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Udalosti
na MTF STU

AKCIE

Letná univerzita pre
slovenských a rakúskych
vysokoškolských študentov na
MTF STU
Na pôde našej fakulty oficiálne otvorila Letnú univerzitu doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD.,
manažérka projektu za MTF STU v Trnave, s názvom „Transfer vedomostí v rámci alternatívneho
hospodárskeho systému na podporu udržate¾ného regionálneho rozvoja“ s akronymom ALTECS.

Súèasou programu boli aj viaceré exkurzie vo vybraných malých a stredných podnikoch napr.
Slovenský cukrovar. s.r.o., v Seredi a podnik Mrva & Stanko. Absolventi Letnej univerzity po
úspešnom absolvovaní získali certifikát a tiež celistvý obraz o smerovaní vývoja v oblasti
udržate¾ného rozvoja a inovácií v rámci regiónu.
Letnú univerzitu slávnostne ukonèili príhovorom prodekan MTF STU prof. Ing. Dr. Jozef Peterka a
doc. Ing. František Horòák, PhD., prorektor STU a za Viedenskú univerzitu Dr. Andreas Havelka.
Partnermi projektu ALTECS, podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, sú
Ekonomická univerzita vo Viedni, Rakúske Ministerstvo životného prostredia, Hospodárska
komora vo Viedni, Trnavská regionálna komora SOPK a MTF STU v Trnave.
Špeciálne poïakovanie patrí všetkým èlenom tímu ALTECS, ale predovšetkým doc. J. Vaòovej, doc.
J. Šujanovej, Dr. J. Samákovej, Dr. K. Koltnerovej, Dr. M. Kuèerovej, Dr. Z. Gyurák-Bábe¾ovej, Dr. R.
Šrubaøovej, Dr. H. Fidlerovej, ktoré sa na organizácii a priebehu letnej univerzity aktívne podie¾ali,
zúèastneným študentom z Rakúska, Ruska, Rumunska, Brazílie, Po¾ska, Èeska i Slovenska a taktiež
tútorom za obe organizujúce inštitúcie.

Letná univerzita, ako dôležitá súèas projektu ALTECS, sa uskutoènila od 28. júla do 15. augusta
2014. Študenti zo Slovenska i Rakúska mali príležitos rozšíri si svoje vedomosti a nadobudnú
nové zruènosti, kompetencie prostredníctvom prednášok, seminárov a práce na projektoch s
predstavite¾mi malých i stredných podnikov a taktiež prostredníctvom exkurzií v podnikoch. Prvá
èas Letnej univerzity bola realizovaná v Rakúsku na Viedenskej univerzite, druhá èas sa
uskutoènila na MTF STU v Trnave.
Študentov zaujali na pôde MTF STU v Trnave odborné prednášky Ing. Vladimíra Šváèa, PhD., prof.
Ing. ¼udmily Nagyovej , PhD., prof. Dr. Ing. Eleny Horskej, prorektora doc. Ing. Františka Horòáka,
Ing. Jany Rehákovej, Ing. Jaroslava Holeèka, PhD., Aline Bäuerle M.A. a Erika Heidemu. Hlavnými
témami Letnej univerzity boli udržate¾ný rozvoj, multikulturalita v medzinárodných projektoch,
mobilita, marketingové výzvy, kreativita, inovácie a podnikanie.
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Ïalšia etapa výstavby UVP –
podpis zmluvy

Laboratórium iCIM (inteligentné CIM)
Laboratórium bude zamerané na výskum a vývoj v oblasti inteligentných metód riadenia,
využívajúcich metódy UI, fuzzy riadenie, GA èi znalostné systémy v procese riadenia zložitých
výrobných procesov.
Laboratórium riadiacich systémov

V rámci procesu implementácie projektu UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK „ CAMPUS MTF STU “ CAMBO sa dnes 28.8.2014 podpísala zmluva medzi STU v zastúpení rektora STU prof. Ing. Róberta
Redhammera, PhD. a dodávate¾om na výstavbu ïalšej èasti tohto komplexu - Vedeckého
pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s laboratóriami.

Laboratórium bude zamerané na výskum a vývoj v oblasti moderných èíslicových a diskrétnych
prostriedkov riadenia výrobných procesov, vrátane vizualizácie systémov.

Zámerom realizácie tejto èasti projektu UVP je s vybudovanie Vedeckého pracoviska, ktoré bude
pozostáva z nieko¾kých špecializovaných laboratórií, prièom tieto sa stanú základom
univerzitného výskumného parku s orientáciou na vývoj riadiacich a informaèných technológií a
umožní výskum a vývoj informaèných, komunikaèných a riadiacich štruktúr podniku z h¾adiska
znalostných systémov na všetkých jeho úrovniach.
Projekt zahàòa nasledujúce experimentálne laboratóriá:
Laboratórium integrácie informaèných a riadiacich systémov
Laboratórium bude zamerané na výskum a vývoj v oblasti integrácie heterogénnych systémov, èím
sa následne umožní priamo objavova a implementova znalosti získané z rozsiahlych výrobných
databáz.
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Vedecké pracovisko bude orientované na progresívne trendy a technológie „fabriky budúcnosti“,
ktorými sú najmä budovanie znalostných systémov a súvisiacich databáz, vizualizácia a
optimalizácia na všetkých úrovniach informaèných a riadiacich štruktúr podniku sledujúca nielen
ekonomické, ale i energetické ukazovatele, informaènú bezpeènos, mobilné a bezdrôtové
technológie a trvalo udržate¾ný rozvoj. MTF STU bude môc poskytova integrované riešenia v
oblasti základného a aplikovaného výskumu so zameraním na sofistikované riešenia pre priame
praktické nasadenie.
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Napísali o nás - Úspešná
pracovná stáž študenta UPIM
V uplynulom akademickom roku sa
študent 3.stupòa štúdia na UPIM, Ing.
Matej Daòo zúèastnil v rámci programu
Erazmus pracovnej stáže v spoloènosti
Johnson Conrols Inc., Poland.

Ukonèili pracovný pomer
odchodom do dôchodku
V mesiacoch január až júl 2014 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: RNDr. ¼udmila Vaculíková z Ústavu
aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Ing. Juraj Sztankay, CSc. z Výuèbového
strediska v Komárne, Mária Klobušiaková a Eva Mikulková z Odboru akademických èinností,
Božena Malovcová, Magdaléna Mrvová a Mária Šarmírová z Odboru prevádzky a správy a Mária
Maršálková a Božena Sepešiová 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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UVP MTF STU na stránkach
Britskej obchodnej komory

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:

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.

- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,

Link na informáciu:

- aktívna znalos anglického jazyka.

http://www.britcham.sk/business-opportunities

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

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnos PhD.,
- znalos aplikácie práce s PC v pedagogickom procese,

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.
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Ukonèenie riešenia projektu
„Zavedenie vnútorného
systému zabezpeèovania
kvality vzdelávania“

Ponuka kurzu z chémie

Projekt „Zavedenie vnútorného systému zabezpeèovania kvality vzdelávania“, ITMS kód
26110230042 na základe podpory operaèného programu Vzdelávanie financovaného z
Európskeho sociálneho fondu, bol ukonèený dòom 31.7.2014.

Zápis na kurz sa uskutoèní dòa 08. 09. 2014 od 7,30 do 8,00 hod. v budove L MTF STU v Trnave na
Botanickej ulici è. 49, miestnos è. 323a.

Vážení študenti!
Pedagógovia Ústavu bezpeènosti, environmentu a kvality si dovo¾ujú oslovi študentov 2. roèníka
Bc. študijného programu Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci s ponukou kurzu z chémie. Kurz je
otvorený aj pre ostatných študentov MTF STU.
Mnohí študenti sú absolventmi škôl, na ktorých mali výuku chémie len rok, resp. sa chémia
nevyuèovala vôbec. Cie¾om kurzu je formou prednášok a hlavne aktívneho precvièovania pripravi
študentov na úspešné zvládnutie predmetov študijného programu, pre ktoré sú vedomosti a
zruènosti z chémie nevyhnutné.

Platbu za kurz je potrebné realizova bankovým prevodom. Platbu uhrádzajte až po vyrozumení, že
sa kurz bude realizova. Údaje k platbe budú zverejnené dodatoène.
V cene kurzu je zahrnutý doplnkový študijný materiál. Ubytovanie a strava v cene zahrnuté nie sú.
Potvrdenie o zaplatení (kópia bankového prevodu) prineste so sebou na zápis.

Jedným z cie¾ov projektu bolo navrhnú a overi systém priameho merania kvality VŠ vzdelávania v
študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte, navrhnú a overi opatrenia na zvýšenie
kvality VŠ vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte, navrhnú a overi
hodnotenie výsledkov opatrení v študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte. V rámci
projektu boli vypracované aj nižšie uvedené dokumenty:

Prihlasovanie elektronickou formou je možné najneskôr do 04. 09. 2014 na adrese:

Analýza súèasného stavu portálu MTF STU so sídlom v Trnave

anna.michalikova@stuba.sk

Systémové štandardy fakulty

maros.sirotiak@stuba.sk

Hodnotiaca správa pre MTF STU so sídlom v Trnave
Autoevalvaèná správa
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II. kolo - prijímanie prihlášok
na Bc.stupeò
Dekan MTF STU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky stupeò štúdia.
Viac informácií o termínoch a podmienkach nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarsky-stupenstudia.html?page_id=9045

Nezamestnanos absolventov
STU
Pod¾a portálu INEKO ( Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) medzi vysoké školy s dlhodobo
najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti (AMN) patria najmä bratislavské školy –
Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Komenského (UK) a umelecké školy (VŠVU a
VŠMU).

Kurzy pre novoprijatých
študentov - ponuka
S cie¾om u¾ahèi študentom absolvovanie predmetov matematika a fyzika odborné
pracoviská/ústavy fakulty a ich vysokoškolskí uèitelia ponúkajú možnos prihlási sa na kurzy z
matematiky a fyziky.
Ponuka kurzov z matematiky
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/ponuka-kurzov-z-matematiky1.html?page_id=11170
Ponuka kurzu z fyziky
htt p : / / w w w. mt f. st u b a . s k /s k / d i a n i - n a - mt f / a kt u a l i t y / p o n u ka - ku r zu - z - f y z i k y 4.html?page_id=11167

Slovenská technická univerzita, ktorej súèasou je MTF STU, dlhodobo patrí medzi najlepšie
umiestnené univerzity v rebríèkoch zamestnanosti absolventov v rámci SR. Pod¾a posledných
údajov absolventská miera nezamestnanosti v roku 2013 dosiahla 6.74 % ( 4.najnižšia AMN). U
škôl s najvyššou AMN dosahuje až 19%.
http://www.ineko.sk/clanky/absolventi-vysokych-skol-s-dlhsou-tradiciou-si-hladaju-praculahsie
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Týždeò vedy a techniky na
Slovensku
Dovo¾ujem si Vás informova o podujatí Týždeò vedy a techniky, ktoré je organizované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom
vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v
spoloènosti.

Finanèná podpora z AXA fondu
Do 17. októbra 2014 sa môžu uchádza o finanènú podporu z grantového programu AXA Fond
talentovaní študenti. Všetci tí, ktorých zaujímajú vedy ako fyzika, chémia, èi biológia, sú vo veku do
26 rokov, majú výborné študijné výsledky a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje 1 000 eur.
Ak uvedené podmienky študent spåòa, staèí ak sa zaregistruje prostredníctvom internetovej
stránky: http://www.axafond.sk/registracia/.

Cie¾om každoroène organizovaného Týždòa vedy a techniky na Slovensku je zlepši vnímanie vedy
a techniky v povedomí celej spoloènosti, popularizova a prezentova ich, vzbudi záujem mladých
¾udí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informova verejnos o poznatkoch vedy a
techniky a o nutnosti podporova vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a
spoloèenského pokroku a pomáhajú rieši globálne problémy a výzvy.
Hlavné podujatia môžete sledova na stránkach http://www.tyzdenvedy.sk/hlavnepodujatia.html?page_id=239
Dávam do pozornosti sprievodné podujatia (http://www.tyzdenvedy.sk/sprievodnepodujatia.html?page_id=240 ), kde je možnos už teraz zaradi aj vami plánované aktivity a
zvidite¾ni tak snahy MTF STU o prezentáciu jej vedecko-výskumnej èinnosti.

13

14

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Rekonštrukcia internetovej siete
na ŠDaJ - oznam pre ubytovaných
V oboch budovách Študentského domova MTF (t.j.
"starý" i "nový" internát) prebieha v týchto dòoch
kompletná rekonštrukcia poèítaèovej siete, ktorá
okrem iného zruší nutnos zabezpeèovania si
vlastných aktívnych zariadení (switchov)
ubytovanými študentami. Poèet prípojných bodov
na každej izbe bude po rekonštrukcii totožný s
poètom ubytovaných osôb.
Pri rekonštrukcii budú vymenené všetky káble,
zásuvky a lišty, spolu s aktívnymi zariadeniami.
Vzh¾adom na rozsiahlos rekonštrukcie nie je možné
vopred urèi, èi bude možné spusti internet na ŠDaJ
už od zaèiatku ubytovacieho obdobia, resp. od
zaèiatku semestra, ale v spolupráci s dodávate¾om sa
budeme snaži o èo najskorší možný termín
sprevádzkovania siete.
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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