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Úspech študentov UPMK na
ŠVOÈ vo Zvolene

Úspech MTF v súažiach o
„Pohár rektora STU“

Dòa 14. mája 2013 sa 7 študenti Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality a
zároveò víazi fakultného kola ŠVOÈ úspešne zúèastnili 54. roèníka Študentskej vedeckej a
odbornej èinnosti v Zvolene. V sekcii Ekonomika a manažment podniku získali:
2. miesto: Bc. Matej Daòo „Využitie moderných nástrojov pri ergonomickej analýze a racionalizácii
vybranej prevádzky v podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.“, vedúci práce: Ing. Rastislav Beòo,
PhD.;
3. miesto: Ján Jánošík „Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakehodlerov -príležitos pre
efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v èase globálnej krízy“, vedúci práce: prof. Ing. Peter
Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová,
V každej sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplomom za najlepšiu prácu a finanènou
odmenou.Víazom aj vedúcim prác srdeène blahoprajeme!

V dòoch 16.4. 2012 - 17.4. 2013 sa v Bratislave uskutoènili športové súaže študentov a
zamestnancov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov a zamestnancov všetkých
fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z Lektorského kabinetu Ing.
Milana Petráša, PhD., Mgr. Rastislava Hlavatého, PhD. PaedDr. Eleny Lukaèovièovej, PhD. a Mgr.
Viliama Sedláka nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!Majstrovstvám STU predchádzali
medziroèníkové súaže študentov a zamestnancov MTF v športoch: stolný tenis, volejbal, futbal,
basketbal, plávanie, ktoré sa pravidelne uskutoèòujú vždy v každom semestri akademického roku.
Vedenie fakulty študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v športových súažiach
odsúhlasilo motivaèné štipendium a budú spolu s úspešnými zamestnancami a s vyššie uvedenými
pedagógmi pozvaní na stretnutie k dekanovi fakulty.Blahoželáme zamestnancom i študentom –
športovcom k ich športovým výsledkom a dobrej reprezentácii fakulty.Súhrnné výsledky nájdete
na id 10197.

2

AKCIE

3

Preplnená malá aula

Otvorenie bývalej Botanickej
záhrady MTF STU

Dòa 2. mája 2013 sa uskutoènilo jubilejné tridsiate (!) pokraèovanie dies iovis occurssus, ktoré pri
nástupe do funkcie dekana založil Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík. Podujatiami deklaroval
potrebu univerzálnosti na univerzite.Bolo symbolické, že prítomní privítali jeho bývalého
diplomanta, spoluzakladate¾a firmy ESET Ing. Miroslava Trnku. V súèasnosti je predsedom
Nadácie ESET.Niektorú zo znaèiek firmy pozná 1 miliardy ¾udí a to je najlepšie vysvedèenie kvality
ich produktov.Dekan O. Moravèík prednášate¾ovi odovzdal Pamätný list stromu poznania, ktorý
mu udelil rektor STU R. Redhammer pri jubileu STU a banskoštiavnickej akadémie.

V piatok 24.5.2013 sa uskutoènilo slávnostné otvorenie bývalej Botanickej záhrady
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, ktoré bolo súèasne vyvrcholením
revitalizaèných aktivít realizovaných od r. 2006.Poèas 7 rokov revitalizácie získala MTF takmer 42
500,- Eur, prevažne na stroje a výsadbu. Na revitalizáciu záhrady finanène prispeli grantové
organizácie Mesta Trnava, Nadácia Trnava Trnavèanom, Ekopolis, Nadácia SLSP, Nadácia VÚB,
Nadácia Holcim (Slovensko) a.s., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Environmentálny fond a Nadácia SPP spoloène s nadáciou Ekofond cez program SPPoloène pre
verejnos. Revitalizaèné práce sa realizovali prostredníctvom dobrovo¾níkov, ktorí v záhrade
odpracovali viac ako 5000 osobohodín bez nároku na odmenu. Všetkým, ktorí sa prièinili o to, že
sme v piatok mohli záhradu otvori pre verejnos patrí ve¾ká vïaka.Slávnostného otvorenia sa
zúèastnilo viac ako 80 návštevníkov, už prvé reakcie na „Našu záhradu“ boli ve¾mi pozitívne.
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International Doctoral Seminar
2013 finished
The 8th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and
Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the first time coorganised with a foreign University, the Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin,
University of Zagreb, Croatia. The Seminar venue was the Centre for Advanced Academic Studies
in Dubrovnik, Croatia.The Seminar was organised for the PhD students who could present the
results of their dissertation theses in the area of Engineering Technologies, Materials Engineering,
Applied Informatics and Automation in Industry, Industrial Engineering, Management and
Quality, and Environmental and Safety Engineering.Out of 62 PhD students registered in the
conference, 36 were of STU MTF, 14 of FOI Varaždin (coorganizer of IDS), two of STU FEI and 10
from abroad (Germany, Czech Republic, Spain and Russia). Simultaneously, we had an
opportunity to welcome nine foreign PhD supervisors, professors and the guests from the
universities and research institutes from Croatia, Germany, Spain and Poland, e.g.:Prof. Dr.Sc
Vjeran Strahonja (FOI Varazdin, Croatia), Prof. dr. sc. Diana Šimiæ, Prof. dr. sc. Neven Vrèek,
Assoc.Prof. dr. sc. Sandro GERIÆ, as well as Prof. Dr. Dr.h.c. Peter Joehnk (HZDR DresdenRossendorf, Germany), Prof. Dr.-Ing. Volkmar Richter (Germany), Gutierrez Jose Maria (University
of Alcala, Spain), Prof. dr hab. MSc. Roman Stryjski (University Zielona Gora, Poland), Assoc. Prof.
Dr. inž. Julian Jakubowski (Wyzsa szkola Zawodova Suliechow, Poland).The event was opened by
Prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, Dean of STU MTF, and Prof. dr.sc Vjeran Strahonja, Dean of FOI,
Varždin. There were two plenary talks delivered by Prof. dr. sc. Diana Šimiæ and Prof. Dr. Dr.h.c.
Peter Joehnk.The conference programme comprised the students’ presentations in the English
language in individual professional sections chaired by associate professors and professors,
mainly:Prof. Dr. sc. Neven VRÈEK, Prof. Ing. Janovec, DrSc., Prof. Dr.-Ing. Volkmar Richter,
Assoc.Prof. Maroš Martinkoviè, CSc., Prof. Ing.Karol Balog, PhD., Assoc. Prof. Ing. Peter Schreiber,
CSc., Ing. Roman Ružarovský, PhD. and Ing. Juraj Drahòovský, PhD.
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The PhD students participating in IDS 2013 have gained valuable experience in elaborating
scientific presentations and particularly in presenting their scientific theses in the English
language. At the same time, they could set up professional and personal contacts and compare the
results of their research with the colleagues of other universities.The poster section was prepared
with aim to support the discussions within and outside the sections.Upon the proposals of
individual section chair, the Closing Ceremony was associated with awarding the best student
contributions in individual sections.The professional part of the Seminar was complemented by
social events (dinner and a boat trip to the Locrum Island), which were warmly welcome by
domestic and foreign participants.Many participants promised to participate in the IDS 2014.
Based on the agreement of both Faculties’ Management (STU MTF Trnava, FOI Varaždin) and a
representative of the Management of the Faculty of Informatics and Production Quality, University
of Zielona Gora, Poland, the venue of the next year IDS 2014 will be the University of Zielona Gora,
Poland.
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Slávnostné otvorenie
budovania Univerzitného
vedeckého parku

Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami :
Laboratórium technológií iónového lúèa
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium poèítaèového modelovania.
Pracovisko bude primárne zamerané na oblas materiálového inžinierstva v oblasti iónových a
plazmových technológií.

Dòa 17.5.2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave
slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave.Tohto významného
podujatia sa zúèastnili významní hostia z domáceho a zahranièného akademického,
hospodárskeho ale i spoloèenského života.Program podujatia zaèal slávnostným privítaním
dekanom MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravèíkom, ktorý požiadal o príhovor vzácnych
hostí - rektora STU prof. Ing. Róberta Redhammera, PhD. a ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR pána Dušana Èaplovièa. Príhovory boli prejavom uznania nieko¾koroèného úsilia a
vytrvalosti, ktorá predchádzala vôbec celému projektu. Spoloènú rados z naplneného zámeru
potvrdil vo svojom vystúpení aj jeden z riadite¾ov Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Dr.h.c. Prof. Dr. Peter Joehnk. Zdravicou pozdravil prítomných aj minister pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR pán ¼ubomír Jahnátek a predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Dr. h.
c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.Po slávnostných príhovoroch sa uskutoènil samotný akt otvorenia a
odhalenia pamätnej tabule, ktorá bude v budúcnosti na stene budovy pripomína dnešný deò.
Spoloène s realizátorom stavby jemnými dotykmi kladív uviedli do života stavbu objektu
Materiálového výskumu - Slovakion pán minister Dušan Èaploviè, pán rektor STU Róber
Redhammer a dekan fakulty pán Oliver Moravèík.Po tomto akte a prehliadke miesta staveniska
sa uskutoènila vo¾ná tlaèová diskusia pre médiá. Podujatie pokraèovalo vo¾nou debatou,
priate¾skými rozhovormi a vzájomnou hrdosou nad dosiahnutým úspechom. Všetci sme sa
zhodli, že slávnostné otvorenie sa v tento deò skonèí, ale vlastne to všetko zaèína.Dòom
17.5.2013 bola teda zahájená prvá etapa budovania Univerzitného vedeckého parku slávnostným
otvorením zaèiatku výstavby objektu Materiálového výskumu – Slovakion. V rámci tohto projektu
sa vybuduje objekt s najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni:
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MTF STU na výstave v Nitre
V dòoch 21.-24.5.2013 sa MTF STU zúèastnila na 1.roèníku výstavy TECHFÓRUM 2013, ktorá sa
organizovala ako súèas 20. roèníka medzinárodného strojárskeho ve¾trhu v Nitre.Cie¾om výstavy
bola prezentácia výstupov výskumných a vývojových pracovísk fakúlt vysokých škôl, univerzít
technického zamerania a ich konfrontácia s praxou.Ve¾trh predstavoval najvýznamnejšiu
prehliadku strojárskej produkcie v SR. Odvetvie strojárstva má na Slovensku tradièné zázemie, èo
vytvára podmienky pre investorov a prináša pre slovenských výrobcov efekt v podobe vytvorenia
nových kontaktov, ale i prezentáciu dosiahnutých výsledkov. Na organizácii podujatia sa podie¾al aj
Zväz strojárskeho priemyslu SR a záštitu nad ve¾trhom prevzal minister hospodárstva SR pán Ing.
Tomáš Malatinský, MBA.Osobitnou súèasou výstavy bola i prezentácia zváraèských škôl v
samostatnom pavilóne výstavy, na ktorej sa predstavila i zváraèská škola Ústavu výrobných
technológií MTF STU. Táto možnos sa naskytla fakulte vïaka spolupráci so spoloènosou Prvá
zváraèská, a.s. Bratislava.Do tohto roèníka ve¾trhu bolo prihlásených okolo 400 vystavovate¾ov,
ktorí zastupovali približne 200 firiem z mnohých krajín najmä zo Slovenska, Èeskej republiky,
Rakúska, Nemecka, Švajèiarska, Talianska, Francúzska, ale aj zo zámorských štátov, ako napr.
Japonsko, Tajwan. Materiálovotechnologická fakulta STU tak efektívne využila možnos
prezentácie svojich výsledkov v rámci najväèšej a najvýznamnejšej slovenskej strojárskej ve¾tržnej
udalosti v roku.MTF STU na výstave zastupovali striedavo:
za Ústav materiálov:doc. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD.doc. Ing. Mária Dománková, PhD.doc. Ing.
Roman Moravèík, PhD.
za Ústav výrobných technológií:Ing. Ladislav Moroviè, PhD.
za Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.Ing.
Andrej Strašifták,Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Organizaène prezentáciu MTF STU zabezpeèovalo pracovisko OPOM.
Propagaèné materiály a katalógy firiem z výstavy nájdete v študovni Akademickej knižnice.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výsledky z doplòujúcich volieb
èlenov do AS MTF STU na
obdobie 2011 – 2015
AS MTF STU
Protokol – zamestnanecká èas
z doplòujúcich volieb èlenov do AS MTF STU na obdobie 2011 – 2015
Vo¾by sa konali 15. a 16.5. 2013 v priestoroch pavilónov „Z“ a „T“
Poèet oprávnených volièov: 215
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 127
Kandidát zvolený do AS MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov:
Kebísek Michal, Ing. PhD.
Trnava 16. 5. 2013
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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Nové knihy z oblasti
duševného vlastníctva

Smútoèné oznámenie

Vo februári tohto roka sme vás informovali, že Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií NPTT. Vïaka zastúpeniu STU v tomto programe sme získali do fondu Akademickej knižnice nové
publikácie z oblasti duševného vlastníctva, ktoré sú prístupné v študovni (zoznam).Knihy sú
doplòované priebežne pod¾a požiadaviek - návrhy na ïalšie tituly môžete adresova na
koordinátorov projektu za STU: Mgr. Viera Polèíková (STU), PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (MTF
STU).Poznámka:Mesaèné preh¾ady najnovších publikácií v knižnici nájdete na stránke „ Nové
k n i hy vo fo n d e“ ( htt p : / / w w w. mt f. st u b a . s k /s k /o d b o r y /o d b o r - p oz n at kove h o manazmentu/akademicka-kniznica/informacne-zdroje-interne/nove-knihy-vo-fondeakademickej-kniznice.html? page_id=9002)

S hlbokým zármutkom a žia¾om v srdci oznamujeme, že nás náhle opustila naša bývalá kolegyòa
PhDr. Eleonóra Bujnová Csc.
vo veku nedožitých 74 rokov.
Obèianska rozlúèka so zosnulou sa uskutoènla dòa 8. mája 2013 o 13.00 hod. v Dome rozlúèky
Frauenberg v Banskej Štiavnici.
Èes jej pamiatke!
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