október 2014

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Uskutoènilo sa finále súaže
„The best student´s project
2014“

2. miesto
Bc. Filip Galgóci
Názov témy: Návrh opatrení na úpravu dispozièného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby
osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvaèníkov spoloènosti ZF SACHS Slovakia, a. s.
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
Cena: Absolvovanie tréningového programu v hodnote 500,- € od spoloènosti Comm-Pass v oblasti
projektového manažmentu, predplatné èasopisu Perspektívy kvality od Èeské spoleènosti pro
jakost

Dòa 13.10.2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave
uskutoènilo finále súaže „The best student´s project 2014“ (http://www.produktivne.sk/sutaz/),
ktorej cie¾om bolo pomôc študentov konèiacich roèníkov prezentova výsledky svojich
závereèných prác, zvidite¾ni sa a získa nové, zaujímavé kontakty na odborníkov z praxe.

3. miesto
Ing. Ján Juroš
Názov témy: Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizaèných lisov pomocou
metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava.
Vedúci práce: Ing. Juraj Drahòovský, PhD.
Cena: Úèas na konferencii organizovanej spoloènosou IPA Slovakia, predplatné èasopisu
Perspektívy kvality od Èeské spoleènosti pro jakost

Do súaže sa celkovo zapojilo 30 študentov z celého Slovenska, prièom prezentovaných bolo TOP 10
vybraných prác, ktoré boli realizované v priemyselných podnikov na Slovensku. O výhercoch
súaže rozhodovala komisia zložená z odborníkov z praxe a akademickej obce na základe
stanovených kritérií ( úroveò analýzy a spracovania dostupných údajov, praktický a finanèný prínos
pre spoloènos, rozsah projektu, optimalizaèné návrhy na zlepšenie).
Výsledky súaže:
1. miesto
Autor: Ing. Vladimír Krajèo
Názov témy: Návrh efektívneho
montážneho procesu na montážnom
pracovisku VS 20 pomocou MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, a.s.
Vedúci práce: Ing. Juraj Drahòovský, PhD.
Cena: Absolvovanie tréningového programu v hodnote 1500,- € od spoloènosti IPA Slovakia a úèas
na projekte v oblasti priemyselného inžinierstva alebo inovácií, predplatné èasopisu Perspektívy
kvality od Èeské spoleènosti pro jakost
1

Špeciálna cena pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality
Ing. Marián Drábik
Názov témy: Projekt zvyšovania úèinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoloènosti Martinrea
Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
Vedúci práce: Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Cena: Školenie v oblasti kvality v automobilovom priemysle (ISO/TS 16949 alebo VDA) v hodnote
500,- € od Slovenskej spoloènosti pre kvalitu
Špeciálna cena pre organizátora súaže, vyžrebovaná zo všetkých prihlásených prác
Ing. Matúš Zorièák
Názov témy: Analýza nákladov na kvalitu vo firme a ich optimalizácia
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Jambor, PhD.
Cena: Školenie na jednu z vybraných metód štíhlej výroby v hodnote 200,- €
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Výsledky výzvy o pokraèujúce
projekty mladých 2014
V súlade so smernicou rektora 12/2012-N bola vyhlásená výzva na predkladanie pokraèujúcich
projektov mladých výskumníkov. Po získaní všetkých hodnotení od jednotlivých hodnotite¾ov bol
medzi piatimi úspešne hodnotenými projektami posúdený projekt Ing. Evy Babalovej, PhD. AL-TINU-SIM z MTF STU.
Dòa 14. 10. 2014 navštívil našu fakultu rektor STU profesor Redhammer, ktorý dekrét za
najúspešnejší projekt MTF STU slávnostne odovzdal Ing. Eve Babalovej, PhD.
Slávnostného odovzdania sa zúèastnil dekan MTF STU profesor Peterka a docentka Behúlová z
UVSM.
Srdeène blahoželáme.

Ocenenia študentov
bakalárskeho štúdia v ak. roku
2012/2013 - Pochvalné uznanie
dekana za vynikajúco
vypracovanú závereènú prácu,
Cena dekana
Za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu v akademickom roku 2012/2013 dekan fakulty udelil
Pochvalné uznanie dekana.
Študenti, ktorí ukonèili štúdium na I. stupni s vyznamenaním a získali vážený študijný priemer do
1,50 vrátane úspešných štátnych skúšok budú dekanom fakulty ocenení "Cenou dekana".

Všetkým oceneným študentom srdeène blahoželáme.
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MTF STU - hostite¾ka štvrtého
roèníka Medzinárodnej Letnej
Školy
International Summer School 2014
Vybrané otázky z bezpeènostného inžinierstva a prevádzkovania jadrových elektrární v súvislosti s
energetickou politikou EU
Trnava 07.9.2014 - 12.9.2014
V dòoch 07.09.2014 až 12.09.2014 hostila Materiálovotechnologická fakulta úèastníkov
Medzinárodnej letnej školy, ktorého hlavným organizátorom bola Politechnika Wroclawska a
spoluorganizátormi Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava a
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave. Hlavným koordinátorom projektu bol
Pawel Regucky (WUT,Po¾sko) a koordinátorom pre Èeskú republiku bol prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
VŠB TU Ostrava) a za Slovenskú republiku prof. Ing. Karol Balog, PhD. (MTF STU).
Hlavným cie¾om Medzinárodnej letnej školy je integrácia univerzít pri výchove študentov pre
potreby jadrovej energetiky a analýza aktuálnych problémov jadrovej energetiky v
stredoeurópskom regióne s osobitným dôrazom na bezpeènostné postupy, návrhy a využívanie
jadrových reaktorov, výmena skúseností z oblasti nových technológií používaných v oblasti
jadrovej energetiky a vychovávanie odborne kvalifikovaných úèastníkov - študentov z partnerských
univerzít.
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Nosným tématom bola široko koncipovaná problematika bezpeènosti prevádzkovania jadrových
elektrární. Taktiež bol kladený dôraz na problematiku spracovania a postupov skladovania
rádioaktívnych materiálov v palivovom cykle jadrovej elektrárne. Súèasou programu bola aj
exkurzia do jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Materiálovotechnologickú fakultu STU so
sídlom v Trnave reprezentovali študenti Ústavu bezpeènosti, environmentu a kvality.
Výber èlenov konzorcia nebol náhodný. Na území bývalého Èeskoslovenska sa nachádzajú štyri
jadrové elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 6000 MWe. Èlenovia pedagogického tímu
letnej školy disponujú s unikátnymi vedomosami, predovšetkým aj so skúsenosami z oblasti
prevádzkovania bezpeènosti jadrových elektrární. Tieto boli potom základom pre širokú výmenu
skúseností a názorov v oblastiach vplyvu jadrovej energetiky na životné prostredie. Tieto poznatky
sú ve¾mi dôležité vo svetle udalostí vo Fukušime a v plánoch výstavby jadrovej elektrárne v Po¾sku.
Lektormi zo strany organizátorov boli: koordinátor projektu dr. Pawel Regucky (WUT, Po¾sko), dr.
Inž. Andrzej Tatarek (WUT, Po¾sko), dr. Inž. Zbyszek Szeliga (WUT, Po¾sko), dr. Inž. Wojciech
Zacharczuk (WUT, Po¾sko), koordinátor za ÈR prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (VŠB Ostrava, Èeská
republika), koordinátor za SR prof. Ing. Karol Balog, PhD. (MTF STU, Slovensko), Ing. Ivan Hrušovský,
PhD. (MTF STU Slovensko).
Viac Informácií na: http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~szkolaletnia/MSL2014/English/index.html
Organizátori:
Politechnika Wroc³awska
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny
VŠB- Technická univerzita Ostrava
Fakulta Strojní
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická Fakulta v Trnave
Ústav bezpeènosti, environmentu a kvality

6

AKCIE

MTF STU reprezentovala na
MSV 2014 v Brne
Medzinárodný strojársky ve¾trh (MSV) v Brne je najvýznamnejším priemyselným ve¾trhom v
strednej Európe. V tomto roku sa ho zúèastnilo 1600 vystavovate¾ov z 31 krajín . Hlavnou témou
MSV 2014 bola priemyselná automatizácia, prezentácia meracej, riadiacej, automatizaènej a
regulaènej techniky zahròujúca všetky odbory ve¾trhu. Odbor elektronika, automatizácia a
meracia technika je po obrábacej technike a materiáloch a komponentoch v strojárenstve tretím
najobsadenejším špecializovaným celkom MSV. Úspešnos ve¾trhu potvrdzuje i rozsiahly
prieskum, ktorý sa realizoval medzi vystavovate¾mi a návštevníkmi agentúrou Ipsos (spoloènos
zaujímajúca významné postavenie pre hodnotenie ve¾trhov v Èeskej republike).
Úèas na ve¾trhu bola zabezpeèená vïaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku
prax, ITMS 26110230113. Bola to príležitos na prezentáciu najmä vedecko-výskumných výsledkov
fakulty , priestorom na komunikáciu oh¾adom konkrétnej pomoci pri riešení problémov praxe,
prezentáciu projektov pre rozvoj vedecko-výskumného potenciálu fakulty a jej zázemia, miestom
pre kontakt s firmami a spoloènosami na nadviazanie spolupráce medzi fakultou a praxou. Èo
bolo nesmierne milé, že sa k fakulte hlásili jej bývalí absolventi, ktorí teraz pôsobia na rôznych
postoch v priemyselnej oblasti - zaujímalo ich hlavne dianie na fakulte a èo máme nové. MSV v Brne
v roku 2014 predikoval priestor pre nadviazanie vzahov s praxou a priestor na výmenu poznatkov.
Súèasne sa stal priestorom pre prezentáciu fakulty ako vedomostnej inštitúcie, ktorá má výsostný
záujem na spolupráci s praxou. MTF STU bola jedinou fakultou zo všetkých slovenských
technických fakúlt (èi univerzít), ktorá sa na ve¾trhu prezentovala.
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Úèas MTF STU podporila prierezový záujem fakulty o transfer technológií a inovácií, ktorý sa stáva
vyh¾adávaným indikátorom pre nadviazanie kontaktov medzi výrobnou a vývojovou sférou. Išlo o
sústredenú ponuku vedecko-výskumných kapacít pre priemyselné využitie ako prejav skutoèného
záujmu univerzitného prostredia na riešení problémov praxe.
MSV v Brne bol príležitosou pre prezentáciu portálu firiem na MTF
(www.portalfiriem.mtf.stuba.sk) – t. z. zmluvní partneri z praxe, s ktorými má fakulta podpísané
zmluvy o spolupráci. Portál je založený na princípoch vytvárania takej ponuky fakulty, ktorá
korešponduje s potrebami a prianiami jej cie¾ových trhov, t. z. praxe. Bolo nám cou prezentova
na MSV našich partnerov z praxe: Matador Industries, a. s. Dubnica nad Váhom, Bizzcom, s.r.o.
Trnava, Koval Systems, a.s. Beluša, VIPO, a.s. Partizánske, DTF Technology GmbH Dresden, IS4U,
s.r.o. Brno, DVK Maschinenbau GmbH Budapest, Kellys Bicycles, s.r.o. Ve¾ké Orvište, Innov8 s.r.o.
Trnava. Niektorí z partnerov sa zastavili osobne na stánku MTF STU, èo bolo ve¾mi milým gestom a
prejavom vzájomného rešpektu.
Prínosy z úèasti na ve¾trhu - ve¾tržné a výstavné akcie patria medzi najatraktívnejšie reklamné
podujatia. V súèasnosti predstavujú dôležitý nástroj marketingovej komunikácie. Postupne sa stali
meradlom ekonomického a kultúrneho rozvoja tak v národnom, ako aj v medzinárodnom
ponímaní. Odborníci sa zhodujú v názore, že ve¾trhy a výstavy sú síce najdrahšou, ale zato
najúèinnejšou formou propagácie. Výstavná èinnos oznaèuje cie¾avedomú aktivitu subjektov,
ktoré prostredníctvom nej plánovane a systematicky sledujú realizáciu svojich zámerov. Cie¾om
týchto aktivít je dosiahnutie maximálneho úèinku s èo najefektívnejším využitím všetkých
použitých materiálnych a finanèných prostriedkov. K ïalším prínosom sa môžu jednoznaène
pripoji:
?
prezentácia fakulty ako riešite¾a projektu, ktorého hlavnou líniou je vzah univerzity a

hospodárskej praxe,
?
možnos prezentácie a zisovanie transferu poznatkov a znalostného potenciálu fakulty do praxe,
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?
zvýšenie podpory medzinárodnej spolupráce fakulty s priemyselným prostredím,
?
rozvoj osobných kontaktov, poznanie nových skupín z praxe blízkych fakulte,
?
doplnenie databázy potencionálnych/reálnych partnerov fakulty,
?
porovnanie a posilnenie úèinkov reklamy fakulty voèi hospodárskej praxi a verejnosti,
?
využitie platformy pre prezentáciu súèasných partnerov fakulty z praxe,
?
zber nových informácii o trhu, dianí v hospodárskej praxi,
?
úèinný prostriedok presadzovania pozitívneho imidžu fakulty v hospodárskom priestore,
?
posilnenie budovania koncepcie Corporate identity.

Preh¾ad návštevnosti stánku MTF STU: návštevnos na stánku bola denne monitorovaná (z
niektorých firiem sa zastavovali dvaja a viac záujemcov- štatisticky vykazujeme len inštitúciu).
Poèet celkových návštevníkov stánku MTF STU: 496
Priemerný poèet návštevníkov denne : 80-110
Poèet firiem (podnikov), ktoré sa zastavili na stánku: 62
Poèet škôl/univerzít , ktoré sa zastavili na stánku: 11
Zoznam firiem/inštitúcií, ktoré navštívili stánok MTF (prezenèné listiny z každého dòa sú u vedúcej
projektu):
Artis3000 Praha/ ASV Solnice/ ATEC – Automatizaèní technika Bratislava/ BAS Rudice/
BogeTrnava/ Bogeasmetall/ Branson Slovakia/ Computer Agency CZ/ Convoi, s.r.o./ ÈVUT Praha/
Daido Metal Brno-Slatina/ DVK Maschinenbau GmbH Miškolc/ Ekom, s.r.o. Piešèany/ Enviformas
Tøinec/ Evek Power System/ EximTECH Banská Bystrica/ Faculty of Mechanical Engineering/
Festo,s.r.o. CZ/ Fontana, a.s./ GSM Group/ Gymnázium Olomouc/ Hacker Model Production CZ/
Hörnlein,a.s. Šahy/ IGV technológie Žilina/ Ina Skalica, s.r.o./ Innomia,a.s. Jaromìø/ Kellys Bicycles,
s.r.o./ Kovaco s.r.o. Ve¾ká Lehota/ Kovoprojekta Brno a.s./ Kovosvit Mas CZ/ K-Plast Nová Baòa/
Kvant, s.r.o. Bratislava/ Letech, s.r.o. Piešany/ Makino EU/ Matador Industries, a.s. Dubnica
n./Váhom/ Mavex-Rekord Hungaria/ MCAE Sytems,s.r.o. Kuøim/ Messer Cuting System CZ/ Mikro,
s.r.o. Brno/ NETME Centre- 3D Laboratory Brno/ Nikov, s.r.o. Nitra/ P.M.S. Slovakia s.r.o./ Parker
Prädifa CZ/ Pfeiffer Vacuum CZ/ Rem-Technik ,s.r.o. Brno/ Robustech Slovakia/ Rosatom State
Nuclear Energy Corp. Rusko/ Shanghai Bearing corp./ Schunk Nitra/ Slévarna Hulín/ SOŠ Vsetín/
Spinbel, s.r.o. Mladá Boleslav/ Spinbel, s.r.o. Mladá Boleslav/ Starcom CZ/ Strategic Allies, Ltd.
Ve¾ká Británia/ Strues GmbH Roztoky u Prahy/ Svott, s.r.o. Mladá Boleslav/ T.E.A. Technik, s.r.o.
Brno/ Technik-Business Media ,s.r.o. CZ/ Technobal Ša¾a/ Technologická agentúra ÈR/ TFM
Slovakia/ TSI System, s.r.o. CZ/ TU Dresden/ TU ILmenau/ TU Košice/ TU Liberec/ UK Praha/
Univerzita obrany CZ/ VUT Brno/ Winfa, s.r.o. Trnava/ WRS Wagon Rail Service,s.r.o. Trnava/ ZF
Sachs Trnava/ ŽU Žilina a ïalší.
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AKADÉMIA & VAPAC 2014 Bratislava

Spolupráca školy s praxou

Pod záštitou Maroša Šefèovièa, podpredsedu Európskej komisie sa koná v dòoch 7. – 9. októbra
2014 v priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave 18. roèník najväèšieho medzinárodného ve¾trhu
štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC®. Na ve¾trhu prezentujú slovenské a zahranièné
univerzity, vysoké školy, fakulty a inštitúcie o podmienkach prijímacieho konania a ïalšieho
vzdelávania, o jazykovom vzdelávaní, o štipendiách a grantoch... Ve¾trh je predovšetkým zameraný
pre študentov konèiacich roèníkov – budúcich maturantov s cie¾om im pomôc pri výbere ïalšieho
vzdelávania. Slávnostné otvorenie ve¾trhu sa uskutoènilo za úèasti ministra školstva vedy výskumu
a športu SR Petra Pellegriniho. Materiálovotechnologická fakulta je taktiež zastúpena na
uvedenom ve¾trhu v propagaènom stánku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Možnosti štúdia na MTF STU prezentujú vybraní študenti fakulty.

„Stres na pracovisku a jeho vplyv na zamestnanca „

V uplynulom týždni sa konala na MTF – L prednáška na tému:

V rámci týždòa BOZP v EÚ a smernice EU z roku 1989 ( 89/391/EHS ) sa vykonávajú podporné
aktivity rôznymi formami prezentácie, v odvetviach priemyslu, školách a tých pracoviskách, kde je
potrebné zapojenie zamestnancov ich zástupcov do opatrení na zlepšenie bezpeènosti, ochrany
zdravia a pohody v práci. Zatia¾ èo rastúci význam problémov, ako sú ochorenia, choroby z
povolania , poškodenia pohybovej sústavy, stres, násilie a obažovanie si vyžaduje preventívne
konanie vo všetkých oblastiach.
N a t ú to
pracovníci :

té m u v y ko n a l i

Mgr. Radovan Lehotský – hlavný
inšpektor inšpektorátu práce
TT,
PaedDr. Gustáv Grman – vedúci
odd. BOZP inšpektorátu práce
TT, prednášku pre poslucháèov
2. roèníka študijného programu
BOZP .
Pred ukonèením prednášky bola
bohatá diskusia zúèastnených.
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MTF na "Práca a kariéra 2014
Trnava“
V dòoch 21.10.2014 a 22.10.2014 sa MTF STU
zúèastnila na propagaènej akcii "Práca a kariéra
2014 Trnava". Pod¾a organizátorov podujatia sa
na prvom roèníku podujatia zúèastnilo viac ako
štyridsa zamestnávate¾ov prezentujúcich
približne tisíc vo¾ných pracovných pozícií z oblasti
automobilového priemyslu, strojárstva,
elektrotechniky, bankovníctva, ale aj rôzne
študentské brigády. Zároveñ sa zúèastnili i 3
trnavské vysokoškolské subjekty - MTF STU,
Trnavská univerzita i Univerzita sv. Cyrila a
Metoda.

Podujatie takéhoto typu sa uskutoènilo v Trnave
po prvýkrát. MTF STU sa zúèastnilo na podujatí v
prezentaènom stánku, kde zástupkyne
študijného oddelenia poskytovali uchádzaèom o
štúdium informácie o štúdiu na fakulte a
propagaèné materiály fakulty. Zároveò odzneli
prezentácie kolegov z ústavov - Dr. B. Juhásovej,
doc. L. Morovièa a Ing. M. Ondrušku o
možnostiach, ktoré ponúka naša fakulta
študentom nielen po odbornej stránke
(možnosti štúdia), ale aj ïalšie bonusy
(športoviská, študentský domov apod.), ktoré
fakulta poskytuje. Podujatie poskytlo i možnos
nadviazania kontaktov so zaujímavými
zamestnávate¾mi i s oh¾adom na podujatia v
rámci kariérneho poradenstva študentom na
fakulte realizovaného pod garanciou Odboru
akademických èinností.

Viac info o podujatí spolu s fotogalériou:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/14472-veltrh-praca-a-kariera-otvorili-v-ponuke-je-tisicpracovnych-miest.htm
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MTF STU spoluorganizátorom
International Conference on
Mobility and Smart Cities 2014
v Ríme
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF STU), Ústav priemyselného inžinierstva a
manažmentu v spolupráci s Európskou alianciou pre inovácie na Slovensku a jej partnerom
Európskou alianciou pre inovácie v Bruseli, zorganizovali v dòoch 27. a 29. októbra medzinárodnú
konferenciu, ako súèas sumitu IoT 360, s názvom „International Conference on Mobility and Smart
Cities 2014“, ktorá sa uskutoènila v Ríme.

Konferencia ponúkla množstvo podnetných prezentácií od reèníkov z univerzít rôznych krajín ako
Japonsko, Singapur, Južná Kórea, Ve¾ká Británia, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko,
Srbsko, Rumunsko, Po¾sko a so silným zastúpením fakúlt STU v Bratislave.
Cie¾om konferencie bolo ponúknu platformou pre vzájomné obohacovanie myšlienok a
prezentovanie špièkových inovácií a technológií pre trvalo udržate¾né riešenia programu mobility a
smart cities. Konferencia ponúkla úèastníkom unikátnu možnos spoji sa s množstvom
profesionálov z Európy a celého sveta. Vïaka tomu sa vytvorila idálna platforma pre posilnenie
trojice univerzitného výskumu, priemyslu a vlády, èo zároveò ponúklo možnosti pre inovácie
zamerané na rast a rozvoj programov mobility a smart cities.
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF STU), Ústav priemyselného inžinierstva a
manažmentu v nadväznosti na tento summit, budú organizova s vyššie uvedenými partnerskými
organizáciami Summit 2015 na Slovensku, s tematickými prioritami Horizontu 2020.

Hlavnými organizátormi konferencie a èlenkami vedeckého výboru boli doc. Mgr. Dagmar
Cagáòová, PhD. a doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu,
MTF STU v Trnave. Medzi k¾úèových reèníkov konferencie patrili prof. Milan Dado, dekan
Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline a koordinátor prvého úspešného projektu ERA Chairs H2020
na Slovensku: „Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in
intelligent transport systems - ERAdiate“, s prezentáciou na tému “Challenges and Unwanted
Features of the Smarter Cities Development”. K¾úèovým reèníkom druhého dòa bol prof. George
Teodorescu, z Medzinárodného inštitútu pre integrálne inovácie, Kolín, Nemecko s prezentáciou
na tému „Parking Zero“.
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Zamestnanci poverení
funkciami prodekanov a
vedením útvarov fakulty
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave, s úèinnosou od 01. 10. 2014 poveril funkciami prodekanov na
obdobie do obsadenia miesta schválením Akademickým senátom MTF STU nasledovných
zamestnancov:
?
prof. Ing. Milan Marônek, PhD. - prodekan pre vnútorné a zahranièné vzahy
?
prof. Ing. Miloš Èambál, CSc. - prodekan pre vedu a výskum
?
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. - prodekan pre vzdelávanie
?
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - prodekan pre rozvoj
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Súèasne boli odvolaní všetci zamestnanci fakulty, ktorí sú v zmysle § 32 zákona è. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedúcimi zamestnancami. Zároveò boli
uvedeným dátumom poverení vedením pracovísk na obdobie do obsadenia miesta výberovým
konaním nasledovní zamestnanci:
?
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - Ústav materiálov
?
prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
?
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. - Ústav výrobných technológií
?
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
?
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Ústav environmentu, bezpeènosti a kvality
?
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
?
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík - Výskumné pracovisko progresívnych technológií
?
Ing. Milan Petráš, PhD. - Lektorský kabinet
?
Ing. Peter Klienedler, PhD. - Výuèbové stredisko Dubnica nad Váhom
?
Ing. Jaroslav Otèenáš - Odbor komunikaèných systémov
?
Ing. Jana Štefánková, Ph.D. - Odbor akademických èinností
?
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. - Odbor poznatkového manažmentu
?
Ing. Svetlana Mihoková - Odbor ekonomických èinností
?
Mgr. Elena Janíèková - Odbor prevádzky a správy
?
Ing. Jaroslava Ïurišová - Personálny a organizaèný odbor
?
Ing. Dušan Knap - Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra
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Zmeny na Ústave
environmentu, bezpeènosti a
kvality
Oznamujeme zamestnancom, že z funkcie vedúcej Katedry inžinierstva kvality produkcie bola na
základe ukonèenia pracovného pomeru uvo¾nená doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. a na jej miesto s
úèinnosou od 01. 10. 2014 prof. Ing. Karol Balog, PhD., poverený vedením Ústavu environmentu,
bezpeènosti a kvality, vymenoval Ing. Katarínu Lestyánsku Škùrkovú, PhD.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme ve¾a úspechov.

Zmeny na Ústave výrobných
systémov a aplikovanej
mechaniky

Uvedenie do funkcie dekana
MTF STU
Dòa 30.9.2014 bol na mimoriadnom zasadaní kolégia dekana uvedený do funkcie dekana MTF STU
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.
Funkciu dekana mu odovzdal rektor STU prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., ktorý súèasne
poïakoval prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravèíkovi za úspešné vedenie fakulty do ukonèenia jeho
funkèného obdobia. Slávnostného aktu sa zúèastnil aj predseda AS STU doc. Ing. Karol Jelemenský
CSc., ktorý poprial novému vedeniu MTF STU ve¾a úspechov.
Nový dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka pri tejto príležitosti predstavil kandidátov na funkcie
prodekanov fakulty v zložení:
prof. Ing. Miloš Èambál, Csc.
prof. Ing. Milan Marônek, Csc.
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.

Oznamujeme zamestnancom, že z funkcie vedúceho Katedry technologických zariadení a
systémov bol na základe vlastnej žiadosti uvo¾nený doc. Ing. František Pecháèek, PhD. a na jeho
miesto s úèinnosou od 01. 10. 2014 prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, Csc., poverený vedením
Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, vymenoval Ing. Ninu Vetríkovú, PhD.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme ve¾a úspechov.
19
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Edièný plán MTF STU 2015 a 2016
Vzh¾adom na zmeny v štatúte Nakladate¾skej rady STU a s tým spojenej potrebe zmien v štatúte ediènej èinnosti
MTF STU vás upozoròujeme, že návrhy do edièného plánu na nasledujúce obdobie (2015, 2016) je nutné
odovzda do 7. 11.2014 na pracovisko OPOM (oddelenie Vydavate¾stva AlumniPress) v nových tlaèivách (návrhy
na starých tlaèivách nebudú prijaté). Tento termín je záväzný.
Nové tlaèivo je zverejnené:
1. Na linke tlaèív odboru:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749
2. Na linke OPOM - oddelenie Vydavate¾stva AlumniPress:
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 ko ve h o - m a n a z m e nt u / v yd avate l st vo alumnipress.html?page_id=6913
3. V oznamoch pre zamestnancov:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/zamestnancov.html?page_id=273
4. V informáciách pre zamestnancov:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/zamestnancov/informacie-pre-zamestnancov-mtf-stu.html?page_id=9094
Všetky publikácie (aj publikácie hradené z grantov, projektov a pod.) podliehajú schváleniu v ediènom pláne
fakulty.
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Vitajte na portáli firiem MTF
STU
Dovo¾ujem si vás informova, že na stránke fakulty bol vytvorený portál firiem partnerov fakulty,
ktorí podpísali zmluvu o spolupráci vïaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku
prax.
Cie¾om tohto portálu je podpori vzájomný trvalý partnerský vzah medzi MTF STU a
hospodárskymi subjektami z praxe. Aktivita vychádza z dlhodobého cie¾a fakulty zvyšova mieru
zodpovednosti za prenos poznatkov do praxe.
Princípy spolupráce, ktoré majú výnimoèný význam pre rozvoj fakulty:
l
zainteresovanos podnikate¾ského subjektu na fungovaní a prosperite fakulty,
l
podpora výskumu a prenosu špièkovej odbornosti medzi inštitúciami (zmluvnými partnermi),
l
trvalý a udržate¾ný vzah s podnikmi,
l
prezentácia partnera pri všetkých PR príležitostiach fakulty,
l
zodpovednos fakulty voèi partnerovi, prostrediu a okoliu.

www.portalfiriem.mtf.stuba.sk
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Súaž pre študentov: Navrhni
inováciu a vyhraj exotickú
dovolenku
Ak si študentom, závod na výrobu kotlov Protherm Production v Skalici ti ponúka jedineènú
možnos navrhnú inováciu a vyhra exotickú dovolenku ako darèek pod vianoèný stromèek.
Protherm Production nenecháva niè na náhodu a chce si prostredníctvom zaujímavej súaže
vopred preveri kreatívne schopnosti študujúcich i èerstvo vyštudovaných mladých ¾udí
technického zamerania.

Vyhodnotenie súaže spojené s odovzdávaním cien prebehne pred Vianocami. Celkovo sú v hre tri
dovolenkové pobyty: Prvý vo vybranej destinácii v hodnote 1 500 eur, druhý v cene 1 000 eur a
posledný v hodnote 500 eur.
Skúsení vývojári v porote
Svoj 3D návrh inovatívneho rozoberate¾ného spojenia dvoch rúrok a pevnostnú analýzu pošli cez
študentsko-firemnú interaktívnu webovú stránku www.challengest.com vo forme
PowerPointovej prezentácie. Návrhy vyhodnotí komisia zložená zo špièkových odborníkov
vývojového centra spoloènosti Protherm Production. Súèasou závodu v Skalici je totiž jedno z
najmodernejších vývojových centier v Európe. Firma sa v òom môže pochváli výkonnými
pracovnými stanicami, moderným laboratóriom i kvalitnou technikou. Èlenovia vývojového tímu
sa podie¾ajú na inováciách súèasných kotlov a zavádzaní nových výkonnejších modulov. Protherm
Production pritom nevyluèuje, že sa takouto súažou obzerá do budúcna po nových pracovníkoch.
„Na našom vývojovom oddelení uprednostòujeme spomedzi uchádzaèov o zamestnanie práve
tých technického zamerania, a to aj pokia¾ ide o èerstvých absolventov,“ potvrdzuje Z.
Šimonovièová.

Súaž o vianoèný darèek
„Mladým ¾uïom z celého Slovenska dávame od polovice októbra do konca novembra možnos
ukáza nám, èi v nich drieme kreatívny vývojár. Vïaka súaži môžu nadizajnova originálne riešenie
pre spoloènos, ktorá už 140. rokov ovplyvòuje inováciami milióny domácností po celom svete,“
potvrdila Ing. Zuzana Šimonovièová, manažérka pre ¾udské zdroje závodu na výrobu kotlov
Protherm Production v Skalici. Závod je totiž èlenom medzinárodnej skupiny Vaillant Group. Súaž
vyhlasuje pri príležitosti 140. narodenín znaèky Vaillant, ktorá je priekopníkom na trhu
vykurovacích zariadení. Úlohou študentov je vypracova návrh inovatívneho rozoberate¾ného
spojenia dvoch rúrok. Viac sa o súaži môžu dozvedie na webovej stránke www.challengest.com a
tiež prostredníctvom prebiehajúcej kampane na sociálnej sieti Facebook. Zapoji sa oplatí. Výhrami
sú exotické dovolenky, ktoré budú zároveò originálnym darèekom pod vianoèný stromèek.
Uzávierka súaže je 30. novembra.
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Termín: do konca novembra 2014
Kontakt: O¾ga Gluštíková, Key Communications, spol. s r. o.
Michalská 3, 811 01 Bratislava, tel.: +421 911 309 086,
e-mail: olga.glustikova@keycommunications.sk
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Anketa o kvalite vdelávania
pre študentov - spustenie
Milé študentky a študenti MTF STU,
vedenie fakulty si Vás dovo¾uje, tak ako každý rok, oslovi so žiadosou o vyplnenie študentskej
ankety. V priebehu nieko¾kých minút máte možnos vyjadri Váš názor na priebeh a organizáciu
štúdia, hodnoti uèite¾ov a pedagogický proces, upozorni na nedostatky v sociálnej oblasti a
nastoli akýko¾vek ïalší problém. Anketa bude na vyplnenie sprístupnená 28. 10. 2014 - 15. 7.
2015. Heslo na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom.

Máte 2 možnosti na vstup do anketového systému:
1. možnos:
Na stránke https://sweb.mtf.stuba.sk/anketa/ vyberte
„Anketu o kvalite vzdelávania v ak. roku 2014/15“

Anketa je dobrovo¾ná a anonymná. Aj keï niektorí študenti pri stretnutiach s vedením fakulty
vyjadrujú pochybnosti o anonymite, ubezpeèujem Vás, že sme nikdy neskúmali a ani nebudeme
skúma autorov podnetov, riešime len vecnú stránku.
K ankete majú prístup na MTF 2 zástupcovia manažmentu fakulty. Po ukonèení vypåòania ankiet
budú výsledky spracované a predložené vedeniu fakulty a vybrané ukazovatele aj zverejnené na
web stránke. Zároveò budú relevantné informácie poskytnuté vedeniam ústavov, takže na Vaše
pripomienky sa bude reagova na dvoch úrovniach – fakultnej a ústavnej. Výsledky ankiet sú
vnímané ve¾mi vážne a na ich základe boli urobené viaceré opatrenia v organizácii štúdia (v
krajných prípadoch aj v personálnom zabezpeèení predmetov) a aj v ïalších hodnotených
oblastiach.
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zadajte heslo --> vyplòte anketu
2. možnos:
Na ¾avej strane/lište dole www.mtf.stuba.sk je dostupný link
Ankety - po kliknutí si môžete vybra anketu s názvom „Anketu o kvalite vzdelávania v
ak. roku 2014/15“
zadajte heslo --> vyplòte anketu
Vyplnením dotazníka nám pomôžete spozna Vaše názory a odstráni nedostatky.
Prosím, využite túto možnos. Vopred Vám ïakujem za Váš èas a ochotu pomôc.
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