Udalosti
september 2014

na MTF STU

OCENENIA

MTF STU opä úspešne
bodovala v ankete
Spoloèenskej zopovednosti

Zamestnanec MTF sa zúèastnil
II. Olympijských hier mládeže v
Èíne

Inštitút spoloèenskej zodpovednosti ÈR a SR, o.p.s.
udelil 2. miesto Ústavu priemyselného inžinierstva
a manažmentu (UPIM) MTF STU v ankete
"Spoleèenské odpovìdnosti ÈR a SR za rok 2013".
Ústav sa do súaže zapojil pod vedením prof. Ing.
Petra Sakála, Csc.

V dòoch 11. - 31.8.2014 sa Rastislav Hlavatý
zúèastnil ako reprezentaèný tréner II.
Olympijských hier mládeže v Nanking (Èína).
Jeho zverenec Tomáš Púchly, èlen plaveckého
klubu STU Trnava dosiahol výborný výsledok,
keï v disciplíne 50 metrov vo¾ný spôsob
obsadil v konkurencii 400 plavcov zo 170
krajín 16. miesto a vytvoril juniorský rekord
SR.

Za vedenie fakulty UPIM blahoželáme!
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OCENENIA

Ocenenie prof. Oliverovi
Moravèíkovi

Dòa 17.9.2014 udelil dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach Platinovú medailu Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverovi
Moravèíkovi za plodnú a dlhodobú spoluprácu a podporu.
Srdeène blahoželáme.
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Záznam zo slávnostného
zahájenia výstavby
Dòa 10. 9. 2014 bola slávnostne zahájená
výstavba 2. etapy budovania Univerzitného
vedeckého parku na MTF STU so sídlom v
Trnave položením základného kameòa stavby
Vedeckého pracoviska Automatizácie a
Informatizácie Výrobných Procesov a
Systémov s laboratóriami.
Úvodné slovo mal dekan fakulty Dr.h.c. prof.
Dr. Ing. Oliver Moravèík, ktorý privítal hostí.
Slávnostný príhovor predniesol rektor STU
prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., ktorý
vyjadril poïakovanie za úsilie, ktoré
predchádzalo realizácii vedeckého parku. Za
realizátora stavby - IN VEST, s.r.o. Ša¾a, sa
prihovoril riadite¾ spoloènosti Ing. Ivan
Khandl. Slávnostné príhovory ukonèil štátny
tajomník MŠVVaŠ Ing. Štefan Chudoba, PhD.,
ktorý poprial fakulte ve¾a tvorivých síl do
budúcnosti .
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Po slávnostných príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnému aktu zaèatia stavby za úèastí hostí a
médií položením základného kameòa.
Zámerom realizácie tejto èasti projektu je vybudovanie vedeckého pracoviska, ktoré sa stane
základom na vývoj riadiacich a informaèných technológií a umožní sa tým výskum a vývoj
informaèných, komunikaèných a riadiacich štruktúr podniku z h¾adiska znalostných systémov na
všetkých jeho úrovniach.
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Inaugurácia nového dekana
MTF STU

Konalo sa XXXVII dies iovis
occurssus

Pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2014/2015 sa dòa 22.9. 2014 uskutoènil
slávnostný akt inaugurácie nového dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

V rámci úctihodného 37-ho pokraèovania dies iovis occurssus, ktoré inicioval dekan fakulty O.
Moravèík, predniesol dlhoroèný riadite¾ Múzea v Bojniciach Ján Papco, zaujímavú prednášku
Osudy bojnického oltára. Poopravil nepresné a neraz úèelovo deformované údaje o návrate tejto
nevšednej pamiatky do Bojníc.
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Letná škola mladých
mechatronikov prebehla
úspešne
V dòoch 4. a 5. septembra 2014 sa konal nultý roèník akcie s názvom „Letná škola mladých
mechatronikov“, ktorú organizovali ústavy UIAM (v zastúpení Ing. M. Kopèek, PhD. a Ing. T. Bezák,
PhD.) a UVSM (Ing. R. Ružarovský, PhD.) v spolupráci so spoloènosou FESTO spol. s.r.o. (T. Horák a
Ing. M. Daòo). Akcie sa zúèastnili vybraní žiaci stredných škôl, ktorí budú reprezentova Slovenskú
republiku na medzinárodnej súaži Euroskills. Spolu so žiakmi si svoje schopnosti precvièili a
rozšírili aj ich pedagógovia.
Mladým mechatronikom držíme palce a prajeme ve¾a úspechov nielen v súaži, ale aj v ïalšom
štúdiu.

Organizátori zároveò touto cestou ïakujú pracovníèkam MTF STU PaedDr. D. Zifèákovej, Mgr. M.
Daubnerovej a ¼. Pisarèíkovej za spoluprácu pri príprave a úspešnom priebehu akcie.
Kontaktná osoba: Ing. M. Kopèek, PhD.

8

9

AKCIE

Na STU je poboèka Európskej
aliancie pre inovácie Slovensko
Slávnostné otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácie Slovensko (EAI SK) sa
uskutoènilo 9. septembra 2014 o 14:00 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, priamo v
poboèke EAI SK na Vazovovej ulici èíslo 3 v Bratislave.

Kancelária EAI vznikla na základe memoranda o spolupráci medzi EAI a STU, ktoré predstavitelia
oboch inštitúcii podpísali vlani. Založeniu regionálnej kancelárie predchádzala nieko¾koroèná
intenzívna spolupráca na medzinárodných projektoch medzi tímami prof. Imricha Chlamtaèa a
doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD., prof. Ing. Miloša Èambála, CSc. a doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc.
Európska aliancia pre inovácie má viac ako 200 èlenov. Ide o univerzity, výskumné inštitúcie aj
privátne firmy predovšetkým v Európe, ale aj v Ázii a v Severnej Amerike. To prináša ve¾ký potenciál
pre prenos poznatkov z akademickej pôdy do ekonomickej praxe, èo je jedna z priorít Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.

Poèas slávnostného otvorenia odzneli príhovory a ïakovné slová:
štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing.
Štefana Chudobu, PhD.,
rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.,
prof. Imricha Chlamtaèa, prezidenta Create-Netu a Európskej aliancie pre inovácie v Trente
spoluautorky projektu EAI SK, doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD., zástupkyne riadite¾a ÚPIM pre
zahranièné vzahy a medzinárodné projekty, MTF STU
za úèasti zástupcov EK – José Lorenz Vallésa, DG Research and Innovation, Thierry Boulangea – DG
Connect, prorektorov STU- doc. Ing. Františka Horòáka, PhD., doc. Ing. Stanislava Biskupièa, PhD.,
zástupcov fakúlt STU – prof. Ing. Františka Janíèka, PhD., prof. Ing. Stehlíkovej, PhD., doc. Ing.
Daniely Špirkovej, PhD. dekana Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Milana Dadu,
CSc. ako aj mnohých ïalších významných domácich i zahranièných hostí, pani Paoly Baruchelli z
Create NETu v Taliansku, MSc. Annie Saniuk, Ph.D. z Univerzity v Zielonej Gore v Po¾sku, prof. Ing.
Antona Lavrina, TU Košice, doc. Ing. Michala Baloga, CSc., z ktorých väèšina sa systematicky
podie¾a na spolupráci s tímom EAI SK.
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Fakulta na LUS a Univerzitnom
ve¾trhu

Program a prezentácie prebiehali v Bratislave v priestoroch STU na Mýtnej ulici v troch
úrovniach/smeroch:
?
prezentácie ústavov v seminárnej miestnosti,
?
prezentácia možností štúdia a poskytovanie propagaèných materiálov v stánku vo foyer pred

aulou D.Ilkovièa,
?
prezentácia technologických postupov, pokusov a výrobkov v samostatnom stánku pred

V dòoch 11.9.2014 sa zamestnanci MTF STU zúèastnili prezentaèných akcií usporiadaných
Slovenskou technickou univerzitou s názvom Letná univerzita pre stredoškolákov a Univerzitný
ve¾trh s cie¾om oboznámi študentov stredných škôl s možnosami štúdia na jednotlivých fakultách
STU.

seminárnou miestnosou.
Okrem uvedených aktivít odzneli v aule Dionýza Ilkovièa prezentácie doc. P.Schreibera a Ing.
M.Ondrušku o fakulte a možnostiach, ktoré poskytuje pre štúdium i mimoštudijné vyžitie a
prednáška doc. L.Morovièa s názvom „ 3D skenovanie-možnosti a využitie.“ Všetky prezentácie a
materiály boli pripravené s oh¾adom na cie¾ovú skupinu stredoškolských študentov.
Na podujatí fakultu reprezentovali zamestnanci a doktorandi z odborných ústavov fakulty a
odboru akademických èinností: doc.Moroviè, doc. Schreiber, doc.Moravèík, Dr.Juhásová,
Dr.Sirotiak, Dr.Belica, Dr.Beòo, Dr.Antušek, Ing.Ondruška, Ing.Ptaèinová, Ing.Ïuriška,
Ing.Kobetièová, Ing.Daòo, Ing. Šutová, Ing.Vagovský, Ing.Kuruc, Ing.Hrèka, Mgr.Ivanèíková a
Dr.Štefánková.
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MTF STU na Noci výskumníkov

Práve s dôrazom na tieto ciele sa aj MTF STU zúèastnila tohto podujatia. Prezentácia fakulty nesúca
názov excelentná fakulta zvýšila mieru pozornosti najmä malých záujemcov, ktorých bolo na tisíce.
Vzh¾adom na cie¾ovú skupinu bola prezentácia pripravená pracovníkmi OPOM a Ing. Michala
Kopèeka, PhD. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky hravou formou.
Ude¾ovali sme špeciálne diplomy a certifikáty malým nadšencom, ktorí boli nielen úprimne
zvedaví, ale i vïaèní za ocenenia.

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového
programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie. Od roku 2014 je to nový rámcový
program pre výskum a inovácie - Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33
štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je priblíži verejnosti vedu a výskumníkov ako
„obyèajných“ ¾udí s neobyèajným povolaním a prínosom pre bežný život.

Ak hlavným poslaním tohto podujatia je dosta sa do povedomia (najmä) u detí, zauja ich
pozornos a tým prehåbi ich zvedavos o techniku, tak potom bol náš cie¾ absolútne splnený.
Podujatie oficiálne otváral pán Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Peter Pellegrini za prítomnosti rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a ostatných
hostí.

Noc výskumníkov na Slovensku
8. roèník najväèšieho festivalu vedy na Slovensku sa už tradiène konal posledný septembrový
piatok – tento raz 26. 9. 2014. Organizátori podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a
vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických
informácií SR, pripravili bohatý a pestrý program, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie a
záujmové skupiny. Špeciálnou cie¾ovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, prièom dôraz je
kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o prírodné vedy a techniku.

14

15

KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 25. 8. 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave materiálov pred komisiou v študijnom odbore materiály.
Doktorand: Ing. Emil Seliga
Názov práce: Degradaèné chovanie vulkanizátov kauèukových zmesí sledované pomocou
fyzikálnych metód
Školite¾: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Doktorand: Ing. Pavol Konopka
Názov práce: Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors
Školite¾: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Doktorandka: Ing. Edina Kocsisová
Názov práce: Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zàn na precipitáciu sekundárnych fáz v
austenitických koróziivzdorných oceliach
Školite¾ka: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.
Doktorand: Ing. Dušan Grgaè
Názov práce: Vplyv teplotného starnutia na bezpeènostne významné komponenty v jadrových
elektráròach VVER 440
Školite¾: doc. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD.
Dòa 26. 8. 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu pred komisiou v študijnom
16

programe priemyselné manažérstvo.
Doktorand: Mag. Stefan Markus Friedrich
Názov práce: ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR
PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Doktorand: Manfred Lach, Msc
Názov práce: ENTWURF VON PRINZIPIEN EINES GLOBALEN ENGINEERINGS UNTER LOKALEN
BEDINGUNGEN
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Doktorand: Mag. Maximilian Mazelle
Názov práce: Entwicklung und Darstellung eines allgemeinen Modells zur Implementierung von
Innovationsmanagement-Ansätzen der Öffentlichen Verwaltung in Industrieunternehmen
Školite¾: doc. Ing. František Horòák, PhD.
Doktorand: Dipl.- Ing. Marc Sven Trömner
Názov práce: Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem
Investitionsgut
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Doktorandka: Ing. Veronika Videnová
Názov práce: Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných
podnikov
Školite¾ka: doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD.
Doktorandka : Ing. Katarína Ladvenicová
Názov práce: Návrh metodického postupu aplikácie kompetenèných modelov v podmienkach
stredne ve¾kých priemyselných podnikov
Školite¾: prof. Ing. Miloš Èambál, Csc.
17

KVALIFIKAÈNÝ RAST

Doktorand : Ing. Marián Kortiš
Názov práce: Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku
MSP na Slovensku a návrh odporúèaní na využitie udržate¾ného SZP pri ich riešení
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.
V dòoch 25. – 26. 8. 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU
so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred komisiou v študijnom programe
strojárske technológie a materiály.
Doktorand : Ing. Peter Krampoák
Názov práce: Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových
spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Doktorand : Ing. Tomáš Kramár
Názov práce: Zváranie horèíkových zliatin vybranými technológiami zvárania
Školite¾: doc. Dr. Ing. Pavel Kovaèócy
Doktorandka : Ing. Michaela Samardžiová
Názov práce: Sústruženie kalených ocelí progresívnymi nástrojmi Wiper
Školite¾: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
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Doktorand : Ing. Tomáš Kupec
Názov práce: Zváranie ¾ahkých zliatin metódou FSW
Školite¾: prof. Ing. Milan Turòa, PhD.
Dòa 21. 8. 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave bezpeènosti, environmentu a kvality pred komisiou v študijnom
programe integrovaná bezpeènos.
Doktorandka : Ing. Alica Bartošová
Názov práce: Štúdium bezpeènej produkcie bioetanolu z netradièných zdrojov
Školite¾: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Doktorandka : Ing. Blanka Galbièková
Názov práce: Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami
Školite¾: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Doktorand : Ing. Martin Pastier
Názov práce: Štúdium zápalnosti hor¾avých organických prachov
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Doktorandka : Mgr. Janka Ševèíková
Názov práce: Bezpeènostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov
Školite¾: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorand : Ing. Miroslav Marcian
Názov práce: Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladòovacej nádrže
Školite¾: doc. Ing. Roman Koleòák, PhD.

Dòa 23. septembra 2014 o 9.30 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce
doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Marek Hurajt
Názov práce: Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na vlastnosti elektrolyticko-plazmového
procesu pri finálnej úprave povrchu presných odliatkov antikoróznych ocelí
Školite¾: doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.

Doktorand : Ing. Marián Šudý
Študijný program : integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce : Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
Školite¾: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá!
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Preberanie preukazu študenta a
prihlasovacieho hesla do AIS študenti zapísaní v I. kole na
bakalárske štúdium
Študenti I. stupòa štúdia – bakalárske štúdium, ktorí sa zúèastnili zápisu do I. roku štúdia v mesiaci JÚN 2014
(prijatí a zapísaní na štúdium v I. kole) si môžu prevzia Preukaz študenta a prihlasovacie heslá do Akademického
informaèného systému v nasledovných termínoch:
16. 9. 2014 (utorok) od 8.00 – 9.00 hod.
17. 9. 2014 (streda) od 8.00 – 9.00 hod.
18. 9. 2014 (štvrtok) od 8.00 – 9.00 hod.
I. poschodie, è. dv. 165 – p. Cuninková, Bc.Èapkovièová

19. 9. 2014 (piatok) od 8.00 – 14.00 hod.
I. poschodie, è. dv. 171 – p. Šprinková

Študent, ktorý si neprevezme preukaz a heslo v uvedených termínoch, môže tak urobi od 22. 9. 2014 na
študijnom oddelení u p. Tóthovej, è. dverí 170 v èase stránkových hodín.
PREUKAZ JE NEVYHNUTNÉ AKTIVOVA PRI FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!!
(terminál sa nachádza na I. poschodí, Pavilón Z, Paulínska ulica)
Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí študujú na výuèbovom stredisku v Dubnici nad Váhom si heslá a preukazy
prevezmú v èase výuèby predmetu Úvod do VŠ štúdia dòa 19. 9. 2014 (preukazy budú dodané aktivované).
Preberanie preukazov a hesiel študentov zapísaných v dòoch 10.9.-11.9.2014 a neskôr bude oznámené na web
stránke fakulty po dodaní preukazov z Rektorátu STU.
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Bakalárske promócie v ak. roku
2013/2014 zrušené

Kurzy pre novoprijatých
študentov - ponuka

Vážení absolventi bakalárskeho štúdia,

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.

po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme ponúkli študentom, ktorí nemali
záujem o prevzatie absolventských dokladov (diplom, vysvedèenie o štátnej skúške, dodatok k
diplomu) na slávnostných promóciách absolventov bakalárskeho štúdia, možnos vyzdvihnú si
doklady o ukonèení štúdia na I. stupni priamo na študijnom oddelení fakulty. Túto možnos využilo
viac ako 90 % absolventov.

É
N

Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme: slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia v
ak. roku 2013/2014 sa rušia.

E
Š

Študenti, ktorí ku dnešnému dòu výstupné doklady neprevzali, môžu tak urobi v èase stránkových
hodín na študijnom oddelení fakulty najneskôr do 26. septembra 2014. Po tomto termíne budú
neprevzaté výstupné doklady odoslané na Rektorát STU.

U
R
Z

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

Prevzatie dokladov na fakulte je potrebné vopred telefonicky, prípadne mailom dohodnú so
študijným oddelením.
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
prodekanka
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Pracovné soboty na študijnom
oddelení v zimnom semestri
2014/2015

Vo¾by do Akademického
senátu MTF STU na obdobie
2014-2018
Zverejnenie èlenov volebnej komisie
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Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU a v súlade so schváleným harmonogramom
volieb do AS MTF STU bude volebná komisia pracova v nasledovnom zložení:
O
Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda
O
Prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
O
Ing. Marta Kuèerová, PhD.
O
Miroslav Fulier

Finanèná podpora z AXA fondu
Blíži sa termín (do 17. októbra 2014), aby sa talentovaní študenti uchádzali o finanènú podporu
viac ako 25.000 € z grantového programu AXA Fond.
Dôležité informácie o termínoch a podmienkach programu nájdete:
www.axafond.sk alebo na: http://www.facebook.com/AXASlovensko.
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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Smútoèné oznámenie
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