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OCENENIA

Prezident SR Ivan Gašparoviè
vymenoval vysokoškolských
profesorov
Prezident SR Ivan Gašparoviè pod¾a èl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval
dnes v Prezidentskom paláci 27 nových vysokoškolských profesorov. Na slávnostnom akte boli
prítomní Dušan Èaploviè, minister školstva, vedy výskumu a športu SR, Peter Plavèan, generálny
riadite¾ Sekcie vysokých škôl MŠ SR, Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Viktor
Smieško, predseda Rady vysokých škôl SR a ¼ubor Fišera, predseda Akreditaènej komisie.Ivan
Gašparèoviè novovymenovaným profesorkám a profesorom vysokých škôl úprimne zablahoželal k
dosiahnutému úspechu v ich profesionálnej kariére. Zdôraznil, že „titul vysokoškolského profesora
je nepochybne ve¾kým uznaním a úspechom, no zároveò aj ve¾kým záväzkom. Teraz na vašich
pleciach spoèinie ešte väèšia morálna, odborná archa a zodpovednos voèi svojmu poslaniu.
Zodpovednos za vzdelanos nových pokolení špièkových odborníkov.“Prezident konštatoval, že
Slovensko disponuje ve¾kým duchovným a intelektuálnym potenciálom. Treba mu však vytvori
podmienky na slobodné uplatnenie a spoloèenskú vážnos, akú si zaslúži. „Veï naša prosperita
závisí predovšetkým od vzdelanostnej úrovne obyvate¾ov, od schopnosti uplatni sa doma i na
globálnom trhu práce, uspie v tvrdej medzinárodnej konkurencii.“Ako ïalej pripomenul, bo¾avých
miest je viac, ale pod¾a jeho názoru jedným z k¾úèových problémov vysokoškolského systému
súèasnosti je problém nerešpektovania trhu práce. „Zásadnou prekážkou riešenia problémov,
ktoré chronicky trápia vysoké školstvo, je nedostatoèná až zlá komunikácia medzi vysokými
školami, študentmi, pedagógmi, uchádzaèmi o štúdium a trhom práce. Tak, ako v prípade
akéhoko¾vek iného trhu, ani trh vzdelávania nemôže fungova bez dostatku informácií o uplatnení
absolventov, ich spätnej väzby, ani bez znalosti požiadaviek zamestnávate¾ov ako odberate¾ov
výstupu vzdelávacích služieb. Vzniká zaèarovaný kruh, ktorý nebude možné preruši bez informácií
o prechode absolventov zo školstva do praxe. Akéko¾vek kvalitné vzdelanie škola poskytuje, ak nie
je žiadané na pracovnom trhu, výsledný efekt sa stráca,“ uviedol slovenský prezident.
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"Prastará múdros hovorí, že najväèším bohatstvom èloveka, ktoré mu nikto nevezme, je to, èo vie.
A spostredkúva najnovšie vedecké poznatky je práca mimoriadne nároèná. Najmä na výber a
odkrývanie súvislostí, ktoré s nimi prichádzajú. Mladým ¾uïom ich navyše musíme podáva
tvorivo. Aj pokia¾ ide o formy a prístupy k aktuálnym poznatkovým témam. Lebo tvorivos je dnes
elementom, ktorý rozhoduje o úspechu," zdôraznil Ivan Gašparoviè. Prezident v príhovore
podèiarkol, „že ak chceme obstá, musíme tradièné metódy podpori novými formami a prístupmi.
Aj preto, že naše èlenstvo v EÚ je spojené nielen s výhodami, ale aj so spoluzodpovednosou za
tvorbu spoloèných európskych politík. Je pre nás dôležité, aby sme aj pri krátkodobých úlohách
uvažovali v intenciách dlhodobých a strategických zámyslov.“Upozornil aj na význam tímovej práce
vo vzdelávacom procese. „Hovorím o kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie a výchovu
absolventov našich univerzít a vysokých škôl. Stále totiž platí, že najlepším vysvedèením od
absolventov je, ak spomínajú nielen na svojho uèite¾a, ale aj svoju alma mater ako uèite¾ku, ktorá
ich pripravila do života tak, že sa v òom nestratili.“„Profesorský titul vás teda zaväzuje k zvýšenej
aktivite. Najmä v oblasti vedeckovýskumnej práce na vás èakajú nároènejšie povinnosti. Pri ich
plnení majte na mysli, že vychovávate našich mladých ¾udí. Ne¾utujte ani minútu, ktorú venujete
vzdelanosti a výchove mladých ¾udí, tvorivej atmosfére vo svojich kolektívoch, zomknutosti našej
spoloènosti, ale dnes i medzinárodnej spolupráci,“ povedal slovenský prezident na záver
príhovoru.V mene profesorov poïakovala hlave štátu Helena Majdúchová. Konštatovala, že „pre
vysokoškolského uèite¾a je to najvyšší pedagogický titul, ktorý môže v priebehu svojej uèite¾skej
kariéry dosiahnu. Vzdelanie je základným pilierom každej úspešnej a múdrej spoloènosti,
ovplyvòuje všetky oblasti nášho života. Rozhodujúcou èinnosou a poslaním univerzít, z ktorých
pochádzame je výchova a vzdelávanie študentov. Každé poznanie, ktoré im odovzdávame, by však
malo by chápané ako relatívne doèasné, postavené však na pevnom morálnom a etickom základe
tak, aby viedelo študentov na jednej strane k pokore a k rešpektu k tomu, èo už bolo vykonané, na
druhej strane však k zdravému sebavedomiu a túžbe ïalej posúva hranice poznania.“Za
vysokoškolských profesorov pôsobiach na MTF boli vymenovaní:
doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.
v odbore: športová edukológia

doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.
v odbore: bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
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OCENENIA

Ocenenie Ústavu
priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality
26.3.2013 získal Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 1. miesto vo verejnom
hlasovani v "Ankete spoleèenské odpovìdnosti", ktorá sa konala pod zástitou Institutu
spoleèenské odpovednosti v Ostrave.Cenu prevzal riadite¾ ústavu doc. Ing. Miloš Èambál, Csc.,
spolu s prof. Petrom Sakálom, CSc., ktorý zapojil ústav do zmieòovaného hlasovania ako aj Ing
Katarínou Drienikovou a Ing.¼ubomírom Šmidom.Srdeène blahoželáme!
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Ude¾ovali sa ocenenia sv.
Gorazda
Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Èaplovièa si dòa 25.3.2013 prevzalo 81
pedagógov z celého Slovenska medaily a ïakovné listy sv. Gorazda pri príležitosti Medzinárodného
dòa uèite¾ov. Slávnostný akt sa uskutoènil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom
námestí v Bratislave.Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - ve¾ká
medaila, malá medaila a ïakovný list - sú najvyšším stupòom ocenenia v rezorte a tradujú sa od
roku 1997. Ude¾ujú ho ministri školstva pri príležitosti Dòa uèite¾ov pedagógom, školským
pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoloèenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu
pre školy a žiakov.
Ve¾kou medailou sv. Gorazda boli ocenení za MTF STU:
prof. Ing. Dáša Hrivòáková, DrSc. - za dlhoroènú pedagogickú a vedeckú prácu v oblasti fyzikálna
metalurgia a materiálové inžinierstvo
prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík - za vedeckú a pedagogickú prácu a prínos v rozvoji vysokého školstva
na Slovensku
Srdeène gratulujeme!

4

NÁVŠTEVY

Prijatie zahraniènej návštevy
Vèerajší deò sa na MTF STU niesol v duchu
prijatia hostí z Széchenyi István University
Gyõr, Maïarsko a Univerzity v Maribore,
Slovinsko. Kolegov na pôde fakulty privítala
prodekanka pre vnútorné vzahy a PR doc.
Ing. Helena Vidová, PhD. a prodekan pre
zahranièné vzahy, vedu a výskum prof. Ing.
Peter Grgaè, CSc. Za ústav Priemyselného
inžinierstva, manažmentu a kvality stretnutie
iniciovala Ing. Katarína Lestyánszka Škùrková,
PhD. a jeho vedenie zastupovala doc. Ing.
Dagmar Cagáòová, PhD. Stretnutia sa
rovnako zúèastnil vedúci Detašovaného
pracoviska v Komárne Ing. Peter Szabó,
PhD.Spoloèné rokovanie bolo zamerané na
predstavenie partnerských univerzít a na
nastolenie oblastí budúcej možnej
spolupráce. Ïalšia èas bola venovaná
prezentácii univerzít študentom a ich
pozvánke participova na spoloèných
projektoch v rámci programu Erazmus.
Prezentácia kolegov z Maïarska na tému
"Learning by doing", predstavila hravou
formou koncept výroby automobilu, ktorým
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sa snažia vysvetli študentom zákonitosti a
obmedzenia procesov prebiehajúcich na
výrobných linkách v priemyselných
podnikoch.

AKCIE
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Uskutoènil sa Job Day 2013

Študentská vedecká
konferencia 2013

Na MTF bola dòa 6.marca 2013 organizovaná akcia "Job Day 2013", s cie¾om poskytnú budúcim
absolventom fakulty/potenciálnym uchádzaèom o zamestnanie možnos získa informácie o
spoloènostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvori podmienky na reálnu komunikáciu medzi
uchádzaèmi/študentmi na jednej strane a zamestnávate¾mi na strane druhej. Vedenie fakulty
ústretovo udelilo študentom inžinierskeho stupòa štúdia dekanské vo¾no, aby mohli prís vypoèu si
prezentácie, príp. diskutova so zástupcami firiem v jednotlivých stánkoch vo foyer fakulty. Nie
všetci študenti ponúknutú možnos využili, ale tí ktorí prišli, isto získali cenné informácie a možno i
svoje budúce zamestnanie. Ïakujeme za úèas študentom a zamestnancom fakulty i zástupcom
firiem a veríme v ïalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dòa 21. marca
2013 konal 17. roèník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej
vedeckej a odbornej èinnosti na fakulte.Na konferencii sa zúèastnilo v trinástich sekciách 111
študentov, 71 z dennej prezenènej formy bakalárskeho, 33 z dennej prezenènej formy
inžinierskeho, 4 študenti z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 2 študenti z dennej
kombinovanej formy bakalárskeho štúdia a 1 študent zo ŽU Žilina. Prezentované práce boli
spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.V rámci riešenia prác ŠVOÈ navrhli
ešte v októbri 2012 vedúci prác 189 tém, z ktorých bolo na fakultnom kole ŠVK prezentovaných
102. Úroveò prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných
pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 49 odborníkov. Vo
všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poïakovanie patrí všetkým zúèastneným
študentom, školite¾om, organizaèným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí
organizovali práce súvisiace so ŠVOÈ na ústavoch (èlenovia KSVOÈ), riadite¾om ústavov za podporu
konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, èlenom hodnotiacich komisií, i
všetkým ostatným, ktorí sa podie¾ali na jej zabezpeèení V neposlednom rade pre zorganizovanie
podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyèlenením finanèných prostriedkov na
materiálne zabezpeèenie akcie i finanènú odmenu študentom vo forme motivaèných štipendií
oceneným študentom. Po organizaènej a metodickej stránke stránke bola akcia garantovaná
prodekanom doc. Ing. Petrom Schreiberom a Odborom akademických èinností. V každej z 13-tich
sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finanènou odmenou
(motivaèné štipendium). Pä víazných prác zo sekcií Materiály, Výrobné technológie 1, Bezpeènos
a ochrana zdravia, Požiarne inžinierstvo a Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
budú navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a
poèítaèové programy.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných obhajobách Ing. Ondrušková, Ing. Vanèová
Dòa 15. 3. 2013 sa uskutoènili úspešné
obhajoby dizertaèných prác doktorandiek
MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave
priemyselného inžinierstva, manažmentu a
kvality, pred komisiou v študijnom programe
priemyselné manažérstvo.
Doktorandka : Ing. Otília Ondrušková
Názov práce: Vo¾ba sústavy motivátorov pre
zabezpeèenie efektívnosti manažérstva
¾udských zdrojov
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.

Doktorandka : Ing. Viera Vanèová
Názov práce: Návrh podpory inovaèného
procesu v priemyselných podnikoch
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce
Školite¾: doc. Ing. Miloš Èambál, Csc.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Znovuotvorenie posilòovne
MTF
12. marca 2013 o 13:00 hod. bola znovuotvorená posilòovòa MTF po
rekonštrukcii a doplnení nových prístrojov.12. marca 2013 o 13:00
hod. bola znovuotvorená posilòovòa MTF po rekonštrukcii a doplnení
nových prístrojov.

Mgr. Karol Kováè, PhD.-1.
zástupcu vedúceho LEKA
Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík,
vyhovel žiadosti Ing. Milana Petráša, PhD.,
vedúceho Lektorského kabinetu na MTF STU
a vymenoval s úèinnosou od 1. marca 2013
Mgr. Karola Kováèa, PhD. za I. zástupcu
vedúceho Lektorského kabinetu.
Vymenúvací dekrét odovzdal dekan fakulty za
prítomnosti I. prodekana prof. Dr. Ing. Jozefa
Peterku.Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto
funkcie mu želáme ve¾a úspechov.
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Grantový program pre
pedagógov - VW Slovensko
Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje grantový program "Rozvíja technik(o)u". Program je
urèený pre pedagógov (resp. pre ústavy a katedry) na technických vysokých školách na
Slovensku.Bližšie informácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/
Ciele grantového programu:
Podpori iniciatívu pedagógov v rámci technického vzdelávania, súaží, zaujímavých projektov atï.
Spolupracova na inovatívnych projektoch technického zamerania so zrete¾om na originalitu a
modernos
Podpori aktívny prístup samotných pedagógov
Podpori praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnos a
prepojenie s praxou
Rozvíja technické vzdelávanie nad rámec vyuèovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením
študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou
Suma podpory pre jeden projekt je až 13.000€, Uzávierka prijímania žiadostí je 31.5.2013

Annual Report 2012
Na web stránke fakulty vám prinášame najnovší Annual Report 2012 id 9912
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RÔZNE
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Prvý univerzitný výskumný
park MTF STU

3. Aplikovaný výskum v rámci uvedených vedeckých pracovísk a
4. Podpora moderného transferu technológií do praxe v podobe transferu know-how, inovácií a
poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up, spin-off.
Je to výnimoèný úspech nielen pre fakultu, celú STU, ale aj pre Slovensko – spravili sme zásadný
krok pre zvyšovanie úèasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku
Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.

Projekt je primárne zameraný na oblas materiálového inžinierstva v oblasti iónových a
plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súèasou
projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.
Názov projektu je UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK „CAMPUS MTF STU" - CAMBO
Špecifické ciele projektu boli definované ako:
1. Zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR v oblasti materiálového výskumu na báze
iónových a plazmových technológií.
2. Vyškolenie a tréning vedeckého a technického personálu pre UVP CAMBO – pracovisko
materiálového výskumu.
V rámci tohto projektu MTF STU vybuduje dva nové objekty a vybaví ich najmodernejšími
technológiami na svetovej úrovni:
1. Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami:
Laboratórium technológií iónového lúèa
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium poèítaèového modelovania.
2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s
laboratóriami:
Laboratórium riadiacich systémov
Laboratórium ICIM
Laboratórium integrácie informaèných a riadiacich systémov.
Okrem výstavby nových objektov a obstaraní unikátnych technológií pre materiálový výskum a pre
výskum v oblasti automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami sú
naplánované ïalšie aktivity a to:

Úspešný zaèiatok realizácie
projektu "Pohyb, Relax, Duša“
Projekt P. R. D. (Pohyb, Relax, Duša) od 1.3.2013 prináša pre denných študentov (prednostne
študentov MTF ubytovaných na internáte M. Uhra) ZADARMO cvièenia a interaktívne semináre.
Rozvrh aktivít:

Cvièenie crossfit:
pondelok 19:00 – 20:00
streda 17:15 – 18:15
Cvièenie Joga:
utorok 18:00 – 19:00
štvrtok 8:30 – 9:30

Interaktívne semináre projektu sú zamerané na: harmonizáciu tela, poukázanie významu cvièenia
v živote èloveka, stravu a metabolizmus, zdravú výživu a všeobecne zdravý životný štýl.
Projekt je finanène podporený Programom EÚ Mládež v akcii. Za realizáciou stoja štyria èlenovia
neformálnej skupiny: Mgr. Karol Kováè, PhD., Ing. Michal Ondruška, Bc. Martina Hudáková a Bc.
Peter Pilch.
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