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OCENENIA

Ocenený emeritný profesor
MTF STU prof. Linczényi

kvality a 6 rokov bol viceprezidentom tejto nevládnej európskej organizácie. V našich podmienkach
bol 10 rokov predsedom Slovenského komitétu pre kvalitu a 15 rokov predsedom Èsl. komitétu pre
kvalitu (tieto orgány sa neskôr transformovali na Spoloènosti pre kvalitu). Poèas svojho pôsobenia
získal celý rad ocenení za jeho èinnos, posledné ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti
odovzdávania Národných cien za kvalitu, kde z rúk prezidenta republiky prevzal ocenenie "ZA
CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY NA SLOVENSKU".
Srdeène blahoželáme.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej
budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej
ceny Slovenskej republiky za spoloèenskú zodpovednos 2014 a ïalších súaží vyhlasovaných
ÚNMS SR. Slávnostný veèer sa uskutoènil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja
Kisku, ktorý zároveò poèas veèera odovzdal ocenenia víazom Národnej ceny SR za kvalitu a
ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.
Je nám nesmiernou cou, že medzi ocenenými za celoživotný prínos v oblasti kvality bol aj emeritný
profesor MTF STU prof. Ing. Alexander Linczényi, Csc.
Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. po ukonèení vysokoškolského štúdia v roku 1954 nastúpil do
zamestnania na STU, kde postupne prešiel všetkými stupòami od asistenta až po profesora. Najskôr
pôsobil na Strojníckej fakulte, po vzniku Materiálovotechnologickej fakulty pôsobil práve na našej
fakulte, kde zastával funkciu vedúceho katedry 30 rokov (èas ešte na Strojníckej fakulte). Jeho
odborné zameranie od roku 1960 bolo riadenie kvality. Z tejto problematiky napísal 9 monografií a
150 vedeckých èlánkov a prednášok na medzinárodných konferenciách. Viackrát vystúpil na
Kongresoch Európskej organizácie kvality, prednášal na kongresoch kvality v Austrálii, Èíne, Izraeli a
pod. Pod jeho vedením úspešne ukonèilo 3. stupeò VŠ- štúdia 21 doktorandov. Vychoval celý rad
terajších profesorov a docentov. Ako prvý založil na technických univerzitách na Slovensku študijný
odbor Inžinierstvo kvality a Katedru manažérstva kvality. Významné je jeho pôsobenie v odborných
spoloènostiach. 17 rokov bol zástupcom bývalej ÈSR vo Výkonnom výbore Európskej organizácie
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Profesori a vedci roka 2014

Mladý vedecký pracovník Mgr. Marián Palcut, PhD.,
z Ústavu materiálov Materiálovotechnologickej fakulty STU:
Za komplexné štúdium degradaèných procesov v nových a perspektívnych materiáloch. Vo svojej
práci sa venuje štúdiu oxidácie a degradácie progresívnych kovových a nekovových materiálov so
zameraním na štúdium koróznej odolnosti bezolovnatých spájok a komplexných kovových zliatin.

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 5. decembra 2014 na vianoènom koncerte
Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Profesor roka a Vedec roka 2014.
V programe sa predstavili všetky zložky VUS Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor a
folklórny súbor. Vianoèného koncertu sa zúèastnil aj primátor hl. m. Bratislavy a predseda Správnej
rady STU Milan Ftáènik.

Popísal mechanizmus vysokoteplotnej oxidácie koróziivzdorných ocelí s vysokým obsahom
chrómu.
Výsledky svojej výskumnej práce publikoval v prestížnych vedeckých èasopisoch s vysokým
impact faktorom. 20 vedeckých èlánkov, ktoré uverejnil v impaktovaných èasopisoch, bolo
citovaných vyše 130-krát.
GRATULUJEME!

Za MTF STU boli ocenení:
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík
riadite¾ Výskumného pracoviska progresívnych technológií STU:
Za vynikajúce výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej èinnosti v oblasti automatizácie a
aplikovanej informatiky. V rokoch 2006 - 2014 bol dekanom Materiálovotechnologickej fakulty.
Zaslúžil sa o vytvorenie študijného programu aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
a ako dekan vybudoval viaceré špièkové laboratóriá.
Je ideovým lídrom a iniciátorom projektu Univerzitný vedecký park Campus MTF STU.
Je autorom 150 publikácií, z toho 45 registrovaných v databáze Scopus a Web of Science. Bol
riešite¾om a spoluriešite¾om vyše 30 výskumných projektov.
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Uskutoènil sa seminár
"Špeciálne aplikácie a
technológie DMG MORI“
V dòoch 3. a 4. 12.2014 sa v Centre excelentnosti 5- osového obrábania MTF STU v Trnave
uskutoènil seminár Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI.
Úèastníkmi seminára boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU.
Zúèastnili sa ho tiež študenti stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou.

A kc i a b o l a re a l i zo va n á s
organizaènou podporou Ústavu
výrobných technológií vrátane
spoluúèasti na odbornej
príprave a fyzickej realizácií
obrábania na strojoch. Na
logistickej podpore seminára
majú ve¾ký podiel Odbor
ekonomických a správnych
èinností a Študentská jedáleò.
Pre prenos obrazu z obrábacích
strojov na projekèné zariadenia
boli využité niektoré prvky z
vybavenia On-line uèebne pre
dynamické vzdelávanie.

Jedna z nich poslala organizátorom nasledujúcu spätnú väzbu: „...ïakujem ve¾mi pekne za super
akciu, našim študentom (aj mne) sa ve¾mi páèila a urèite im ve¾a dala....“
Program seminára obsahoval prezentácie MTF STU so sídlom v Trnave a firiem DMG MORI SEIKI
Czech , Sandvik, BLUM - Novotest, Delcam CAD/CAM a Deutsche Leasing.
Okrem odborného výkladu príslušných technológií sa uskutoènili fyzické ukážky obrábania na
strojoch HSC 105, DMU 85 monoBLOCK, Lasertec 80 Shape, Ultrasonic 20 linear, ecoTurn 650.
Diskusia bola zameraná najmä na otázky spojené s praktickými problémami obrábania na
predvádzaných strojoch a s využitím vystavených i na strojoch osadených nástrojov a ich upínaèov.
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Konal sa Vianoèný bazár
MTF STU

Naše deti na Mikuláša
V sobotu 6.12.2014 sme sa tešili s našimi demi z
mikulášskej oslavy. Každý rok sa presviedèame o tom,
že táto rados je nefalšovaná a úprimná.

Dòa 5.12.2014 zamestnanci MTF STU zorganizovali už
po tretíkrát charitatívnu akciu Vianoèný bazár MTF. Vo
vstupných priestoroch pavilónu T a Z mali
zamestnanci, študenti a priatelia fakulty možnos
darova rôzne veci (šatstvo, knihy, hraèky, ...)
Tr n av s ke j a rc i d i e c éz n e j c h a r i te . Vš et k ý m
zúèastneným ïakujeme.
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Vianoèná kapustnica bola
ve¾mi dobrá
Záver roka patrí obvykle k obdobiam bilancovania, plánovania, ale hlavne je èasom stretnutí, na
ktoré v priebehu roka neostáva ve¾a èasu. Vianoèná kapustnica dekana MTF STU bola presne
takouto príležitosou. Program podujatia, ktorý ozrejmil najdôležitejšie udalosti konèiaceho roka,
vízia budovania areálu Campusu Bottova dali príležitos na zamyslenie sa. Dekan Prof. Dr. Ing. Jozef
Peterka ocenil snahu a prínos jednotlivcov pre rozvoj fakulty za rok 2014 a udelil ocenenia aj
študentom fakulty (pdf prezentácia). Nuž a záver oficiálnej èasti bol naozaj milý - vystúpenie
Martina Babjaka v klavírnom doprovode prof. Buranovského si odnieslo úprimný potlesk.

Športový týždeò MTF STU
V dòoch 9. – 11.12. 2014 zorganizovalo Oddelenie telesnej výchovy a športu pre študentov a
zamestnancov MTF športové súaže v stolnom tenise, plávaní, volejbale a futbale. V
predvianoènom období išlo najmä o odreagovanie sa od koncoroèného stresu a zašportovanie si v
dobrej nálade a v duchu fair play.
Všetkým úèastníkom blahoželáme k ich pekným športovým výsledkom.
Prinášame súhrnné výsledky:
STOLNÝ TENIS
1.miesto Lucia Danišová
2.miesto Katarína Jassušová
3.miesto Anna Spodniaková
1.miesto Tomáš Lukáè
2.miesto Marek Vajda
3.miesto Richard Beblavý
PLÁVANIE

FUTBAL
1.miesto ÈIERNA RUKA
2.miesto BARONI
3.miesto VLÈÁCI
VOLEJBAL
1.miesto TANKISTI
2.miesto ISHIKAWA TEAM
3.miesto OOO TEAM

1.miesto Miroslava Janská
1.miesto Andrej Lukaèoviè
2.miesto Tomáš Zelenay
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Vymenovanie zástupcov
vedúcich zamestnancov fakulty
Oznamujeme zamestnancom, že v zmysle Organizaèného poriadku MTF STU, dekan fakulty prof. Dr. Ing.
Jozef Peterka, vymenoval s úèinnosou od 01. 12. 2014 zástupcov vedúcich zamestnancov fakulty:
Ústav materiálov:
doc. Ing. Roman Èièka, PhD. – I. zástupca riadite¾a ústavu a zároveò zástupca ústavu riadite¾a pre
vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné vzahy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. – zástupkyòa riadite¾a ústavu pre pedagogickú èinnos
doc. Ing. Roman Moravèík, PhD. – zástupca riadite¾a ústavu pre vnútorne a vonkajšie vzahy

Ústav bezpeènosti, environmentu a kvality:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. – I. zástupca riadite¾a ústavu a zároveò zástupca riadite¾a ústavu pre
vedeckovýskumnú èinnos
Ing. Richard Kuracina, Ph.D. – zástupca riadite¾a ústavu pre pedagogickú èinnos
Ing. Jozef Martinka, PhD. – zástupca riadite¾a ústavu pre spoluprácu s praxou.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky:
doc. Ing. Pavel Važan, PhD. – I. zástupca riadite¾a ústavu a zároveò zástupca pre pedagogickú èinnos
doc. Mgr. Róbert Vrábe¾, PhD. – zástupca riadite¾a ústavu pre vedeckovýskumnú èinnos
Výskumné pracovisko progresívnych technológií:
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. – I. zástupca riadite¾a pracoviska
Odbor poznatkového manažmentu:

Ústav výrobných technológií:
Mgr. Alena Václavová – zástupkyòa vedúcej odboru
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. – I. zástupkyòa riadite¾a ústavu a zároveò zástupkyòa riadite¾a ústavu pre
rozvoj, vedu, výskum a medzinárodné vzahy
doc. Dr. Ing. Pavel Kovaèócy – zástupca riadite¾a ústavu pre vnútorné vzahy, podnikate¾skú èinnos a
spoluprácu s praxou zároveò vedúci Katedry zvárania a zlievarenstva
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. – zástupca riadite¾a ústavu pre vzdelávanie a zároveò vedúci Katedry
obrábania a tvárnenia

Odbor komunikaèných a informaèných systémov:
Ing. Pavol Zavacký – zástupca vedúceho odboru
Súèasne dekan fakulty vymenoval s úèinnosou od 01. 01. 2015 zástupcov vedúcich zamestnancov
nasledovných pracovísk:

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu:
Pracovisko jazykov a humanitných vied:
doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD. – I. zástupkyòa riadite¾ky ústavu a zároveò zástupkyòa riadite¾ky ústavu
pre strategický rozvoj a medzinárodný rozvoj
doc. Ing. Marek Jemala, PhD. – zástupca riadite¾ky ústavu pre vedu a výskum
Ing. Zdenka Gyurák Babe¾ová, PhD. – zástupkyòa riadite¾ky ústavu pre pedagogiku a celoživotné
vzdelávanie
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. – zástupkyòa riadite¾ky ústavu pre transfer poznatkov
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Mgr. Mária Bednáriková, PhD. – zástupkyòa vedúcej pracoviska
Centrum akademického športu:
Mgr. Viliam Sedlák – zástupca vedúceho pracoviska
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Vymenovanie vedúcich
samostatných oddelení,
oddelení v rámci odborov a
ïalších zástupcov vedúcich
zamestnancov
Oznamujeme zamestnancom, že na základe návrhov vedúcich zamestnancov fakulty, vymenoval
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, s úèinnosou od 01. 01. 2015 nasledovných
zamestnancov:
Výuèbové stredisko Dubnica nad Váhom:
Ing. Štefan Svetský, PhD. – zástupca vedúceho pracoviska
Študentský domov a jedáleò M. Uhra
Radovan Široký – zástupca riadite¾a
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Odbor poznatkového manažmentu:
Iveta Hrubšová – vedúca oddelenia akademickej knižnice
Alžbeta Skýpalová – vedúca oddelenia Alumni Press
PaedDr. Dáša Zifèáková – vedúca oddelenia Public relations
Odbor komunikaèných a informaèných systémov
Ing. Pavol Zavacký – vedúci oddelenia systémovej a technickej obsluhy
Odbor hospodárskych a administratívnych èinností
Ing. Svetlana Mihoková – zástupkyòa tajomníka fakulty a vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Elena Janíèková – vedúca oddelenia prevádzky a správy
Ing. Peter Halada – vedúci oddelenia verejného obstarávania
Súèasne v zmysle nového organizaèného poriadku MTF STU dekan fakulty vymenoval s úèinnosou
od 01. 01. 2015 vedúce samostatných oddelení:
Študijné oddelenie
Mgr. Renáta Ivanèíková
Personálne a organizaèné oddelenie
Ing. Jaroslava Ïurišová
Pri plnení úloh vyplývajúcich z uvedených funkcií im želáme ve¾a úspechov.
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Vymenovanie vedúcich
zamestnancov fakulty
Oznamujeme zamestnancom, že do funkcie vedúcich zamestnancov útvarov fakulty v súlade s § 32 zákona
è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vymenoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, s úèinnosou od 01. 12. 2014 nasledovných zamestnancov:
prof. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD. - Ústav materiálov
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - 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. Peter Kleinedler, PhD. - Výuèbové stredisko Dubnica nad Váhom
Ing. Jaroslav Otèenáš - Odbor komunikaèných systémov
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. - Odbor poznatkového manažmentu
Ing. Dušan Knap - Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra
V zmysle nového organizaèného poriadku MTF STU a v súlade s § 32 zákona è. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dekan fakulty vymenoval s
úèinnosou od 01. 01. 2015 ïalších vedúcich zamestnancov:
Ing. Branislav Pastucha, PhD.
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

tajomník fakulty
Pracovisko jazykov a humanitných vied
Centrum akademického športu

Pri plnení úloh vyplývajúcich z uvedených funkcií im želáme ve¾a úspechov.
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Tablety pre interných
doktorandov 1.a 2.roè. a
výskumníkov MTF
Vïaka realizácii projektu "Vedomostná fakulta pre hospodársku prax", ITMS 26110230113 vám
bude zapozièaný tablet Apple AIR 64 GB.
Tablet je možné si vyzdvihnú denne od 7:00 do 15:00 h. v kancelárii 088 (OKIS) na pavilóne Z
(kancelária sa nachádza v chodbe medzi malou a ve¾kou aulou) u Ing. Pribilu, do konca januára
2015. Prosím, prineste si so sebou doklad totožnosti.
Spolu s tabletom vám bude odovzdaná zmluva o zápožièke, z ktorej jedna kópia ostane vo vašom
vlastníctve a druhá bude evidovaná na príslušnom pracovisku MTF. Súèasou tejto zmluvy je
povinnos vyplni anketu (v tlaèenej, alebo elektronickej forme priamo z tabletu). Ak sa
rozhodnete pre vyplnenie tlaèenej verzie- odovzdávajte na mieste vyzdvihnutia tabletu.
Tablet je poistený rámcovou poistnou zmluvou STU, ktorej celé znenie je možné nájs na tejto
adrese: http://www.mtf.stuba.sk/docs//OKIS/poistna_zmluva.doc.
Funkciou tejto aktivity je snaha o zabezpeèenie vášho bezprostredného sledovania informácií na portáli firiem (
http://www.portalfiriem.mtf.stuba.sk/ ),s ktorými fakulta v rámci projektu spolupracuje. Uvedený portál umožòuje
obojstrannú komunikáciu medzi fakultou a zástupcami praxe a stáva sa nástrojom formovanie vnútorného prostredia
vzahu fakulty a hospodárskej sféry - môžete iniciova spoluprácu MTF STU s praxou (ako nástroj môžete dáva do
pozornosti Databázu ponuky na spoluprácu s praxou - http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home ). Okrem
toho sa realizáciou projektu podarilo zabezpeèi 93 wifi prístupových bodov (hlavne na internáte fakulty). Tablety spolu
s wifi prepojením umožnia využíva celú ponuku portálu v interaktívnom móde, t.j. informácie budú obojsmerné.

16

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Databáza ponuky na
spoluprácu s praxou
Hlavnou náplòou projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax je vytváranie nástrojov na
zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou. Vïaka realizácii tohto projektu vznikla Databáza
ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknu
širokej odbornej verejnosti.

http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home

Zvýšený dopyt po poznatkoch bol pre riešite¾ov aktivity podnetom, aby vytvorili zmysluplný nástroj
prenosu informácií o ponuke fakulty spolupracova s praxou. Fakulta sa prioritne zaoberá
vzdelávaním a výskumom a predmetom jej èinnosti nie je tvori zisk, pretože jej produktom je v
prvom rade vzdelaný pre prax pripravený absolvent. Avšak nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem
spolupráce univerzít s hospodárskou praxou urèujú pridanú hodnotu informaèných a
transformaèných procesov na univerzitách. Identifikácia týchto problémov sa stala aktuálnou a
naliehavou požiadavkou riešenia. Nielen h¾adanie príèin, ale i tvorba nástrojov pre model
vytvárania vzahov univerzity a hospodárskej/podnikate¾skej sféry bolo riešením na základe
poznatkovo orientovaných informácií a vedomostí. Problematika strategickej témy podpory
výskumu a vývoja si kladie za cie¾ zvýšenie spolupráce a komunikácie medzi vysokými školami a
prezentácia oblastí výskumu a vývoja pre hospodársku/podnikate¾skú prax. Len takéto univerzity
sú akceptovate¾né v praxi, pretože integrujú relevantnú úroveò vedeckosti pre zdie¾anie so širšou
komunitou. Nemajú strach maximalizova potenciál pre vytváranie hodnôt praxe a úèelne
vytvárajú úèinné prostriedky na otvorenie a integráciu univerzitných aktivít a vzahov s vonkajším
okolím.
Databáza bude pravidelne aktualizovaná. Mechanizmy trvalej aktualizácie databázy sú
predpokladom vytvorenia a používania udržate¾ného nástroja na prepojenie školy a praxe.
Tento produkt je výstupom projektu Vedomostná fakulty pre hospodársku prax, ITMS
26110230113. Projekt je realizovaný na základe podpory operaèného programu Vzdelávanie,
financovaný z európskeho sociálneho fondu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
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RÔZNE

Si mladý výskumný pracovník STU?
Uchádzaj sa o grant!
Dòa 2. 4. 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov STU.
Termín na podanie projektov je do 30. apríla 2012, do 13.00 hod.
Výzvu na podávanie projektov, projektovú žiados, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191
(informácie pre zamestnancov - stránka je vidite¾ná z IP adries STU).
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