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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Ocenenie študenta MTF STU

Ing. Gabriel Gašpar, študent doktorandského
štúdia MTF STU (UIAM) získal projektom
„Autonómny predikatívny systém na podporu
rozhodovania pri zmene meteorologických
podmienok v stavebníctve“ prvé miesto v súaži
inovatívnych nápadov RESEARCH STAR. Súaž
bola vyhlásená Výskumným centrom Žilinskej
univerzity v Žiline.
K úspechu srdeène blahoželáme!
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AKCIE

Uskutoènila sa slávnostná
imatrikulácia študentov v 1.
roku štúdia - 2014/2015
Dòa 10. novembra 2014 boli v aule prof. Èabelku na
akademickom obrade imatrikulácii - slávnostne
prijatí
študenti zapísaní do prvého roku
bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave a vo
výuèbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.
Za úèasti akademických funkcionárov prodekana
doc. Ing. Petra Pokorného, PhD, ktorý zastúpil
dekana fakulty spektabilitu prof. Dr. Ing. Jozefa
Peterku prevzali študenti z rúk honorability –
imatrikulátora doc. Ing. Milana Naïa, CSc.
imatrikulaèné listy a zložili "Imatrikulaèný s¾ub
študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

Prezentácia "Kariéra vo VW
Slovakia" oslovila študentov
Dòa 27.11.2014 sa na pavilóne T na Bottovej ulici MTF STU uskutoènila prezentácia zamestnancov
Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Po odbornej prednáške p.Tomáša Mièíka, vedúceho oddelenia
Plánovanie karosárne C-SUV nasledovali informácie Mgr. Gabriely Ïubjakovej z útvaru
Vzdelávacie projekty/ personálny marketing (SEP) o možnostiach praxe vo Volkswagen Slovakia v
rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.
Viac informácií z oblasti kariéry a možností stáží, praxí a trainee programu pre študentov i èerstvých
absolventov nájdete na
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informacie_pre_uchadzacov.html
Akcia bola realizovaná s organizaènou podporou Odboru akademických èinností.

Vedenie fakulty všetkých študentom želá ve¾a
študijných i osobných úspechov.
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AKCIE

"Prezentaèné dni podnikov“
Dòa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU uskutoènila akcia pod záštitou Národného projektu "Vysoké
školy ako motory rozvoja vedomostnej spoloènosti"
„Prezentaèné dni podnikov“
Zúèastnených privítal dekan fakulty Jozef Peterka, za STU prorektor František Horòák a odborný
garant aktivity Národného projektu Štefan Chudoba. Nasledovali prednášky a prezentácie
úspešných absolventov našej fakulty i zástupcov pozvaných firiem. Cie¾om akcie bolo
sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávate¾mi a zároveò priblíži
úspešných absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii.

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/prezentacne-dni-podnikov-aj-namaterialovotechnologickej-fakulte-stu-v-trnave/

Poèas celého konania akcie sa zúèastnená podniky/firmy prezentovali v stánkoch vo foyer fakulty.
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AKCIE

Dipl. Ing. Peter Doll – èestný
doktor STU
Dòa 25. novembra 2014 sa v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 v Trnave
uskutoènilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity.
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU za úèasti èlenov vedení fakúlt STU, Vedeckej rady
MTF STU a za úèasti významných èestných hostí magnificencia, rektor STU Robert Redhammer,
odovzdal najvyššie univerzitné ocenenie doctor honoris causa Dipl. Ing. Petrovi Dollovi. Návrh
rektora STU prof. Redhammera udeli èestný titul "Dr. h. c." Petrovi Dollovi bol VR STU schválený na
zasadnutí dòa 18.6.2014.

Uskutoènila sa prezentácia
ERASMUS+ pre študentov
Dòa 27.11.2014 sa na pôde MTF STU uskutoènila prezentácia tématicky venovaná možnostiam
zahranièných mobilít a stáží študentov univerzity, hlavne prostredníctvom nového mobilitného
programu Erasmus+. Skúsenosti i dobré rady a odporúèania oh¾adom mobilít, postupu pred
vycestovaním i konkrétne skúsenosti a odporúèania pre pobyt na mobilite si vypoèuli študenti od
pracovníèok útvaru zahranièných vzahov STU - Mgr. Žemberyovej a Mgr. Slobodovej.
Akcia bola realizovaná s organizaènou podporou Odboru akademických èinností.

Laudatio predniesol dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Následne sa Dr. h. c. Ing. Peter Doll
na prítomných obrátil krátkym príhovorom.
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AKCIE

Vedecký seminár “High – Tech
Technológie 2014 - zdroj
inovácií EÚ”

Ako každý rok, aj teraz bol seminár miestom prezentácie množstva zaujímavých príspevkov
zváraèsk?ch odborn?kov, ktoré reflektovali predovšetkým výsledky riešenia spoloèn?ch
v?skumn?ch projektov, riešených s podporou Agentúra na podporu výskumu a vývoja a výsledky
prác študentov doktorandského štúdia z oblasti High-Tech zváracích technológií.

Dòa 27. novembra 2014 sa v priestoroch spoloènosti PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s., na Kopèianskej ulici v
Bratislave uskutoènil vedecký seminár “HIGH – TECH TECHNOLÓGIE 2014 - zdroj inovácií EÚ”.
Organizátorom podujatia bola spoloènos PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v
spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným
laserovým centrom v Bratislave a spoloènosou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o.
Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef
Peterka, prodekan pre vnútorné a zahranièné vzahy, prof. Ing. Milan Marônek, PhD., prof. Ing.
Peter Šugár, PhD., riadite¾ Ústavu výrobných technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný
garant podujatia. Organizaène seminár zabezpeèoval tím pracovníkov Ústavu výrobných
technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD.
Úèastníci tohtoroèného seminára mali možnos oboznámi sa s laserovým centrom spoloènosti
PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s.. V oblasti laserového zvárania spoloènos disponuje tromi laserovými
pracoviskami a to laserovým technologickým komplexom s CO2 laserom s výkonom do 8 kW s
vlnovou dåžkou 10,6 ìm, vlaknovym pevnolatkovym laserom typu YLR 4500 s vykonom do 4,5 kW s
vlnovou dåžkou 1,06 ìm a diskovym pevnolatkovym laserom TruDISC 8002 s vykonom do 8 kW.
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NÁVŠTEVY

Prednáška na Ústave bezpeènosti,
environmentu a kvality
Dòa 19. novembra 2014 sa na Ústave bezpeènosti, environmentu a kvality MTF STU so sídlom v Trnave sa
uskutoènila prednáška na tému „Uplatnenie nástrojov a techník manažérstva kvality v spoloènosti BOSCH
Bernolákovo.
Prednášajúcim bol Ing. Daniel Šefèík – manažér kvality zo spoloènosti BOSCH, Bernolákovo. Prednáška bola
urèená pre študentov 2. roè. inžinierskeho stupòa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie.
V rámci prednášky manažér kvality spoloènosti v krátkosti zoznámil študentov so spoloènosou BOSCH a najmä
poboèkou v Bernolákove a jej výrobným programov. Následne oboznámil študentov s èinnosou manažéra
kvality a predstavil im uplatòovanie postupu auditovania v danej spoloènosti. Jadrom prednášky pre študentov
bola èas prednášky zameraná na uplatòovanie konkrétnych nástrojov a techník manažérstva kvality, ako QFD,
KAIZEN, 7 jednoduchých nástrojov manažérstva kvality, 5 S, 5 WHY, kontinuálne zlepšovania - základné piliere
štíhlej výroby podniku Lean a spôsob riadenia projektov Six Sigma.
UBEK so spoloènosou BOSCH Bernolákovo spolupracuje pri vypracovaní diplomových prác.
Záver prednášky bol venovaný bohatej diskusii, ktorá umožnila študentom zisti viac o práci manažéra kvality a
akým spôsobom sa teoretické poznatky uplatòujú v praxi.
Táto prednáška bola organizovaná v spolupráci UBEK a spoloènosti BOSCH, Bernolákovo a konala sa v rámci
prednášky z predmetu Nástroje a techniky manažérstva kvality.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných obhajobách
Dòa 3. novembra 2014 o 9.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand: Ing. Tomáš Švantner
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Al-AlN kompozity pripravené in-situ nitridáciou hliníkových práškov
Školite¾: Dr. Ing. František Simanèík

11

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Podpísanie Rámcovej zmluvy o
spolupráci medzi ŽP Výskumno
– vývojovým centrom s.r.o. a
MTF STU
Dòa 26.11.2014 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave bola podpísaná Rámcová zmluva o spolupráci medzi našou
fakultou zastúpená dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom a ŽP Výskumno – vývojovým
centrom s.r.o. Podbrezová zastúpená konate¾om a riadite¾om spoloènosti prof. Ing. ¼udovítom
Parilákom, CSc.. Rámcová zmluva je vyústením existujúcej dlhoroènej spolupráce a upravuje
vzájomný zmluvný vzah v nasledovných oblastiach:
a) v univerzitnom vzdelávaní, odbornej výchove, rekvalifikácii a celoživotnom vzdelávaní
zamestnancov,
b) v oblasti inovácií a zvyšovania efektívnosti výroby,
c) vo vedecko-výskumnej a vývojovej èinnosti,
d) v ostatných èinnostiach spoloèného záujmu.
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Podpisu sa ïalej zúèastnili za fakultu prof. Ing. Milan Marônek, CSc. prodekan, prof. Ing. Peter
Šugár, CSc. riadite¾ UVTE a za Výskumno-vývojové centrum ŽP VVC s.r.o. Ing. Pavol Beraxa, PhD.
zástupca riadite¾a a vedúci oddelenia materiálového inžinierstva a Ing. Martin Ridzoò, PhD. vedúci
oddelenia tvárnenia kovov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výsledky volieb do ŠRVŠ na
MTF STU
V súlade s harmonogramom volieb prebehli na MTF STU 27.11.2014 vo¾by do Študentskej rady
vysokých škôl (ŠRVŠ).
Na základe výsledkov hlasovania volebná komisia ŠRVŠ zostavila poradie kandidátov pod¾a
získaných hlasov.
Kandidáti zvolení do ŠRVŠ SR pod¾a poètu získaných hlasov:
1. Ing. Mária Draxlerová
2. Miroslav Fulier

Rebríèek najlepších fakúlt u
nás: Skokanom je Slovenská
technická univerzita v
Bratislave
Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA
zverejnila najnovšie rebríèky hodnotenia
vysokoškolských fakúlt. Z jedenástich hodnotených
skupín má až desa rovnakého lídra ako v minulom
roku. Agentúra tiež hodnotila, ako sa zmenili
slovenské vysoké školy za posledných desa rokov.
Viac ako tridsa percent kapacity slovenských
vysokých škôl je nevyužitá. "Keïže uvedený vývoj
bude pokraèova aj naïalej, ide o zásadnú hrozbu
nielen pre samotné vysoké školy, ale aj pre našu
spoloènos," varuje agentúra v správe.
Materiálovotechnologická fakulta STU sa dokázala vráti z 13. na 8. miesto do prvej desiatky najmä
vïaka výraznemu zlepšeniu v oblasti èerpania grantov.
Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/arra-hodnotenie-fakult/14779-clanok.html
Zdroj: http://www.arra.sk/
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RÔZNE

Premiéra skladby “(I) wanna
be engineer”
Tohtoroènú Beániu Technikov (15.11.2014) slávnostne otvoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr.
Ing. Jozef Peterka. Pri tejto príležitosti dostali študenti od vedenia fakulty darèek a to v podobe priemiéry skladby
“(I) wanna be engineer”. Hudbu a text skladby zložil dlhoroèný pedagóg našej fakulty Ing. Štefan Svetský, PhD.
Skladbu nahrala a na živo na Beánii zahrala študentská skupina, ktorá vznikla iba pre túto príležitos a hovorí si
“4MTF” a to v zložení: spev - Števo, Gitara - Martin, Bicie - Mojo, Basa - Dano.

16

RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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