júl 2014

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Ocenenia študentov
inžinierskeho štúdia v ak. roku
2013/2014 - Pochvalné
uznanie dekana za vynikajúco
vypracovanú závereènú prácu
a Cena dekana
Za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu v akademickom roku 2013/2014 dekan fakulty udelil
Pochvalné uznanie dekana, ktoré si ocenení absolventi prevezmú poèas preberania diplomov na
slávnostnej promócii.
Súèasne budú dekanom fakulty ocenení "Cenou dekana" študenti, ktorí ukonèili štúdium na II.
stupni s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych
skúšok.

Úspešné umiestnenie
absolventa Ústavu
priemyselného inžinierstva a
manažmentu
V rámci súaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít na Slovensku,
vyhlásenú spoloènosou SOVA Digital, a. s., Bratislava; sa úspešne umiestnil na 2. mieste absolvent
Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Ing. Peter ELIÁŠ s diplomovou prácou: „Návrh
zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge
Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava“ (vedúci: Ing. Vladimír Vajcík). Cena bude odovzdaná pri
promóciách.

Diplomová práca bola spracovaná v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a
praktických zruèností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“,
(akronym: DigFacWWprojekt)“.

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu
„Rozvíja technik(o)u“.

Všetkým oceneným študentom srdeène blahoželáme.
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OCENENIA

Národná certifikácia študentov
VŠ

Ocenená diplomová práca

Dòa 13. mája 2014 sa na akademickej pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v
Trnave pod záštitou Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a prostredníctvom
obèianskeho združenia VIVAEDUCA uskutoènila certifikaèná skúška mladých nádejných
projektových asistentov a manažérov z radov študentov.

Spoloènosti SOVA Digital a Siemens vyhlásili
celoslovenskú súaž o "Najlepšiu diplomovú
prácu" zameranú na aplikáciu informaèných
technológií pri riešení
potrieb strojárstva. Súaže sa zúèastnili
diplomanti zo všetkých strojníckych fakúlt na
Slovensku.

Certifikácie sa zúèastnilo 6 študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave,
ktorým riadite¾ka SIPR Mgr. Jana HURTOVÁ po úspešnom zvládnutí skúšky osobne odovzdala
Národný certifikát študentov. Zároveò ich poinformovala o ïalších možnostiach vzdelávania v
oblasti projektového riadenia a uplatnenia sa na trhu.
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Na 2. mieste sa umiestnil absolvent našej fakulty
Ing. Peter Eliáš. Cenu odovzdal pán riadite¾ Ing.
Martin Morháè za prítomnosti prodekana prof.
Dr. Ing. Jozefa Peterku.
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AKCIE

Zástupcovia UIAM a UVSM
MTF na Campus Week 2014
V dòoch od 30. júna do 3. júla sa na pôde spoloènosti Festo Didactic v Denkendorf-e a Esslingen-e
konal Campus Week, 5. medzinárodný kongres pre univerzity s podtitulom „Trends in Automation
and Production“. Kongresu sa v spolupráci so zástupcom spoloènosti Festo spol. s r.o. pánom T.
Horákom zúèastnili aj zástupcovia MTF z ústavov UVSM a UIAM prof.h.c. prof. Ing. K. Velíšek, CSc.,
prof. Ing. P. Tanuška, PhD. a Ing. M. Kopèek, PhD. Nosnou témou prednášok uvedených na kongrese
bol koncept štvrtej generácie priemyselnej revolúcie nesúci priliehavý názov Industrie 4.0.
Pôvodcom tohto konceptu je prof. Dr.-Ing. T Bauernhansl (Fraunhofer IPA Stuttgart), s ktorým sa
zástupcovia MTF osobne stretli a prediskutovali možnosti spolupráce v rámci projektov H2020. V
priebehu akcie boli nadviazané kontakty s viacerými úèastníkmi tohto podujatia (napr. SAP,
Albstadt-Sigmaringen University of Applied Sciences, atï.), ktoré do budúcna s¾ubujú spoluprácu
na projektoch a vylepšenie pozície ústavov UIAM a UVSM v oblasti vedy a výskumu.
Pozitívom je aj zistenie, že MTF sa dobudovaním vedeckého pracoviska automatizácie a
informatizácie výrobných procesov a systémov (UVP CAMBO) stane zaujímavým partnerom v
oblasti vedy, výskumu a vývoja v rámci tzv. fabriky budúcnosti v súlade s konceptom Industrie 4.0
nielen pre domáce, ale aj pre zahranièné spoloènosti a inštitúcie.
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Pracovné stretnutie riešite¾ov
projektu k automatizovanému
testovaniu študentov
Dòa 10. 7. 2014 sa v miestnosti Z-063 na Paulínskej
ul. 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, ktoré
nadviazalo na predchádzajúce stretnutie dòa 10. 2.
2014.
Na stretnutí pedagógovia zhodnotili využitie
systému automatizovaného testovania študentov v
praxi. Súèasou stretnutia bola aj príprava podkladov
k hodnotiacim správam k ukonèeniu projektu.
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AKCIE

Filmový festival MTF STU
V piatok 18.7.2014 sa v priestoroch fakulty na Paulínskej ulici konal Filmový festival MTF STU. Vïaka
modernému technickému vybaveniu Ve¾kej auly sa podarilo navodi atmosféru skutoènej kinosály. Premietali sa
tri filmy, v poradí Ctihodný obèan, Kandidát a Gravitácia. Zúèastnení ocenili práve spomínané technické
vybavenie auly a vyjadrili pozitívne reakcie na prípadné konanie podobných akcií do budúcna.
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty
(www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom è. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte by zverejnený požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

7

NÁVŠTEVY

Návšteva zo Szolnok University
College
Dòa 11.7.2014 sme na pôde našej fakulty prijali pána
rektora Dr. Imre Túróczi a pani prorektoru Dr. Mártu Kóródi,
PhD. zo Szolnok Univeristy College. Delegáciu privítal
prodekan pre vedu, výskum a zahranièné vzahy prof. Ing.
Peter Grgaè, CSc. a prodekanka pre PR a vnútorné vzahy
doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Na rokovanie prijali pozvanie
prof. Ing. Miloš Èambál, CSc., doc. Ing. Ladislav Moroviè,
PhD., Ing. Peter Szabó, PhD. a Ing. Juraj Czifra, PhD. V rámci
stretnutia boli naèrtnuté smery spolupráce v oblasti
pedagogiky, vedecko-výskumnej èinnosti, publikaènej
èinnosti ako aj mobilít študentov a uèite¾ov z oboch
inštitúcií.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných obhajobách
Dòa 2., 3., 8. a 14. júla 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand : Ing. ¼uboš Ondriga
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre
ergonomický systém EAWS
Školite¾: doc. Ing. German Micha¾èonok, Csc.
Doktorand : Ing. Lukáš Smolárik
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Antipumpážne riadenie turbokompresora
Školite¾: prof. Ing. Dušan Mudronèík, PhD.
Doktorandka : Ing. Júlia Kurnátová
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Optimalizácia cie¾ov výroby s využitím simulaènej optimalizácie
Školite¾: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
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Doktorand : Ing. Andrej Strašifták
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Automatizácia procesov v riadení inteligentného domu
Školite¾: prof. Ing. Dušan Mudronèík, PhD.
Doktorand : Ing. Milan Štrbo
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Komplexná modelovo-orientovaná bezpeènostná analýza rizík v procese
návrhu informaèných systémov pre bezpeènostne-kritické procesy
Školite¾: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Doktorand : Dipl.-Ing. Steven Duehring
Študijný program : strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce : Experimental-numerical method of the failure prediction by the heat
treatment of steels
Školite¾: doc. Ing. Bohumil Taraba, Csc.
Doktorandka : Ing. Lenka Èièmancová
Študijný program : výrobné zariadenia a systémy
Téma dizertaènej práce : Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie
Školite¾: doc. Ing. Milan Naï, Csc.
Doktorandka : Ing. Martina Kusá
Študijný program : výrobné zariadenia a systémy
Téma dizertaènej práce : Vplyv nepresnosti priemyselného robota pri výrobe súèiastok
nerotaèných tvarov
Školite¾: doc. Ing. František Pecháèek, PhD.

10

KVALIFIKAÈNÝ RAST

Doktorand : Ing. Jaroslav Holeèek
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Doktorand : Ing. Martin Beluský
Študijný program : priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce : Návrh postupu optimalizácie rozvrhovania operácií vo vyšších typoch priemyselnej
výroby
Školite¾ka: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na funkèné
miesta profesora a docentov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkèných miest:
profesor v študijnom odbore:
5.2.14 Automatizácia – 1 miesto
docent v študijných odboroch:
5.2.51 Výrobné technológie a súèasne 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
vedecko-pedagogický titul profesor resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich
vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného
predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
aspoò jeden úspešne ukonèený doktorand – platí pre obsadenie funkèného miesta profesor,
aktívna znalos anglického jazyka,
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos.
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Každý uchádzaè zároveò písomne doloží:
preh¾ad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
preh¾ad výskumných úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie
posledných piatich rokov,
preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie posledných
piatich rokov.
Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti,
vyplnenou tabu¾kou plnenia kritérií na získanie titulu profesor resp. docent a èestným vyhlásením
o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 08. 2014 na adresu:
Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917 24
Trnava.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje
bude využíva výluène na úèely výberového konania v súlade so zákonom NR SR è.122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažïuje iba na základe dobrovo¾ného poskytnutia.
Ich odoslaním odosielate¾ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR
è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle
Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzaèom budú materiály, zaslané do výberového
konania, vrátené.
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Výberové konanie na funkèné
miesta odborných asistentov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom è.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkèných miest vysokoškolských uèite¾ov:

Ústav výrobných technológií
1 miesto odborného asistenta v študijných programoch Výrobné technológie, Poèítaèová
podpora výrobných technológií, Poèítaèová podpora návrhu a výroby a Obrábanie a montáž.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnos PhD.,
- znalos aplikácie práce s PC v pedagogickom procese,

Ústav bezpeènosti, environmentu a kvality
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,
1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Kvalita produkcie a v študijnom programe
Inžinierstvo kvality produkcie

- aktívna znalos anglického jazyka.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. pod¾a dohody

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej èinnosti a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti
na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 08. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

- vedecká hodnos PhD.,
- kvalifikaèná spôsobilos vyuèova v anglickom jazyku,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,
- skúsenosti s výskumnou prácou zameranou na oblas manažérstva kvality,
- aktívna znalos anglického jazyka.
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Výberové konanie na funkèné
miesto docenta
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkèného miesta:
docent v študijnom odbore: 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:

Každý uchádzaè zároveò písomne doloží:
preh¾ad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
preh¾ad výskumných úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie
posledných piatich rokov,
preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie posledných
piatich rokov.
Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti a
èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 15. 08.
2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizaèný odbor, Paulínska
16, 917 24 Trnava.

vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich
vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného
predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
aktívna znalos anglického jazyka,
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos.
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Grantový program VW
Slovensko a.s. pre pedagógov
Volkswagen Slovakia, a.s. zverejnil informácie o grantovom programe urèenom pre pedagógov
technických univerzít na Slovensku Rozvíja technik(o)u.

Novovymenovaní docenti MTF
STU
Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dòa 2.
júla 2014 slávnostne odovzdal novým docentom STU menovacie dekréty.
Za MTF STU boli vymenovaní:

Grantový program je urèený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so
študentmi v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov atï.

doc. Ing. Ladislav Moroviè, PhD., docent v odbore strojárske technológie a materiály na Ústave
výrobných technológií MTF STU.

Ciele grantového programu:
Spolupracova na inovatívnych projektoch technického zamerania so zrete¾om na originalitu a
modernos
Podpori aktívny prístup samotných pedagógov
Podpori praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnos a
prepojenie s praxou
Rozvíja technické vzdelávanie nad rámec vyuèovacích plánov predovšetkým aktívnym
zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., docent v odbore strojárske technológie a materiály na Ústave
výrobných technológií MTF STU.

doc. Ing. Daniel Švrèek, PhD., v odbore výrobná technika na Ústave výrobných systémov a
aplikovanej mechaniky MTF STU.

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. Október 2014
Maximálna suma pridelenej podpory: 7 500€ na projekt
Realizácia projektov: November 2014 – Júl 2015
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Vedenie MTF STU menovaným srdeène blahoželá a praje ve¾a pracovných úspechov.
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UVP MTF STU na stránkach
Britskej obchodnej komory
Otázka prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej èinnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu
fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibilty a uznania vo vonkajšom prostredí. Len
štrukturálnou prezentáciou a propagáciou úspešnosti bude môc vystupova fakulta v pozícii uznávaného
partnera pre vedecký a výskumný priestor, t. z. neustále informova o vedeckom portfóliu inštitúcie, presviedèa
o jej jedineènosti a dáva do pozornosti jej výnimoèné prvky, ktorými sa odlišuje od ostatných. Z tohto dôvodu je
prezentovaný Univerzitný vedecký park aj na stránkach Britskej obchodnej komory.
Link na informáciu:
http://www.britcham.sk/business-opportunities
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