
podie¾al na vytvorení algoritmov pre hodnotenie vzdelávacej a vedeckej práce vysokých škôl a
pokúšal sa o medzinárodnú akceptácii Akreditaènej komisie MŠ SR.Od roku 2009 pôsobí na MTF
STU, kde sa popri svojej bohatej výskumnej èinnosti venuje aj výuèbe predmetu Všeobecná
chémia.Srdeène blahoželáme pán profesor!
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Novoroèné stretnutie
Novoroèné stretnutie zamestnancov a priate¾ov MTF STU sa stáva príležitosou na zhodnotenie
predchádzajúceho roka, predznamenanie aktivít, ktoré nás èakajú v nadchádzajúcom roku, ale
hlavne priestorom na spoloèné stretnutie. Rok 2012 bol výnimoèný nielen dosiahnutými
úspechmi fakulty, ale i v tom, že bol oslavným rokom 75. výroèia STU.Privítali sme medzi nami
vzácnych hostí – Magnificenciu, rektora STU pán Róberta Redhammera, predstavite¾ov iných
univerzít a fakúlt, zástupcov podnikate¾ských a spolupracujúcich subjektov, vzácnych hostí zo
zahranièia i z domáceho prostredia.Úvodné slovo patrilo dekanovi fakulty prof. Dr. Ing. Oliverovi
Moravèíkovi, ktorý zhodnotil uplynulý rok, s hrdosou vymenoval úspechy fakulty a plnou
vážnosou naznaèil miesta, v ktorých sa musíme všetci spoloène snaži o zlepšenie. Poïakoval
všetkým, ktorí sa podie¾ali akýmko¾vek spôsobom na rastúcej kvalite fakulty nielen v domácom,
ale i zahraniènom hodnotení. Každoroène novoroèné stretnutie obohacuje odborná prednáška
osobností z vedeckého, spoloèenského prostredia. S poctou sme privítali na našej akademickej
pôde PhDr. Evu Kowalskú, DrSc., ktorá pútavo priblížila históriu mesta Trnavy, ako univerzitného
mesta. Druhá èas programu bola venovaná oceòovaniu za rok 2012.Rektor STU, prof. Ing. Róbert
Redhammer, PhD. odovzdal pri príležitosti 75. výroèia STU ocenenie „Pamätný list stromu
poznania“ profesorom MTF STU. Ocenení profesori : Karol Balog, Ivan Baránek, Dušan Baran,
Peter Grgaè, Alexander Èaus, Jozef Janovec, Peter Juèi, Ján Lokaj, Oliver Moravèík, Milan
Marônek, Milan Ožvold, Jozef Peterka, Jozef Sablik, Peter Sakál, Peter Šugár, Milan Turòa, Koloman
Ulrich, Miroslav Urban, Karol Velíšek. Vedenie fakulty na svojom zasadaní dòa 14. januára 2013
vyhodnotilo návrhy a podklady na ocenenia za rok 2012 a rozhodlo o oceneniach v týchto
kategóriách : najlepšia dizertaèná práca, najlepšia publikácia, najlepší výskumný tím, najlepšia
spolupráca s praxou. Zoznam ocenených nájdete na id 9605. Po akte oceòovania privítali úèastníci
stretnutia hudobnú formáciu Cigánski diabli, ktorých ocenili búrlivým potleskom za mimoriadne
nádherné vystúpenie na záver stretnutia. Novoroèné stretnutie pokraèovalo spoloèenskou
zábavou a neformálnymi rozhovormi.
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Dies Iovis Occurssus XXVIII

Zasadnutie Rady športu STU

V tomto roku si pripomíname 1150 výroèie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V
rámci 28. pokraèovania dies iovis occurssus bol hosom dekana MTF prof. Dr. Ing. Olivera
Moravèíka významný cirkevný historik, biskup Nitrianskej diecézy prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Témou prednášky bol názov jednej z jeho publikácií: Živé dedièstvo, v ktorej sa venuje tejto
významnej dejinnej udalosti.

Dòa 25.1.2013 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave po prvýkrát uskutoènilo
zasadnutie Rady športu STU, ktorej predsedal prorektor prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Rada športu STU je poradným orgánom rektora STU
?
podporuje rozvoj telesnej výchovy a športu ako integrálnej súèasti vzdelávania na STU,
?
koordinuje masovo-rekreaèný šport študentov a zamestnancov STU,
?
zostavuje športové kalendárium STU a koordinuje organizáciu športových podujatí
?
predkladá vedeniu STU rozpoèet podpory športu organizovaného pod záštitou STU,
?
podporuje rozvoj vedeckovýskumnej èinnosti v oblasti športových vied a aplikovaného
?
výskumu odborných pracovísk STU so zameraním na telesnú výchovu a šport,
?
propaguje športové hnutie na STU a zabezpeèuje informovanos verejnosti o òom.
Èlenov Rady športu STU za Materiálovotechnologickú fakultu privítal prodekan MTF prof. Ing.
Peter Grgaè, CSc. a vedúci Lektorského kabinetu MTF Ing. Milan Petráš, PhD.Radu športu STU
tvoria vedúci katedier a oddelení telesnej výchovy a športu na fakultách STU, MTF na tomto
zasadnutí zastupoval Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
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Na MTF sa 30.1.2013
uskutoènil deò otvorených
dverí
Dòa 30. 1. 2013 sa uskutoènil VII. roèník akcie Deò otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.Deò otvorených dverí sa zaèal
privítaním a príhovorom prodekanky pre bakalárske štúdium doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a
pokraèoval informaènou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov.Po úvodnom
stretnutí sa uchádzaèi rozdelili do skupín, ktoré viedli poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov a
vo svojich laboratóriách im prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov, reverzného
inžinierstva, umeleckého zlievarenstva, nebezpeèných chemických reakcií, dôkazových reakcií v
chémii ako aj robotiky a pneumatiky. V priestoroch uèební dostali odpovede na svoje otázky
uchádzaèi, ktorí mali záujem o štúdium manažmentu a informatiky.Akciu možno hodnoti ako
úspešnú aj vzh¾adom na úèas cca 380 študentov stredných škôl nielen z Trnavy ale aj Malaciek,
Myjavy, Piešan a ïalších miest Slovenska.
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Ponuka rekreaèných pobytov
poèas jarných a ve¾konoèných
prázdnin
Odborový zväz Pracovníkom školsta a vedy na Slovensku organizuje rekreaèné pobyty v èase
jarných a ve¾konoèných školských prázdnin vo svojich rekreaèných zariadeniach v Kežmarských
Ž¾aboch a v Èingove. Podrobné informácie o jednotlivých pobytoch nájdete na id 9573, ako aj na
webovej stránke zväzu www.ozpsav.sk – Rekreácie.

Študenti - prihlášky na
ERASMUS mobility
Študent, záujemca o ERASMUS mobilitu, odovzdá dolu uvedené materiály fakultnej Erasmus
koordinátorke (Mária Rešetková, M.B.A., oddelenie VVÈ a ZV MTF STU, Paulínska 16, Trnava, è. d.
05) najneskôr do 22. 2. 2013:
ERASMUS prihlášku
ERASMUS dohodu o obsahu štúdia = Learning Agreement
Študent si nájde obsah štúdia, ktoré chce absolvova v zahranièí, na web stránkach tej univerzity,
na ktorú sa rozhodol ís študova. Plánovaný obsah štúdia v zahranièí si študent prekonzultuje s
garantom študijného programu, na ktorom na MTF STU študuje. Tlaèivá vyplnené rukou nebudú
akceptované!Doklad o úrovni jazykových znalostí (certifikát, štátnica, maturitné vysvedèenie)
Ïalšie informácie na_id=1818
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