Udalosti
september 2013

na MTF STU

AKCIE

Konal sa ïalsí úspešný roèník
Letnej univerzity
stredoškolákov
V utorok 3. septembra 2013 sa na pôde našej
fakulty konal piaty roèník celouniverzitného
podujatia Letná univerzita stredoškolákov,
ktorej sa zúèastnilo 51 študentov z celého
Slovenska. Absolventi tohto podujatia –
budúci ambasádori, získali na základe
prezentovaných informácií prierezový obraz o
štúdiu a zameraní našej fakulty.
Oranizátori podujatia veria, že s mnohými z
nich sa stretneme pri zápise do prvého
roèníka bakalárskeho štúdia, resp. že na
základe pozitívneho osobného zážitku z
dopoludnia stráveného na MTF STU v Trnave,
podnietia k štúdiu na našej fakulte svojich
spolužiakov.

Uskutoènili sa zápisy
V mesiaci august a september 2013 sa uskutoènili zápisy novoprijatých študentov na všetky tri
stupne štúdia.Dòa 23. 8. 2013 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov,
ktorí sa zapísali do I. roku na doktorandskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich na zápise privítal
prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.Novoprijatých študentov na inžinierskom stupni štúdia
fakulta privítala v dòoch 27. 8. a 28. 8. 2013 a zápis študentov prijatých v II. kole na bakalárske
štúdium sa uskutoènil v dòoch 4. 9. a 5. 9. 2013.Informácie na zápisoch sprostredkovali vedúca
študijného oddelenia Mgr. Renáta Ivanèíková - o systéme vysokoškolského štúdia, riadite¾ ŠD Ing.
Dušan Knap - o podmienkach ubytovania v Študentskom domove M. Uhra, doc. Ing. Ivana
Tureková, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD. a Ing. Zuzana Szabová z UBEI – k dodržiavaniu
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.Študentov prijatých na I. stupeò štúdia na detašovaných
pracoviskách (DP) privítali Ing. Peter Kleinedler, PhD. – poverený vedúci DP Dubnica nad Váhom a
Ing. Peter Szabó, PhD. – vedúci DP Komárno.Vedenie fakulty víta novoprijatých študentov na
všetkých troch stupòoch štúdia a praje im ve¾a úspechov v ak. roku 2013/2014.

Všetkým kolegom, ktorí sa akýmko¾vek
spôsobom podie¾ali na úspešnom priebehu
akcie patrí zo strany vedenia fakulty vïaka!
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Konalo sa kolokvium prof. Daši
Hrivòákovej
Dòa 11. 09. 2013 sa v priestoroch
Materiálovotechnologickej fakulty STU na
ulici J. Bottu v Trnave konalo kolokvium pri
príležitosti významného životného jubilea
prof. Ing. Daši Hrivòákovej, DrSc., emeritnej
profesorky STU a držite¾ky Ve¾kej medaily sv.
Gorazda.Podujatia, nad ktorým prevzali
záštitu dekan MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing.
Oliver Moravèík a riadite¾ ÚMMS SAV Ing.
Karol Iždinský, PhD. sa zúèastnilo približne 30
hostí z Èeskej republiky a Slovenska, ako aj
bývalí spolupracovníci z materského Ústavu
materiálov.Laudácio predniesol doc. Ing.
Vladimír Magula, PhD. a s odbornou
prednáškou na tému „Permanentné magnety
– ich vlastnosti a použitie“ vystúpil doc. Ing.
Viliam Hrnèiar, CSc. zo Strojníckej fakulty STU.
O umelecký zážitok sa svojimi vystúpeniami
postaral popredný slovenský sólista,
koncertný violonèelista a pedagóg VŠMU v
Bratislave pán Eugen Prochác.
Podujatie bolo dôstojným a milým stretnutím
s oslávenkyòou. Je nesmierne dôležité
pripomína si a ma v úcte tých, ktorí urèovali
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smer vo vede a ktorí nás inšpirujú do
budúcnosti.Jubilantke do ïalšieho života
želáme pevné zdravie a ve¾a radostných chví¾
v kruhu svojich najbližších a priate¾ov.

Uskutoènila sa 20.
medzinárodná vedecká
konferencia FORMING 2013
V dòoch 11. - 14. 9. 2013 sa uskutoènila v
Piešanoch jubilejná 20. medzinárodná
vedecká konferencia FORMING 2013, ktorú
usporiadala Katedra obrábania, montáže a
tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa
zúèastnilo 58 úèastníkov zo 4 krajín (Po¾sko,
Èeská republika, Slovensko a Kazachstan). Z
vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava,
Politechnika Œl¹ska Katowice, Politechnika
Œl¹ska Gliwice, Politechnika Czestochowska,
Akademia Górniczo-Hutnicza University of
S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y K r a kó w,
Uniwersytet Œl¹ski Chorzów, Politechnika
Lubelska, Politechnika Wroclawska,
Karaganda state Industrial University
Temirtau, TU Košice a STU Bratislava. Okrem
úèastníkov z vysokých škôl sa konferencie
zúèastnili významné spoloènosti: Tøinecké
železárny, a.s, VUHŽ Dobrá, a.s., Materiálový
a metalurgický výzkum, s.r.o., COMTES FHT,
a.s., Metal Forming Institute in Poznaò, I

Instytut Metali Nieželaznych Gliwice,
Železiarne Podbrezová VVC, s.r.o., PSA
Peugeot Citro¸n Slovakia a Bohuš, s.r.o. V
rámci konferencie bolo prezentovaných 43
príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto sú
uverejnené v èasopisoch Hutnické listy
alebo v èasopise Hutnik. ? èastn?ci
konferencie sa z?èastnili exkurzie v PSA
Peugeot Citro¸n Slovakia. Na uspešnom
priebehu konferencie sa podie¾ali sponzori:
Slovenské elektrárne, a.s., Bohuš, s.r.o.,
TRUMPF Slovakia s.r.o. a PCA Slovakia, s.r.o.
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Výsledky súažných disciplín
"Športového dòa
zamestnancov MTF STU“
Dòa 20.9.2013 sa uskutoènil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deò
zamestnancov MTF STU“. Do súaží v 10-ich športových disciplínach sa aktívne zapojilo 85
zamestnancov našej fakulty.Okrem súažnej aktivity sa väèšina zúèastnených zapojila do merania
vlastných funkèných a telesných ukazovate¾ov – krvný tlak, srdcová frekvencia, meranie množstva
podkožného tuku. Mnohí úèastníci si zacvièili pilates, vyskúšali si klasickú masáž a využili možnos
plávania poèas celého športového dòa. Výsledky najúspešnejších zamestnancov v jednotlivých
športových disciplínach nájdet ena id 10465.
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Uskutoènila sa V. konferencia
pedagógov MTF STU
Dòa 20.9.2013 sa uskutoènil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deò
zamestnancov MTF STU“. Do súaží v 10-ich športových disciplínach sa aktívne zapojilo 85
zamestnancov našej fakulty.Okrem súažnej aktivity sa väèšina zúèastnených zapojila do merania
vlastných funkèných a telesných ukazovate¾ov – krvný tlak, srdcová frekvencia, meranie množstva
podkožného tuku. Mnohí úèastníci si zacvièili pilates, vyskúšali si klasickú masáž a využili možnos
plávania poèas celého športového dòa. Výsledky najúspešnejších zamestnancov v jednotlivých
športových disciplínach nájdet ena id 10465.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách na UPMK

.
D
h

Dòa 27. augusta 2013 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand : Ing. Roman Bednár
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Postupnos krokov individualizácie konceptu Lean v priemyselných
podnikoch
Školite¾ka: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
Doktorand : Ing. Martin Hrablik
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Získavanie zamestnancov na k¾úèové pracovné pozície v podmienkach
globalizácie pracovných trhov v EÚ
Školite¾ka: doc. Ing. ¼ubica Èerná, PhD.

P

Doktorandka : Ing. Jana Malá
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Metodika hodnotenia kvality informácií v projektovom riadení
Školite¾ka: doc. Ing. ¼ubica Èerná, PhD.

Doktorandka : Ing. Vanessa Prajová
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Návrh implementácie integrovanej marketingovej komunikácie ako
nástroja konkurencieschopnosti organizácie
Školite¾: prof. Ing. Jarmila Šalgovièová, Csc.
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Doktorandka : Ing. Martina Hasayová
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Návrh metodiky pre vypracovanie komplexného auditu projektového
riadenia
Školite¾ka: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.

Doktorandka : Ing. Katarína Drieniková
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Návrh využitia analytického hierarchického procesu v stratégii
spoloèensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.

Doktorand : Ing. Tomáš Naòo
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Návrh využitia analytického hierarchického procesu v rizikovom
strategickom manažmente priemyselných podnikov
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.

Doktorand : Ing. Pavel Pavlenda
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Proposal of methodology for knowledge management application in
innovation processes
Školite¾: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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Oznam o úspešných
obhajobách na UMAT

.
D
h

V dòoch 27. – 28. augusta 2013 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
27. augusta 2013 :
Doktorandka : Ing. Alena Klimová
Študijný program : materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce : Columnar to equiaxed transition in the intermetallic titanium alloys
Školite¾: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Doktorand : Ing. Radoslav Halgaš
Študijný program : materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce : Mechanical properties of human enamel and restorative dental materials
Školite¾: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

P

28. augusta 2013 :
Doktorandka : Ing. Jana Mesárošová
Študijný program : materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce : Analýza solidifikaèných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých èasticiach
prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku
Školite¾ka: doc. RNDr. Mária Behúlová, Csc.
Doktorandka : Ing. Jana Bohovièová
Študijný program : materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce : Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov na kovových materiáloch
Školite¾ka: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
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Doktorandka : Ing. Natália Navrátilová
Študijný program : spracovanie a aplikácia nekovov
Téma dizertaènej práce : Štúdium biodegradovate¾ných plastov a ich zmesí vo vzahu k výrobku a
optimalizácii parametrov spracovania
Školite¾: doc. Ing. Antonín Náplava, Csc.

UBEI

Dòa 28. augusta 2013 o 11.30 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Michal Svoboda
Študijný program : integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce : Identifikácia a riadenie nežiaducich udalostí pri prevádzkovaní
technologického zariadenia z h¾adiska úniku nebezpeèných látok
Školite¾ka: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Vedenie fakulty srdeène blahoželá
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Vyšlo druhé èíslo èasopisu
Alumni Magazín MTF STU
Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU,teší nás, že Vám môžeme predstavi v poradí druhé
èíslo Alumni Magazínu MTF STU. Jeho elektronickú podobu nájdete na portáli pre absolventov a
priate¾ov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU: http://www.mtfalumni.sk//alumni-magazn/show.shtml?id=21

Pracovné soboty na študijnom
oddelení v zimnom semestri
2013/2014

26. 10. 2013 09. 11. 2013 30. 11. 2013 14. 12. 2013 -

p. Broèková
p. Mikulková
p. Broèková
p. Mikulková

è. 170
è. 158
è. 170
è. 158

Pracovné soboty v AK v
zimnom semestri 2013/2014
V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami študijného oddelenia budú okrem bežných
hodín aj stránkové hodiny poèas sobôt v Akademickej knižnici (ul. Ján Bottu, pavilón T, è. dv. 18) v
èase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedòajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) nasledovne:
28. 09. 2013
05. 10. 2013
26. 10. 2013
09. 11. 2013
30. 11. 2013
14. 12. 2013

Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy
štúdia kombinovanou metódou dòom 28. septembra 2013 (Sobota) budú okrem
bežných hodín aj stránkové hodiny poèas sobôt v èase od 7.30 hod. do 15.30 hod.
(obedòajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) na študijnom oddelení èíslo dverí 158
a 170 (I. poschodie).
V zimnom semestri 2013/2014 budú stránkové hodiny poèas sobôt nasledovne:
28. 09. 2013 - p. Broèková
è. 158
p. Mikulková
05. 10. 2013 - p. Mikulková
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è. 158
è. 158
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RÔZNE

Prianie rektora IzhSTU do
nového akademického roku
Vážený pán dekan,

Pravidelná navigácia v
databázach
Akademická knižnica vám oznamuje, že poèas zimného semestra 2013/2014 máte možnos
zúèastni sa na pravidelných stretnutiach, ktoré budú orientované:

vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študentilogo izevsk
Materiálovotechnologickej fakulty STU,
dovo¾te mi, aby som Vám všetkým v mene vedenia Kalašnikovovej štátnej technickej univerzity
v Iževsku, ako aj v mene svojom, zaželal ve¾a akademických úspechov, pevné zdravie, rados z
práce a ve¾a osobných i pracovných úspechov v akademickom roku 2013/14.

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

Verím, že aj smerom do budúcnosti budeme pokraèova v úspešnej aplikácii spoloèných
projektov a spolupráce.
Želám si, aby užitoèná spolupráca našich univerzít pokraèovala a prehlbovala sa aj naïalej, aby
sme sa tešili na spoloèné stretnutia na oboch stranách hraníc, ktoré nás neodde¾ujú, ale
naopak, spájajú.

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.

Boris Jakimoviè, Dr. h. c. prof. DrSc., rektor IzhSTU
Sme tu pre vás.
Zverejnené: 26.09.2013
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