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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Novoroèné stretnutie
Vedenie fakulty na svojom zasadaní vyhodnotilo návrhy a podklady na ocenenia za rok 2013 a
rozhodlo o oceneniach spojených s finanèným ohodnotením v týchto kategóriách :

Najlepšia publikácia
Palcut, Marián - Priputen, Pavol - Kusý, Martin - Janovec, Jozef :
Corrosion behaviour of Al-29at%Co alloy in aqueous NaCl. registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus.
In: Corrosion Science. - ISSN 0010-938X. - Vol. 75 (2013), s.
461-466
Impact Factor èasopisu Corrosion Science je 3,615.

Najlepšia dizeraèná práca
Najlepší projektový tím
Vedecko technický tím spoloèného pracovisko
Mattaba (ÚMMS SAV, Ústav materiálov MTF STU).
Za MTF STU v tíme:
Ing. Svetozár Demian
Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
doc.Ing. Mária Dománková, PhD.
doc. Ing. Bohumil Taraba, PhD. (bývalý zamestnanec
MTF STU)
Najlepšia habilitaèná práca
Ing. Roman Èièka, PhD. (UMAT) - habilitaèná práca na
tému: „Experimentálna a výpoètová termodynamika
materiálových systémov“
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Cena za spoluprácu s priemyslom
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (UMAT)
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OCENENIA
Cena spoloènosti Orange Slovensko (vecnú cenu odovzdával Ing.Golian, CSc. – Orange
Slovensko,a.s.)
RNDr. Marcel Abas, PhD - za publikaènú èinnos v oblasti aplikácie matematiky pri riešení
problémov v inžinierskych vedách
Ing. Martin Juhás, PhD - za dosiahnuté výsledky v pedagogickom procese

Ocenenie zamestnancov, ktorí odpracovali na fakulte
25 rokov
1.1.1988 - Švecová Libuša
1.4.1988 - Sýkora Ján
1.8.1988 - Mišútová Mária, doc. RNDr. PhD.
1.10.1988 - Minárik Stanislav, doc. Ing. PhD.
1.11.1988 - Moravèík Oliver, Dr. h. c. prof. Dr. Ing.
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AKCIE

Uskutoènil sa „Deò otvorených
dverí“
V stredu 29. januára 2014 sa uskutoènil VIII. roèník akcie „Deò otvorených dverí“ organizovaný pre
študentov stredných škôl, ktorí by mali záujem o štúdium na niektorom z akreditovaných
študijných programov na MTF STU so sídlom v Trnave. Program zaèal o 10:00 hod. príhovorom
prodekanky pre bakalárske štúdium doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a pokraèoval informaènou
videoprezentáciou ponúkaných študijných programov.
Po oficiálnom programe v aule prof. Adamku na Bottovej ulici sa stredoškoláci presunuli na
jednotlivé pracoviská - ústavy fakulty, kde sa dozvedeli bližšie informácie o ich èinnosti, študijných
programoch, samotnom štúdiu a oboznámili sa s prostredím fakulty. Vo svojich laboratóriách im
prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov, reverzného inžinierstva, umeleckého
zlievarenstva, nebezpeèných chemických reakcií, dôkazových reakcií v chémii ako aj robotiky a
pneumatiky. Mali možnos vidie ukážky výrobkov a vyskúša si, ako niektoré prístroje fungujú. V
priestoroch uèební dostali odpovede na svoje otázky uchádzaèi, ktorí mali záujem o štúdium
manažmentu a informatiky.
Sme radi že sme mohli v príjemnej atmosfére informova študentov o prijímacom konaní a vysvetli
im špecifiká našich študijných programov. Poïakovanie za prípravu patrí aj pracovníkom katedier,
ktorí sa osobne stretli so záujemcami, ako aj pracovníèkam študijného oddelenia za prípravu,
organizáciu a všeobecné informácie o prijímacom konaní a o štúdiu. Rovnako ïakujeme
pracovníkom odboru prevádzky a odboru komunikaèných a informaèných systémov.
Príležitos oboznámi sa s prostredím fakulty využilo cca 350 študentov stredných škôl z nielen z
Trnavy ale aj Malaciek, Myjavy, Piešan a ïalších miest Slovenska.
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Konali sa Rozhovory s praxou
IX.
Dòa 02. decembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave
uskutoènila ïalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Digitálny podnik a jeho
používanie v praxi automobilového priemyslu. Prednášajúcimi boli Ing. Jozef HNÁT, PhD., ktorý
pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, na Katedre priemyselného inžinierstva,
ako výskumný pracovník a Ing. Marián KUPKA zo spoloènosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava.
Prednáška pozostávala z nieko¾kých zaujímavých èastí – predstavenie skupiny CEIT GROUP (CEIT /
Central European Institute / Stredoeurópsky Technologický Inštitút) a jej záujmovej oblasti
Digitálny podnik. V rámci Digitálneho podniku sa skupina zaoberá 3D dokumentáciou, koncepèným
a detailným projektovaním a 2D a 3D simuláciou. Zároveò bola predstavená mapa PLM (Product
Lifecycle Management). Prednáška bola obohatená praktickými príkladmi z danej oblasti a
bohatou diskusiou.
Rozhovory s praxou IX. boli realizované v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej
základne a praktických zruèností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny
podnik“ “. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového
programu „Rozvíja technik(o)u".
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Novoroèné stretnutie
Novoroèné stretnutie zamestnancov a priate¾ov MTF STU sa stáva príležitosou na zhodnotenie
predchádzajúceho roka, predznamenanie aktivít, ktoré nás èakajú v nadchádzajúcom roku, ale
hlavne priestorom na spoloèné stretnutie. Rok 2013 bol nároèným rokom pre dosiahnutie
úspechov fakulty.
Privítali sme medzi nami vzácnych hostí – Magnificenciu, rektora STU pán Róberta Redhammera,
predstavite¾ov iných univerzít a fakúlt, zástupcov podnikate¾ských a spolupracujúcich subjektov,
vzácnych hostí zo zahranièia i z domáceho prostredia.
Úvodné slovo patrilo dekanovi fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravèíkovi, ktorý zhodnotil
uplynulý rok, s hrdosou vymenoval úspechy fakulty a plnou vážnosou naznaèil miesta, v ktorých
sa musíme všetci spoloène snaži o zlepšenie. Poïakoval všetkým, ktorí sa podie¾ali akýmko¾vek
spôsobom na rastúcej kvalite fakulty nielen v domácom, ale i zahraniènom hodnotení. (príhovor
dekana)

v spoloènom európskom výskumnom priestore .
Druhá èas programu bola venovaná oceòovaniu za rok
2013.
Rektor STU, prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. odovzdal pri
príležitosti 25. výroèia pôsobenia na MTF STU dekanovi
fakulty profesorovi Oliverovi Moravèíkovi osobný list.
Vedenie fakulty na svojom zasadaní vyhodnotilo návrhy a
podklady na ocenenia za rok 2013 a rozhodlo o oceneniach
spojených s finanèným ohodnotením vo viacerých
kategóriách.
Po akte oceòovania privítali úèastníci stretnutia sólistov
Opery SND Bratislava – Andreu Vizvári a Ondreja Šalinga, v
klavírnej korepetícii Mariána Varinského, ktorých ocenili
potleskom za milé vystúpenie na záver stretnutia.
V priate¾skej neformálnej debate sa pokraèovalo vo
vstupných priestoroch fakulty, kde èas spríjemnila ¾udová
formácia Trnafèan pod vedením primáša Petra Reitera.

Každoroène novoroèné stretnutie obohacuje odborná prednáška osobností z vedeckého,
spoloèenského prostredia. S poctou sme privítali na našej akademickej pôde:
Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc., riadite¾a Ekonomického ústavu SAV s prednáškou na tému:
Pokraèujúca globálna kríza a nové výzvy pre vedu
a
Ing. Štefana Chudobu, PhD., štátneho tajomníka MŠVVŠ SR s prednáškou na tému: Slovenská veda
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NÁVŠTEVY

Stretnutie s rektorom a
prorektormi STU k príprave
projektov HORIZONT 2020
Z iniciatívy vedenia STU sa uskutoènilo dòa 20.01.2014 na pôde MTF STU stretnutie èasti vedenia STU s
pracovníèkami a pracovníkmi MTF STU, pripravujúcimi návrhy projektov k výzvam HORIZONT 2020.
Magnificenciu, rektora STU R. Redhammera sprevádzali honorability, páni prorektori Peciar a Biskupiè, za MTF
STU sa stretnutia zúèastnili zástupcovia vedenia fakulty, ústavov a pracovísk fakulty. Po privítaní dekanom MTF
STU a úvodných informáciách pána rektora nasledovala prezentácia docenta Strémyho (Výskumné pracovisko
progresívnych technológií). Následne si delegácia STU prezrela laboratóriá fakulty.

12

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ukonèili pracovný pomer
odchodom do dôchodku
V mesiacoch júl až december 2013 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: docent Bohumil Taraba z Ústavu
výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, docent Bartolomej Hajnik z Výuèbového strediska v
Dubnici nad Váhom, doktor Svätopluk Meèiar a Pavol Krajèoviè z Ústavu výrobných technológií,
Jana Horváthová z Odboru prevádzky a správy a Daniela Dubovská a Alena Solèanská zo
Študentského domova a jedálne M. Uhra.
Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnancom za dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre
Materiálovotechnologickú fakultu STU a v ïalšej etape ich života im želá ve¾a zdravia a spokojnosti.
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Zmena adresy Výuèbového
strediska Komárno
Oznamujeme zamestnancom, že Výuèbové stredisko Komárno sa presahovalo do nových
priestorov.

Nová adresa VS Komárno:

Materiálovotechnologick
á
STU so sídlom v Trnave fakulta
Výucbové stredisko Kom
Dôstojnícky pavilón, Hraárno
dná 2
945 01 Komárno
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Pracovné soboty na študijnom
oddelení v letnom semestri
2013/2014
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia
kombinovanou metódou
dòom 22. februára 2014 (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 letnom semestri 2013/2014 budú stránkové hodiny poèas sobôt nasledovne:

22. 02. 2014
15. 03. 2014
05. 04. 2014
26. 04. 2014
17. 05. 2014
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- p. Mikulková è. 158
- p. Broèková è. 170
- p. Mikulková è. 158
- p. Broèková è. 170
- p. Mikulková è. 158

RÔZNE

IDS 2014 Zielona Góra-first call

Dni doktorandov MTF STU

Všetko o IDS 2014 Zielona Góra si môžete pozrie na tomto mieste:

V dòoch 3.-4.2.2014 sa uskutoèní
akcia s názvom Dni doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty
so sídlom v Trnave. Akcie sa
zúèastòujú všetci interní doktorandi
MTF. Doktorandi postupne po
jednotlivých ústavoch predstavia
svojim kolegom z iných ústavov
pracovisko a oblasti, v ktorých
realizujú dizertácie.

http://idsmtf.sk/index.php/article/show/home
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RÔZNE

Svetový deò proti rakovine na MTF

