máj 2014

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Diplom za 2. miesto v ŠVK vo
Zvolene a v Zlíne

Študent MTF - Majster
Slovenska v snookri

Študent MTF STU Bc. Krajèo Vladimír sa umiestnil na
2. mieste na 10. roèníku medzinárodnej konferencie
Študentskej vedeckej a odbornej èinnosti 2014 v
magisterskej kategórii, ktorá sa uskutoènila na
Fakulte ekonomiky a manažmentu Univerzity
Tomáša Bau v Zlíne, Èeská republika.

Jakub Koniar – študent 2. roèníka VZS/27, excelentný hráè snookru a biliardu, o ktorom sme už
písali (Spektrum 8/2013) dosiahol na Majstrovstvách SR v snookri, ktoré sa konali v dòoch 3.- 4.
mája 2014 ïalší úspech: porazil minuloroèného víaza Jaroslava Polacha a stal sa majstrom
Slovenskej republiky.
Jakub má však okrem toho na konte aj nedávny medzinárodný úspech – pred mesiacom sa na
Severnom Cypre konali Majstrovstvá Európy v biliarde (29.3.-10.4.2014), kde v hre è. 8 obsadil
pekné 2. miesto a získal historicky prvú medailu pre Slovensko v tejto kategórii, keï vo finále
prehral 7 : 8 s reprezentantom Holandska.

Rovnaké 2. miesto získal študent MTF STU Bc. Juroš
Ján na 55. roèníku medzinárodnej Študentskej
vedeckej konferencie uskutoènenej na Drevárskej
fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.

Za úspech a prezentáciu fakulty v medzinárodnej súaží vedenie fakulty srdeène blahoželá.
Dekan fakulty obom študentom udelil motivaèné štipendium.
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Odborná prednáška na UBEK
Dòa 29. apríla 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa uskutoènil
workshop na tému „Odborná prednáška Systém JCMS a kvality vo výrobnom procese vstrekovania
plastov„
Prednášajúcimi boli Ing. Eduard Jakubík – riadite¾ závodu, Ing. Michal Perun – Manažér výroby
plastov, Bc. Michal Spitzkopf – Manažér CI, Ing. Anna Dudášová Jadròáková – HR Manažér zo
spoloènosti Johnson Controls, Námestovo. Workshop bol urèený pre študentov inžinierskeho
stupòa štúdia v odbore Materiálové inžinierstvo a Inžinierstvo kvality produkcie. Tento workshop
svojim obsahom nadviazal na úspešnú akciu Job Day a workshop od spoloènosti Johnson Controls
Luèenec zo dòa 15.4.2014.
V rámci prednášky riadite¾ spoloènosti v krátkosti zoznámil študentov so spoloènosou Johnson
Controls a najmä poboèkou v Námestove a jej výrobným programov. Pokraèoval vedúci výroby,
ktorý oboznámil študentov s technológiou spracovania plastov v spoloènosti a spôsobom
plánovania a riadenia výroby. Zaujímavou pre študentov v odbore Inžinierstvo kvality produkcie
bola èas prednášky manažéra oddelenia kontinuálneho zlepšovania, ktorý prestavil základné
piliere štíhlej výroby podniku a spôsob riadenia projektov Six Sigma. Študenti dostali praktickú
úlohu posúdi príèinu vzniku chyby na plastových dieloch.

Konala sa Medzinárodná
doktorandská konferencia
Dòa 24. apríla 2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave na Paulínskej ulici
konala medzinárodná doktorandská konferencia s názvom „Development and Implementation of
Academic Competencies of PhD Students of Technical Sciences. Táto udalos bola závereènou
aktivitou v rámci ESF projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave.
Medzinárodnej doktorandskej konferencii sa zúèastnili hostia z Nemecka, Po¾ska a Slovenska, ktorí
svojou aktívnou úèasou kvalitatívne obohatili poslanie konferencie.
Naše poïakovanie patrí predovšetkým dekanovi Materiálovotechnologickej fakulty, Odboru
akademických èinností, Odboru poznatkového manažmentu a Odboru prevádzky a správy.
Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave za organizaènú pomoc a podporu podujatia.
V neposlednom rade ïakujeme doktorandom dennej formy Materiálovotechnologickej fakulty
STU v Trnave za úèas na jednotlivých aktivitách projektu a ich aktívnu úèas na konferencii.

Na záver boli HR Manažérkou spoloènosti
predstavené možnosti spolupráce so spoloènosou
Johnson Controls, (vypracovanie diplomových
prác, aj letná škola vo vybraných poboèkách).
Tento workshop bol organizovaný v spolupráci
UBEK, UMAT a spoloènosti Johnson Controls,
Námestovo a konal sa v rámci prednášky z
predmetu Teória a technológia spracovania
plastov.
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Workshop: Školy - centrá
rozvoja regiónov
Dòa 13.5.2014 sa na pôde fakulty konal workshop s
názvom "Školy - centrá rozvoja regiónov". Organizátori
uvedeného podujatia boli Obèianske združenie
Samsung, SOPK, CVTI a EKS.

Konalo sa Dies iovis occurssus
XXXVI.
Dekan MTF STU O. Moravèík privítal v rámci štvrtkových popoludní významného slovenského
historika a múzejníka PhDr. Jozefa Husára, CSc. Jeho pútavé rozprávanie o Dr. Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi, francúzskom generálovi a jednom zo strojcov novoutvoreného spoloèného štátu
Èechov a Slovákov zaplnilo malú aulu do posledného miesta.

V panelovej diskusii s tématikou „Ako naplni víziu
vysokých škôl ako motorov rozvoja regiónov“ a
„Príklady a bariéry dobrej spolupráce vysokých škôl a
priemyslu“ konanej pod záštitou národného projektu
„Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej
spoloènosti“ vystúpili:
Maroš Šefèoviè - podpredseda Európskej Komisie,
Štefan Chudoba - štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Tibor
Mikuš - predseda Trnavského samosprávneho kraja,
Jozef Uhrík - èestný prezident Zväzu automobilového
priemyslu, Robert Redhammer - rektor STU a Kyung Jin
Kim - prezident Samsung Electronics Slovakia.
Moderátorom diskusie bol Ján Turòa - Cetrum vedeckotechnických informácií SR.
MTF STU je jedným z vysokoškolských subjektov
aktívne zapojených do národného projektu "Vysoké
školy ako motory rozvoja vedomostnej spoloènosti".
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Opä sme sa stretli s bývalými
zamestnancami fakulty
Dòa 15. 05. 2014 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU na Bottovej ulici konalo
už po šiestykrát stretnutie èlenov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami fakulty. Po krátkom
hudobnom vystúpení sa prítomným prihovoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU
profesor Oliver Moravèík, I. prodekan, profesor Peterka a prodekana, docentka Helena Vidová,
ktorí prítomných oboznámili o aktivitách a èinnostiach na fakulte.
Po krátkej diskusii sa našim dôchodcom podával obed, po ktorom sa mohli ïalej teši zo stretnutia
a spomína na obdobie, ktoré ich spája s fakultou. Na pamiatku si každý odniesol malý
upomienkový darèek venovaný vedením fakulty.
Tešíme sa na ïalšie stretnutie.

Ako bolo na ve¾trhu
TECHFÓRUM 2014
Medzinárodný strojársky ve¾trh v Nitre TECHRÓRUM 2014 je už tradièným stabilným zázemím pre
úspešnú komunikáciu odborníkov z oblasti strojárstva. Je to ve¾trh, ktorý spåòa kritériá
medzinárodnosti, stanovené celosvetovou úniou medzinárodných ve¾trhov v Paríži. Predstavuje
úèinnú platformu na porovnávanie sa s konkurenciou, priestor na prieskum trhu a možnos na
získanie nových poznatkov.
Úèas fakulty na ve¾trhu znamená PR príležitos na prezentáciu najmä vedecko-výskumných
výsledkov fakulty (...boli sme oslovení na konkrétnu pomoc pri riešení problémov praxe, ako by im
mohla fakulta pomôc), prezentáciu projektov pre rozvoj vedecko-výskumného potenciálu fakulty
a jej zázemia (...kontaktovali nás firmy a spoloènos na spoluprácu H2020), ale i nadviazanie
spolupráce s praxou (...súèasou bola i prezentácia projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku
prax, ITMS 26110230113). Všetky kontakty na možnosti spolupráce sme odovzdali konkrétnym
osobám a pracoviskám na fakulte. 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). Hlavnou náplòou ve¾trhu bola prezentácia výstupov
výskumných a vývojových pracovísk fakúlt vysokých škôl, univerzít technického zamerania, ich
konfrontácia s praxou a v tomto smere splòuje úèas fakulty na takýchto podujatiach svoje
opodstatnenie.
Zoznam škôl, ktoré navštívili expozíciu MTF STU:
Žilinská univerzita, Hutnícka fakulta Košice, Stredná priemyselná škola Ša¾a, Združená priemyselná
škola Nitra
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Zoznam firiem, ktoré navštívili expozíciu MTF STU:
Ald Vacuum Technologies GmbH Krakow; Alfa Stroj Nitra; Aplitec Záhorská Ves; AutoDesk
M&P s.r.o. Košice; Black Sea Business League Kherson; Buèek CNC stroje; Capital
Safety s.r.o. Banská Bystrica; Enica s.r.o. Bratislava;ETI ELB s.r.o.; Imet-Tec a.s.;
Kennametal Slovakia Trenèín; Iscar; Kovopap; IMET-TEC a.s. Bratislava; L. Šimunek
vysokozdvižné vozíky Trnava; Leonardo technology Hlohovec; MARKO Chynorany;
MCAE Kuøim; Mark SK; Milolad; MSP Consulting Trnava; Mincovòa Kremnica; Modern
technology system Krivá; NMH Sereï; SIAD Slovakia; Samsung Voderady; Siemens;
UJD TT; Vomet Industrial screens Trnava; Winfa; ZEISS Slovakia s.r.o.; ZTS Elektronika
SKS s.r.o.
Zoznam exponátov, ktoré sme prezentovali na stánku:

Poïakovanie patrí zástupcom ústavov, ktorí striedavo reprezentovali MTF na ve¾trhu:

· odliatky z bronzu: Harlekín (2010 autor Mirosla Trubaè; soška OTO auto Linda Viková;
plaketa k 20.výroèiu MTF (2005) autor Ján Kostka; M.R.Štefánik-štúdia sochy z r.1928
autor Bedøich Kafka
· model mostu Apollo; návrh motocykla pomocou CAx technológií , autor Ing. arch.
Hanko; digitalizácia výroby modelu ¾udskej hlavy, autor Peter Hesko; keramika a sklo
pomocou ultrazvukového obrábania; zubné implantáty; 3-D reliéf a štrukturovaný povrch
vyrobený laserovou abráciou; 3-D tvárová plocha vyfrézovaná do umelého dreva;
súèiastky vyrobené sústruhom s protivretenom; experimentálny model lopatky turbíny;
upínací prípravok z hliníkovej zliatiny; prototyp èasti vstrekovacej formy; návrh a výroba
anatomicky tvarovacej poèítaèovej myši s využitím Reverse Engineering a Rapid
Prototyping; frézovacie nástroje a tenkostenné súèiastky.

Ústav materiálov: doc. Ing. Roman Moravèík PhD; doc.Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD; Ing.
Martin Sahúl, PhD.

Prezentáciu výskumu ústavov, Campusu Bottová a diania na MTF oživila expozícia
Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky „TESTER dotyku“. Autorom
a strojcom zariadenia je Ing. Michal Kopèek, PhD., pri výrobe pomohol Ing. Jozef Bárta,
PhD. z Ústavu výrobných technológií a na zabezpeèení materiálu a dizajnu sa podie¾ala
PaedDr. Daša Zifèáková z OPOM. Zariadenie bolo pútaèom pre návštevníkov a je tiež
ukážkou priaznivého PR vplyvu fakulty na vonkajšie okolie.
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Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky: Ing. Tomáš Bezák, PhD.; Ing.
Michal Kopèek, PhD.
Ústav výrobných technológií: Ing. Martin Kováè, PhD.; doc. Ing. Ladislav Moroviè, PhD.
Ústav bezpeènostnosti, environmentu a kvality: Ing. Eva Kosnáèová; Ing. Lenka Blinová,
Ing. Peter Rantuch; Ing. Jozef Harangozó, PhD;
Úèas na ve¾trhu organizaène zabezpeèovalo oddelenie Public relations OPOM: Mgr.
Miroslava Daubnerová, PaedDr. Daša Zifèáková a ved. OPOM PhDr. Kvetoslava
Rešetová, PhD.
Materiály z ve¾trhu (èasopisy, reklamné materiály prezentujúcich firiem a strojárske
katalógy a pod.) sú vystavené v študovni Akademickej knižnice; kontakty z firiem sú k
dispozícii u vedúcej odboru.
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International Doctoral Seminar
2014 finished
The 9th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and
Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the second
time co-organised with a foreign university, The University of Zielona Góra Poland (UZG). The
Seminar venue was the Hotel Qubus in Zielona Góra.
For the first time was IDS co-organised with the Faculty of Organisation and Informatics,
Varaždin, University of Zagreb, Croatia in May 2013.

?
Prof. Dr. habilitowany Ing. Andrzej Pieczynski, vice-rector of UZG,
?
Honorary Prof. Dr. h. c. Rolf Pfrengle, Administrative director of IFW Leibnitz Institute for Solid

State and Materials Research Dresden, Germany,
?
Prof. Dr. Volkmar Richter, Anhalt University of Applied Sciences, Germany,
?
Prof. Dr. Ing. Marek Rybakovski, University of Zielona Gora,
?
Prof. Dr. Ing. Sebastian Saniuk, University of Zielona Gora,
?
Prof. Dr. hab. Inž. Janina Stankiewicz, University of Zielona Gora,
?
Prof. Dr. Ing. Roman Stryjski, University of Zielona Gora,
?
Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. from MTF,
?
Prof. Neven Vrèek, Faculty of organization and informatics in Varaždin, University of Zagreb,
Croatia
?
Prof. Krzysztof Witkowski, University of Zielona Gora

The Seminar was organised for the PhD students who could present the results of their
dissertation theses in the area of Engineering Technologies, Materials Engineering, Applied
Informatics and Automation in Industry, Industrial Engineering, Management and Quality, and
Environmental and Safety Engineering.
Out of 49 PhD students registered in the conference, 35 were of STU MTF, and 14 from UZG
Poland (coorganizer of IDS) and from abroad (Germany, Czech Republic, and Russia).
Simultaneously, we had an opportunity to welcome 15 foreign PhD supervisors, professors and
the guests from the universities and research institutes from Croatia, Germany, and Poland,
e.g.:
?
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Jürgen Eckert, Director of IFW Leibnitz Institute for Solid State and
Materials Research Dresden, Germany,
?
Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., from Faculty of Materials Science and technology in Trnava,
?
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Joehnk, Administrative Director of the Helmholtz-Zentrum DresdenRossendorf, Germany,
?
Prof. h. c. Dr. h. c. Dr. Ing. Prof. Oliver Moravcik, dean of MTF,
?
Prof. Dr. Ing. Slawomir Nikiel from UZG,
11
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The event was opened by Prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík, Dean of STU MTF. There were two plenary talks delivered
by Hon. prof. Dr. h.c. Rolf Pfrengle ( IFW Dresden, Germany) and Prof. Dr Ing. Slawomir Nikiel (UZG, Poland).
The conference programme comprised the students’ presentations in the English language in individual
professional sections chaired by associate professors and professors, mainly:
Prof. Dr. Dr.h.c. Peter Joehnk (HZDR Dresden-Rossendorf, Germany), Prof. Dr. sc. Neven Vrèek, Prof. Dr.hab.inž
Krzysztof Witkowski (University Zielona Gora, Poland, Prof. Dr.hab.inž.Sebastian Saniuk (UZG), Prof. Ing. Jozef
Janovec, DrSc., Prof. Dr.-Ing. Volkmar Richter, Assoc.Prof. Maroš Martinkoviè, CSc. and Prof. Ing. Maroš Soldán,
PhD.
The PhD students participating in IDS 2014 have gained valuable experience in elaborating scientific
presentations and particularly in presenting their scientific theses in the English language. At the same time, they
could set up professional and personal contacts and compare the results of their research with the colleagues of
other universities.
Upon the proposals of individual section chair, the Closing Ceremony was associated with awarding the best
student contributions in individual sections.
The professional part of the Seminar was complemented by social events (dinner and a trip to the scansen Ochla
and Botanical Garden), which were warmly welcome by domestic and also foreign participants.
Dean of MTF STU, Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik will kindly invite you to the International Doctoral Seminar
2015 to be held in the Smolenice Castle near Trnava, Slovakia.
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Gymnázium Lipany na MTF
V stredu 14. 5. 2014 sa na pôde našej fakulty
uskutoènila prezentácia bakalárskych študijných
programov garantovaných Ústavom materiálov,
Ústavom bezpeènosti, environmentu a kvality a
Ústavom výrobných technológií na vyžiadanie
strednej školy z východného Slovenska - Gymnázia
Lipany, ktorej sa zúèastnilo cca 45 študentov
tretieho roèníka. Študentom boli poskytnuté
informácie o možnostiach štúdia, zameraní našej
fakulty a následnej možnosti uplatnenia v praxi po
ukonèení vysokoškolského štúdia.
Po úvodných prezentáciách sa uchádzaèi rozdelili
do skupín, ktoré viedli poverení zástupcovia z
ústavov a vo svojich laboratóriách im prezentovali
ukážky na témy z oblasti vlastností materiálov,
umeleckého zlievarenstva, chemických reakcií,
dôkazových reakcií v chémii ako aj robotiky a
pneumatiky.

Návšteva zo spoloènosti Miba
Steeltec, Vráble
Ako pokraèovanie úspešnej spolupráce MTF a spoloènosti Miba Steeltec, Vráble sa dòa 16.5.2014
uskutoènil na pôde ažkých laboratórií v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality
workshop.
Workshopu sa zúèastnili predstavitelia spoloènosti Miba Steeltec vedúci výroby Radovan
Martišoviè, vedúci nástrojárne Vladimír Jánošík a vedúci konštrukcie Milan Ïurè. Akcia je
úspešným pokraèovaním spolupráce MTF a Miba Steeltec v zapojení študentov do riešenia
reálnych úloh a zlepšovania praktických zruènosti našich študentov. Problém v procese výroby
lisovanej lamely bol predstavený študentom v rámci exkurzie v spoloènosti dòa 14.3.2014. V rámci
predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality študenti mali možnos aplikova vedomosti,
doteraz získané poèas štúdia, v rámci riešenia zadanej úlohy. Boli predstavené celkom 4 práce. Za
najlepšiu prácu bola oznaèená práca študentiek IKP Tímei Vasovej a Jantošovièovej Anny. Po
prezentáciách nasledovala rozsiahla diskusia, poïakovanie študentom zo strany Miba Steeltec za
zaujímavé spracovanie riešení daného problému a udelenie drobných darèekov študentom. Obe
strany vidia ve¾ký význam v pokraèovaní podobných aktivít.

Všetkým kolegom, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom
podie¾ali na úspešnom priebehu akcie patrí vïaka!
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Právne poradenstvo na fakulte
Zabezpeèenie právnych poradenských služieb predstavuje balík starostlivosti na odstránenie
možných rizík pri kreovaní spolupráce fakulty a hospodárskej/podnikate¾skej praxe v eliminácii èo
najviac determinantov, ktoré toto prostredie predstavuje. Z doterajších zistení je možné usúdi, že
k najèastejším chybám prichádza z dôvodu neznalosti legislatívy v praxi a neznalosti práv
zamestnávate¾a a zamestnanca, ochrane duševného vlastníctva, problematike pri nástupe do
hospodárskej praxe v oblasti pracovnoprávnych vzahov, uzatváraní partnerských zmlúv a zmlúv o
spolupráci a pod.

Prezident SR vymenoval
nových profesorov
Nových profesorov vymenoval prezident SR v pondelok 26. mája 2014. Z STU boli menovaní:

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore fyzika,

Projekt Vedomostná fakulta pre hospodársku prax zabezpeèil vo¾bu právneho zástupcu z
registrovaných právnikov v advokátskej komore so skúsenosami z hospodárskej praxe a
podnikového práva.

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravèíková (Fakulta architektúry) - v odbore architektúra a
urbanizmus,

Právne služby zdarma môžu využíva doktorandi a výskumníci MTF STU, ako cie¾ová skupina
projektu.

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore kybernetika,

Termín: 1.5.2014 – 30.9.2015

prof. Ing. Pavol Sejè, CSc. (Strojnícka fakulta STU) - v odbore strojárske technológie a materiály,

Advokát: PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave) v
odbore automatizácia.

Kontakt: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., OPOM MTF STU (è.dv.27; prípadne študovòa duševného
vlastníctva Akademickej knižnice MTF STU), Bottova 25, 917 24 Trnava

Celý zoznam menovaných na prezident.sk

Táto aktivita je výstupom projektu Vedomostná fakulta 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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Mladí vedci STU si prevzali
granty na výskum
Rektor STU Robert Redhammer spolu s prorektorom pre vedu a výskum Stanislavom Biskupièom a
prodekanmi jednotlivých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdali vo štvrtok
15. mája 2014 v Aule STU 111 mladým vedcom dekréty o poskytnutí grantu na výskum.
Rektor STU Robert Redhammer pripomenul, že vzdelávanie na Slovenskej technickej univerzite v
Bratislave je postavené na vlastnom výskume a praxi. Upozornil, že univerzitný grantový program
je akousi "školou" písania úspešných projektov a vyzval mladých vedcov, aby pracovali ïalej a s
projektmi sa uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými
kolektívmi v zahranièí. „Dostali ste dnes poukážky na prácu, držíme vám vo vašom výskume palce,
aby o nieko¾ko rokov aspoò jeden z vás cestoval do Štokholmu pre Nobelovu cenu,“ povedal.
Slovenská technická univerzita v Bratislave tento rok podporila výskumné projekty v rámci
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov celkovou sumou presahujúcou 110-tisíc
eur.
Zo Stavebnej fakulty získalo podporu 27 študentov. Budú sa venova projektom ako zvyšovanie
energetickej efektívnosti budov, spätné získavanie tepla z kanalizácie rekuperaèným panelom,
výskumu stavebných konštrukcií a stavebných materiálov od ocele, cez sklo po betón s rôznymi
prísadami, ale aj výskumu nových materiálov, ako napr. nových ¾ahkých betónov na báze
odpadových plastov.
Zo Strojníckej fakulty získalo grant 9 študentov. tí budú vyvíja algoritmy pre prediktívne riadenie
rýchlych mechatronických systémov, riešenia pre zvýšenie komfortu v automobiloch èi laserové
systémy navigácie robotov.

algoritmy pre riadenie kvadroptéry, ale aj vedci, ktorí sa venujú výskum progresívnych fotonických
štruktúr pre OLED èi vyvíjajú metódy pre rozpoznávanie tvári a dúhoviek.
Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie si dekrét o poskytnutí grantu prevzalo 27
študentov, ktorí sa venujú sa výskumu v oblasti chémie, biotechnológií a potravinárstva. Medzi
nimi študenti, ktorí ïalej rozvíjajú jedineèný objav bioplastov a skúmajú ich využitie pre rôzne typy
obalov, alebo mladí výskumníci, ktorí skúmajú antioxidaèné vlastnosti medoviny èi vyvíjajú
originálne materiály schopné tieni elektromagnetické žiarenie.
Z Fakulty architektúry získalo grant sedem študentov. Skúmajú stredoveké mestské opevnenia,
vplyvy závodov na výrobu hliníka na okolité osídlenia, ale aj verejné priestory v segregovaných
osídleniach.
Dekrét o grante si odniesli aj 11 študenti z Materiálovotechnologickej fakulty. Medzi nimi
študenti, ktorí vyvíjajú nové riadiace systémy pre automatizované stroje a nové materiály.
Z Fakulty informatiky a informaèných technológií uspelo so žiadosou o grant osem študentov.
Venujú sa výskumu vnorených systémov,metód na detekciu anomálií pri prenose prúdov dát, ako
aj spôsobom "cestovania" a navigácie v digitálnych knižniciach.
Z Ústavu manažmentu získali grant dvaja
študenti, jeden z nich sa bude výskumu
zdie¾aných statkov, ïalší nástrojom zvyšovania
odolnosti regiónov.
Mladí vedci si rozdelili spolu viac ako 110-tisíc
eur. Slovenská technická univerzita v Bratislave
poskytuje v rámci Programu na podporu
mladých výskumníkov okrem grantov na
výskum vedcov do 30 rokov od minulého roka
aj granty na pokraèovanie projektov mladých.

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky uspelo so žiadosou o grant 20 študentov, medzi nimi mladí
jadroví fyzici, ktorí sa venujú výskum reaktorov IV. generácie, robotièka, ktorá vyvíja
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Výsledky volieb kandidáta na
dekana MTF STU
Dòa 28. 05. 2014 prebehli vo¾by kandidáta na funkciu dekana v súlade s Vykonávacími predpismi pre vo¾by
kandidáta na dekana MTF STU a Harmonogramom volieb kandidáta na dekana MTF STU.
Za kandidáta na dekana MTF STU bol zvolený
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.
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The Best Student´s Project
2014

Študuj na MTF a získaj
štipendium!

Ako jeden z partnerov spolu s Produktivne.sk v rámci projektu "Zvýšenie technickej vedomostnej
základne a praktických zruèností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie ?Digitálny
podnik?" vyhlasujeme súaž o najlepšiu bakalársku a diplomová prácu "The Best Student´s Project
2014".
Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu
?Rozvíja techniko(o)u?.
Tak NEVÁHAJTE a PRIHLÁSTE sa!
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Pozvánka na prednášku:
Experiment CERN-ISOLDE: Aký tvar
majú atómové jadrá?
Fyzikálny Ústav SAV v spolupráci s CERN-om organizujú v Slovenských krajských mestách sériu populárnych
prednášok pri príležitosti 60-teho výroèia poèiatku CERN-u. 17-teho Mája 1954 sa spustili prvé výkopové práce
na Švajèiarskom území pre stavbu tohto svetového laboratória pre štúdium najjemnejších štruktúr hmoty...
http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/05/celebrating-60-years-cern-neighbours
Prednášku v Trnavskom kraji zastrešuje naša fakulta. Pozývame Vás týmto vypoèu si 4-tého júna o 16:00 v
posluchárni T-201 (pavilón Bottova) nieèo na tému:

Experiment CERN-ISOLDE: Aký tvar majú atómové jadrá?
Keïže CERN nie je iba ve¾ký hadrónový urých¾ovaè, prezentovaný bude hlavne ved¾ajší, ale nemenej zaujímavý
experiment ISOLDE.
Kontaktná osoba: Andrej Dobrotka
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Smútoèné oznámenie
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