február 2014

Udalosti
na MTF STU

AKCIE

Slávnostné otvorenie
Laboratória pružných
výrobných systémov s
robotizovanou obsluhou pre
prostredie bezvýkresovej
výroby
Dòa 12.2.2014 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave
slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre
prostredie bezvýkresovej výroby.
Tohto podujatia sa zúèastnilo vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU, riaditelia ústavov a
jednotlivých odborov, ako aj ïalší zamestnanci MTF STU.
Projekt bol realizovaný s podporou agentúry ASFEU so štrukturálnych fondov EU.

1

2

AKCIE

Prednáška k Svetovému dòu
proti rakovine
Dòa 4.2.2014 sa na pôde našej fakulty konala prednáška na tému: "Mýty o rakovine", ktorá bola
usporiadaná pri príležitosti Svetového dòa proti rakovine. Svojou prítomnosou nás poctil
významný hos - prezidentka obèianskeho združenia Liga proti rakovine, MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
ktorá ve¾mi ¾udsky a pútavo predstavila èinnos a pôsobenie obèianskeho združenia. Zároveò však
venovala pozornos faktorom prevencie tohto ochorenia, ktoré sú rozpracované na
medzinárodnej, národnej úrovni a ktoré by mali fungova u každého jedinca všeobecne.

Pracovné stretnutie k
automatizovanému testovaniu
študentov v rámci projektu
Zavedenie vnútorného
systému zabezpeèovania
kvality vzdelávania
Dòa 10. 2. 2014 sa v miestnosti T-23 na Bottovej ul. v pavilóne T v rámci
projektu „Zavedenie vnútorného systému zabezpeèovania kvality
vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operaèného
programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu
uskutoènilo pracovné stretnutie pracovníkov – pedagógov fakulty k
automatizovanému testovaniu študentov.
Cie¾om pracovného stretnutia bola výmena skúseností s využívaním
automatizovaného testovania a zároveò návrhy na úpravu
informaèného systému.
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AKCIE

Digital Factory Workshop
V rámci workshopu bol predstavený koncept „Digitálny podnik“ – virtuálny obraz reálnej výroby a
logistiky prostredníctvom procesov vo virtuálnom prostredí a vybrané SW nástroje balíka
Tecnomatix®. V nadväznosti na predstavený koncept bol následne prezentovaný samotný projekt,
jeho ciele, fázy, projektový tím a výstupy. Do projektu sa zapojilo 15 študentov zo všetkých stupòov
štúdia, ktorí sa tak zaèlenili do projektového tímu. V súèasnosti prebieha ich vzdelávanie a aktívna
participácia na jednotlivých aktivitách projektu. Niektorí z nich si po prvýkrát vyskúšajú rolu èlena
projektového tímu.
Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu
„Rozvíja techniko(o)u“.
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AKCIE

Konali sa Rozhovory s praxou
X.
Dòa 24. februára 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutoènila
ïalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Využívanie SW v rámci koncepcie
Digitálny podnik - praktické riešenia“. Prednášajúcom bol Ing. Andrej VRÁBEL zo spoloènosti SOVA
Digital a.s. v Bratislave.
Prednáška pozostávala z nieko¾kých zaujímavých èastí – predstavenie spoloènosti SOVA Digital a.s.
v Bratislave a jej záujmových oblastí. Zároveò bol predstavený koncept Digitálny podnik v rámci
spoloènosti SIEMENS a softvérový balík Tecnomatix© , na ktorom bol vysvetlený celý postup
tvorby simulaèných projektov. Záver prednášky tvorili praktické ukážky konkrétnych projektov z
logistiky a výroby, a diskusia.

Rozhovory s praxou X. 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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AKCIE

Študentské schody –
Študentský beh lesoparkom na
MTF STU
Dòa 25.02.2014 sa pod záštitou Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutoènil 1.
roèník bežeckých podujatí Študentské schody, Študentský beh lesoparkom. Organizátor akcií boli
študenti MTF STU Trnava (Bc. Ján Juroš, Bc. Peter ¼ubušky) ako aj Oddelenie telesnej výchovy a
športu LEKA MTF STU Trnava. Študenti získali prostredníctvom projektu KomPrax a cez organizáciu
IUVENTA, finanèné prostriedky z EŠF.
Po 14 hodine boli odštartovaní pretekári v budove internátu M. Uhra, prièom úlohou bolo prekona
10 poschodí v èo najrýchlejšom èase. Štartovalo sa intervalovo. Študentských schodov sa
zúèastnilo 32 úèastníkov, ktorí pretekali v dvoch kategóriách (muži, ženy) a to bez rozdielu veku.
Víazi jednotlivých kategórií sú uvedení nižšie:
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O 15.00 hodine sa výstrelom z pištole odštartoval prvý roèník študentského behu lesoparkom.
Behu sa zúèastnilo 33 pretekárov a rovnako sa pretekalo v dvoch kategóriách (muži, ženy). Ocenení
boli prví traja najlepší. Tra viedla od Hotela Nukleón po periférií Trnavy s dåžkou 4,4 km. Víazi
jednotlivých kategórií sú uvedení nižšie:

Organizátori ïakujú všetkým zúèastneným pretekárom, dobrovo¾níkom a Dr. Alfrédovi Morvayovi
za cenné rady a pomoc pri organizácií podujatí. Ich prianím je, aby sa toto podujatie stretlo s
rovnakým záujmom verejnosti aj o rok, aby sa tieto behy stali pozitívnou tradíciou fakulty.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Kleinedlerová

Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Delgado Sobrino

Dòa 4. februára 2014 o 10.30 hod. sa
uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej
p r á c e
d o k t o r a n d k y
Materiálovotechnologickej fakulty STU so
sídlom v Trnave.

Dòa 19. februára 2014 o 11.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce
doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand : Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino
Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Doktorandka : Ing. Ivana Kleinedlerová
Študijný program : strojárske technológie a
materiály
Téma dizertaènej práce : Prerážanie materiálu
pri rezaní abrazívnym vodným lúèom
Školite¾: prof. Ing. Alexander Janáè, Csc.

Téma dizertaènej práce : Contributions to the design and analysis of the material flow in the
context of manufacturing supported by the use of simulation
Školite¾: doc. Ing. Peter Košál, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Portál pre absolventov a
priate¾ov MTF STU: Banka
kvality - ALUMNI MTF STU
Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU,
na web stránke fakulty (v hornej lište pod názvom
Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a
priate¾ov MTF STU

Pracovné soboty v
Akademickej knižnici v letnom
semestri 2013/2014
V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami študijného oddelenia bude 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:

Banka kvality - ALUMNI MTF STU.
Máte možnos zaregistrova sa na portáli, kde získate
všetky informácie o združení absolventov a priate¾ov
MTF STU. Èlenom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa
môžu sta aj iní (nielen absolventi fakulty).
Registráciou a èlenstvom (bezplatným) v združení
získavate priestor na komunikáciu nielen s fakultou, ale i
so svojimi bývalými spolužiakmi a uèite¾mi, máte
možnos na výmenu názorov a postrehov, ktoré môžu
Vašej alma mater napomôc pri jej formovaní (súèasou
portálu je aj dotazník oh¾adom Vášho uplatnenia v praxi).
Vitajte v združení absolventov MTF STU.
Portál absolventov:http://www.mtfalumni.sk
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Od infraštruktúry k spoloèným
projektom a Horizont 2020

Anketa LEKA - kurzy cudzích
jazykov

V piatok 14.2.2014 sa uskutoènilo stretnutie výskumníkov z jednotlivých ústavov s vedením fakulty
a riadite¾mi ústavov venované fakultnej infraštruktúre, výskumom a projektom. Na stretnutí,
inicializovanom dekanom fakulty, boli zástupcami výskumníkov (doc. Strémy, doc. Kusý, dr.
Gerulová a Mgr. Palcút) prezentované konkrétne možnosti pre spoloèné medziústavné projekty s
oh¾adom na aktuálny vývoj výskumu a vývoja a podporované vedecko-výskumné oblasti v Európe
(Horizont 2020). Navrhovaný koncept bol podložený aj špecifikáciou technického vybavenie
potrebného pre realizáciu vedy a výskumu v daných oblastiach. Ïalšie stretnutie je plánované
približne o mesiac.

Vážení kolegovia a študenti MTF STU,
Lektorský kabinet MTF STU s cie¾om pripravi v nasledujúcom období na mieru šité jazykové
tréningy pre študentov a zamestnancov fakulty, vypracovalo krátku anketu. Zapoji do ankety a
vyjadri svoje potreby v oblasti jazykového vzdelávania môžete na web stránke fakulty:
¼avá lišta (dole) - Ankety na MTF - Ankety a dotazníkové prieskumy na MTF - Prebiehajúce ankety a
prieskumy Názov ankety:
"Zisovanie potrieb zamestnancov a študentov MTF STU v oblasti zvyšovania kompetencie v
cudzích jazykoch“
Prístup je možný aj priamo pri kliknutí na link:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/odkazy/ankety-a-kvalita/ankety-a-dotaznikove-prieskumy-namtf/prebiehajuce-ankety-a-prieskumy.html?page_id=9750
Heslo na vstup do ankety obdržíte mailom cez AIS.
Pracovníci LEKA vopred ïakujú za ochotu vyplni dotazník. Vyplnením anonymného dotazníka
pomôžete k zanalyzovaniu Vašich potrieb v tejto oblasti a kreovaniu kurzov šitých na mieru.

15

16

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Zástupkyòa riadite¾a Ústavu
priemyselného inžinierstva a
manažmentu pre pedagogickú
èinnos

Banka kvality - Alumni MTF
STU - poukázanie 2%
zaplatenej dane pre obèianske
združenie
Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,
aj v tomto roku do 30. 04. 2014 môžete poukáza sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám
bolo za zdaòovacie obdobie za rok 2013 vykonané roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov
zo závislej èinnosti.
Zamestnanci, ktorí podávajú daòové priznanie, identifikaèné údaje vložia do daòového
priznania.
Vyplnené vyhlásenia pre obèianske združenie Banka kvality – Alumni MTF STU možno zasla
priamo do mzdovej uètárne, odkia¾ budú odoslané na Daòový úrad.
Vaše prostriedky budú použité na dobrú vec, konkrétne pre realizáciu a rozvoj cie¾ov, aktivít
obèianskeho združenia ako aj na podporu Koncepcie sledovania uplatnenia našich absolventov
praxi.
http://www.mtfalumni.sk//cie¾-zdruzenia/show.shtml?id=5
http://www.mtfalumni.sk//koncepcia/show.shtml?id=11.
Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane Alumni 2013
Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia fakulty ïakujeme!
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Anketa o kvalite vzdelávania informácia o spustení

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 2013/14“

Milé študentky a študenti MTF STU,
zadajte heslo --> vyplòte anketu
vedenie fakulty si Vás dovo¾uje, tak ako každý rok, oslovi so žiadosou o vyplnenie študentskej
ankety. V priebehu 3 – 5 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 od 1. - 20. marca 2014. Heslo
na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom do konca februára.
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.

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
2013/14“
zadajte heslo --> vyplòte anketu
Vyplnením dotazníka nám pomôžete spozna Vaše názory a odstráni nedostatky. Prosím,
využite túto možnos. Vopred Vám ïakujem Vám za Váš èas a ochotu pomôc.
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, dekan MTF

Zároveò budú relevantné informácie poskytnuté vedeniam ústavov, takže na Vaše pripomienky
sa bude reagova na dvoch úrovniach – fakultnej a ústavnej.
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RÔZNE

Forming 2014
Dovo¾ujeme si Vás pozva na 21. medzinárodnú vedeckú konferenciu
v dòoch 3. - 6. septembra 2014, Velké Bílovice, Èeská republika
Konferenciu organizujú:
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváøení materiálù
Politechnika Œl¹ska Katowice, Katedra Technologii Materia³ów
STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, UVTE, KOMT

Program pre absolventov Slovnaft a.s.
GROWWW2014 je roèný platený program
urèený absolventom vysokých škôl a
univerzít s maximálne 1-roènou praxou,
ktorí sú pripravení èeli výzvam, sú
orientovaní na výsledky, vedia pracova v
tíme a chcú sa rozvíja a využíva svoju
kreativitu v dynamickom prostredí
spoloènosti SLOVNAFT. Prihlás sa do
programu do 14.3.2014.

Informácie o konferencii nájdete na www stránke

konference.fmmi.vsb.cz/forming2014
Tešíme sa na Vašu úèas
Doc. Ing. Viktor Tittel, Csc.
tel.: 0906 068 361, viktor.tittel@stuba.sk
Koordinátor konferencie pre Slovensko
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RÔZNE

Projekt Bohatí alebo chudobní
– štart
Lektorský kabinet v spolupráci s PartnersGroup, Pioneer Investments a so študentmi MTF pre Vás
pripravili nový projekt "BOHATÍ A CHUDOBNÍ" - BACH.
Projekt BACH je orientovaný na zvyšovanie finanènej gramotnosti.
Radi by sme Vás pozvali na prvú nezáväznú spoloènú prednášku.
Kedy: 4.3.2014 o 18:00
Kde: T-201
Koordinátor projektu - Mgr. Karol Kováè, PhD.
Kontakt:
Nikola Schneiderová - 0904 043 451
Peter Briš - 0949 494 886
Miroslav Fulier - 0902 895 406
Fb page k projektu: https://www.facebook.com/baleboch?fref=ts
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