Udalosti
október 2015

na MTF STU

OCENENIA

Prémie Literárneho fondu za
najlepšie práce Študentskej
vedeckej konferencii v ak. roku
2014/2015
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a poèítaèové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí dòa 24. 9.
2015 udelila prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. roku 2014/2015.
S potešením oznamujeme, že medzi ocenenými boli aj študenti MTF STU so sídlom v Trnave:
sekcia Materiály
Bc. Matej Janoviè
sekcia Výrobné technológie 1
Ing. Lukáš Pavlus (absolvent v ak. roku 2014/2015)
sekcia Výrobné technológie 2
Ing. Andrej Hulaè (absolvent v ak. roku 2014/2015)
sekcia Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
Bc. Lenka Hodulíková
sekcia Požiarne inžinierstvo
Ing. Mária Vargová (absolventka v ak. roku 2014/2015)
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AKCIE

Úèas MTF STU na
medzinárodnej vedeckej
konferencii
V dòoch 23. 09 - 25. 09. 2015 sa zamestnanci Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu
(doc. Ing. Jana Šujanová, Csc., doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD., Ing. Dagmar Babèanová, PhD.,
Ing. Jana Samáková, PhD., Ing. Helena Fidlerová, PhD., Ing. Tibor Zvonár a doktorandi UPIM)
aktívne zúèastnili 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment výrobných systémov“
2015. Hlavnými organizátormi konferencie boli Katedra manažmentu výroby, Fakulty výrobných
technológií so sídlom v Prešove TU Košice, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF
STU v Trnave a Slovenská Asociácia logistiky. Záštitu nad konferenciou prevzali dekan Fakulty
výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU Košice prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.
Cie¾om konferencie bola výmena skúseností z oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu a
prehåbenie spolupráce medzi univerzitami a priemyselnými podnikmi. Prvý deò konferencie bol
venovaný prezentáciám predstavite¾ov priemyselných podnikov. Vedecká èas konferencie bola
rozdelená do nieko¾kých aktuálnych tematických okruhov, ako napr. Industry 4.0, automobilový
priemysel, inovácie, klastre a ich budúcnos, medzinárodná spolupráca, spoloèensky zodpovedné
podnikanie a iné.
Konferencie sa zúèastnilo vyše 70 zástupcov z akademickej a výskumnej obce, ako aj z odbornej
praxe z Èiech, Po¾ska a Slovenska.
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Link: http://web.tuke.sk/fvt-mms/index.php?navigation=commng
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Výstava“ Aurel Stodolamajster techniky“
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave otvorila v roku 2010 Technologické
múzeum. Stalo sa miestom, kde sú prezentované artefakty technického významu, poukazuje na
historické zázemie našej technickej inteligencie, na silnú erudíciu našich predchodcov, na zázemie
z ktorého èerpajú naše súèasné vedomosti. Ukáza študentom na písomnostiach, ako aj na
skutoèných exponátoch ako postupoval technický rozvoj, ako pracovali a na èom pracovali naši
predchodcovia, bola investícia, ktorá sa vypláca. Vytvára sa tým hrdos na školu na ktorej
pracujeme a študujú mladí ¾udia, umocòuje sa presvedèenie, že univerzita bez histórie nie je
univerzita.
V poslednom období sa stalo Technologické múzeum príležitosou aj pre prezentáciu vlastných
umeleckých diel, napr. nedávna výstava Umeleckých bronzov, ktorá sa stretla s ve¾kým záujmom. V
dòoch 16.10 – 30.11.2015 bude stála expozícia Technologického múzea doplnená prepožièanou
panelovou výstavou z CVTI SR Bratislava venovanou nestorovi slovenskej vedy a techniky
Aurelovi Stodolovi. Prejavi úctu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o odha¾ovanie zákonitostí tohto
sveta, nie je nikdy neskoro. Materiálovotechnologická fakulta STU je hrdá, že môže by hostite¾om
prezentácie vedca, ktorý najväèšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpoèty a
konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva.
Srdeène Vás pozývame.
Miesto expozície: MTF STU, ul. Jána Bottu 25, Trnava (prízemie)
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Konferencia Energetické zdroje
regiónov – súèasnos a
budúcnos
Dòa 15. 10. 2015 Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej
technickej univerzity (MTF STU) so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster
– západné Slovensko usporiadali 4. roèník vedeckej konferencie s medzinárodnou úèasou pod
názvom Energetické zdroje regiónov – súèasnos a budúcnos. Záštitu nad podujatím prevzal
¼ubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
V úvode si auditórium vypoèulo videopozdrav podpredsedu Európskej komisie pre energetickú
úniu Maroša Šefèovièa. Ako druhý vystúpil s príhovorom predseda TTSK Tibor Mikuš. V ich
vystúpeniach zaznelo aj: „Energetická bezpeènos je súèasou národnej bezpeènosti. Sme
krajinou, ktorá dováža viac ako 90% primárnych zdrojov energií. Až v roku 1998 sme spustením
prvého bloku Mochoviec dosiahli elektro-energetickú sebestaènos. Snažíme sa vyrába energiu
presne tam, kde sa spotrebúva. Vtedy sú najnižšie strany pri prenose. Civilizovaná krajina by
nemala ži na úkor iných. Mali by sme vedie naklada s energiami tak, aby sme nimi neplytvali a
používa také technológie, ktoré nezaažujú životné prostredie.“
Prítomných pozdravili aj prodekan MTF STU Miloš Èambál a riadite¾ Technologieoffensive
Burgenland GmbH Johann Binder.
Program pokraèoval odbornými prednáškami. Johann Binder prednášal o využívaní regionálnych
odpadov a ostatných zdrojov na výrobu energie. Zástupca Regionalmangement Burgenland mal
prednášku Obnovite¾ná energia, ako úèinný nástroj regionálneho rozvoja v Burgenlande. Maroš
Soldán (MTF STU) hovoril o výrobe bionafty s využitím priemyselných odpadov ako katalyzátorov a
na tému Energetický potenciál èistiarenského kalu.
6

Alena Bujnová (Ministerstvo životného prostredia SR) mala prednášku na tému Návrh aktualizácie
koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, Teodor Zajíèek
(JAVYS, a.s.) hovoril o spracovaní rádioaktívnych odpadov z prevádzky jadrových elektrární v ich
spoloènosti, Andrej Hanzel (Slovenské jadrové fórum) si zvolil ako tému Základné technické
pravidlá prevádzkovania ve¾kej synchrónnej energetickej siete a Adriana Hladíková (Jadrová
energetická spoloènos Slovenska, a.s.), hovorila o procese hodnotenia vplyvu nového jadrového
zdroja na životné prostredie.
Pawe³ Regucki (Fakulta strojárstva a energetiky, Technologická univerzita vo Wroc³awe, Po¾sko)
rozobral ekonomickú analýzu ziskovosti domácej veternej turbíny v oblasti Dolného Sliezska,
Miroslava Knotková (riadite¾ka Energetickej agentúry Zlínského kraja) hovorila o rozvoji
regionálnej energetiky v Zlínskom kraji, Tibor Roman (Veolia Energia Slovensko, a.s.), vystúpil s
témou Skúsenosti z využívania OZE a manažmentu prevádzky projektov EPC a ich vplyv na životné
prostredie, Miroslav Vanek (Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen) hovoril o
problémoch zápachu v bioplynovej stanici. Jiøí Herodes (riadite¾ Vzdìlávacej agentury Kromìøíž, s.
r. o.) a Pavol Paradeiser (riadite¾ Strednej odbornej školy v Senici) mali spoloènú tému Enersol èeský program „Environmentální vzdelávání, výchova a osvìta“ šetrných technológií v Èeskej
republike a na Slovensku.
Na záver prijali úèastníci spoloèné komuniké, ktoré spolu s prednáškami bude súèasou zborníka z
konferencie.
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Úèas fakulty na ve¾trhu Práca
a kariéra 2015

ahákom podujatia bola prezentácia 3D tlaèiarne v stánku našej fakulty, kde mali záujemcovia
možnos naživo vidie 3D tlaèiareò v akcii pri výrobe súèiastok alebo dielov pod¾a zosnímanej
predlohy. Na otázky záujemcov k 3D tlaèiarni odpovedal študent doktorandského štúdia Ing. Ján
Milde. Informácie o fakulte a ponuke študijných programov poskytli uchádzaèom poèas
prezentácií v urèených priestoroch doc. Ing. Martin Kusý, PhD. a prodekan pre vzdelávanie doc. Ing.
Roman Èièka, PhD. Propagaèné materiály, informácie o štúdiu a odpovede na otázky v súvislosti s
podaním prihlášok poskytli v prezentaènom stánku pracovníèky študijného oddelenia fakulty.

Po druhýkrát sa MTF STU so sídlom v Trnave zúèastnila na úspešnej propagaènej akcii ve¾trh Práca
a kariéra 2015, ktorý sa uskutoènil v trnavskom hoteli Holiday Inn v dòoch 20.10.2015 a
21.10.2015. Generálnym partnerom podujatia bola spoloènos ZF Slovakia, a.s.

Spoloènos Boge pripravila súaž pre študentov MTF a SjF STU Bratislava v podobe v podobe 8
otázok, ktoré mali študenti možnos vyplni elektronicky. Výhrou bola 2-týždòová stáž na oddelení
vývoja v spoloènosti Boge. S poteším oznamujeme, že absolútnym víazom tejto súaže sa stal
študent bakalárskeho štúdia na MTF Adam Daniel. Výhru si prevzal osobne poèas prezentácie firmy
Boge na ve¾trhu. Srdeèné blahoželáme výhercovi.

Poèas ve¾trhu vystavovalo viac ako 50 spoloèností z oblasti strojárstva, telekomunikácií,
vzdelávania, èi automobilového priemyslu, ktoré ponúkli pracovné pozície, prípadne v rámci
ve¾trhu našli obchodných partnerov. Medzi vystavovate¾mi sa predstavili firmy ako ZF Slovakia,
Boge, www.fullindustry.com, SWAN, PSA Peugeot Citroën, Accenture, Železnice SR, ISTP, MetLife,
Prvá stavebná sporite¾òa, Datalogic, Metal Design, Magna Slovteca, Slovenské elektrárne, Streit,
PricewaterhouseCoopers èi Amazon.

Viac info o podujatí: http://www.trnavskyhlas.sk/c/17271-praca-a-kariera-veltrh-ponukne-tipypre-uchadzacov-o-pracu-i-ukazku-3d-tlaciarne.htm

Súèasou ve¾trhu boli prezentácie zamerané na predstavenie firiem, v ponuke boli zaujímavé
prednášky úspešných podnikate¾ov a prezentácie v podaní profesionálnych odborníkov. Zároveò
ve¾trh priniesol aj program šitý na mieru pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl.
Každá z trnavských vysokých škôl - MTF STU so sídlom v Trnave, Trnavská univerzita, Univerzita
Cyrila a Metoda mali možnos prezentova ponuku študijných programov pre potencionálnych
uchádzaèov na nasledujúci akademický rok a priláka ich pozornos ukážkami vo svojich
prezentaèných stánkoch.
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MTF STU – súèasou
medzinárodného Summitu
SmartCity 360
V dòoch 13. – 16. októbra 2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity so sídlom v
Bratislave (STU) a hotela Radisson Blu Carlton konal Summit SmartCity360.
Summit SmarCity360 bol organizovaný Európskou Alianciou pre Inovácie na Slovensku (EAI SK) a
výskumnou organizáciou Create-Net spolu s STU v zastúpení rektora prof. Ing. Roberta
Redhammera, PhD., prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzahy doc. Ing. Štefana Stanka,
PhD. a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozefa
Peterku, ako aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Európskej komisie a eurokomisár pre Energetickú
úniu, JUDr. Maroš Šefèoviè, PhD.
Hlavným zámerom Summit-u SmartCity360 bola výmena a zdie¾anie vedomostí a skúseností z
oblasti špièkových inovácií a technológií prostredníctvom odborných prezentácií a panelových
diskusií a cie¾om vytvori platformu pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu.
O svoje myšlienky a skúsenosti ako rieši otázky a výzvy budúcich inteligentných miest a mobilít v
strednej Európe a Severnej Amerike sa podelilo viac ako 100 predstavite¾ov z akademickej a
výskumnej obce, odbornej praxe a vládnych organizácií, zástupcov z Francúzskeho a Kanadského
ve¾vyslanectva v Bratislave. Úèastníci Summitu pochádzali z viac ako 20 krajín sveta, ako napríklad
zo Spojených štátov amerických, z Fínska, Nemecka, Holandska, Ukrajiny, Írska, Ve¾kej Británie,
Belgicka, Izraela, Rakúska, Francúzska, Srbska, Španielska, Po¾ska, Talianska, Litvy, Èeskej republiky
a Slovenska.

Linky:
http://proceedings.dev.icstweb.eu/2015/program%20bratislava.pdf
http://blog.eai.eu/
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Úèas na medzinárodnej
konferencii MODERN
TECHNOLOGIES IN
MANUFACTURING (MTeM
2015)

Prínosom ich úèasti na konferencii je prehåbenie už existujúcich a vytvorenie nových partnerstiev v
rámci európskeho akademického a výskumného priestoru.
Úspešnú reprezentáciu Ústavu výrobných technológií a celej MTF STU na tejto konferencii
potvrdzuje skutoènos, že príspevok doc. Morovièa a spoluautora Ing. Mildeho, s názvom „CAD
Model Created from Polygon Mesh“, bol na konferencii vyhodnotený ako najlepšia prednáška v
sekcii „Computer Aided Design and Manufacturing I“ .

V dòoch 14. až 16.10.2015 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutoènil 12. roèník medzinárodnej
konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného
inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca. Konferencia bola prioritne zameraná na moderné
trendy v oblasti progresívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. Tohto
odborného podujatia sa aktívne zúèastnila aj poèetná skupina pracovníkov a doktorandov z Ústavu
výrobných technológií, v zložení: doc. Ing. Peter Košál, PhD.; doc. Ing. Ladislav Moroviè, PhD.; Ing.
Radovan Holubek, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Roman Ružarovský, PhD.; Ing. Daynier
Rolando Delgado Sobrino, PhD.; Ing. Jozef Steinhauser a Ing. Dávid Tóth.
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Úèas na WoodEMA Scientific
Conference
V dòoch 4. až 9.10.2015 sa v Dubrovníku - Chorvátsko, uskutoènila prestížna medzinárodná konferencia Adriatic
WOOD DAYS. Hlavným mottom konferencie bolo " spojenie najlepších výsledkov v oblasti environmentálneho
hospodárstva a zelenej ekonomiky". Konferencia bola zameraná na 6 k¾úèových oblastí a poèas 6 dní sa na nej
zúèastnilo 500 úèastníkov z celého sveta. V špeciálne zameranej èasti WoodEMA Scientific Conference,
zastupovala Ústav bezpeènosti, environmentu a kvality MTF STU v Trnave Doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Aktívne vystúpila s príspevkom zameraným na zabezpeèovanie manažérstva kvality v environmentálnom
prostredí. Prínosom je i nadviazanie spolupráce so zahraniènými partnermi na báze grantových úloh a mobility
programov.

14

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výzva na predkladanie žiadosti
o štipendium – Národný
štipendijný program
V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na
predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom
semestri akademického roka 2015/2016.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16:00 hod., prièom pobyty sa budú môc
realizova v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno
aktuálne predklada on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Štipendiá sú urèené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa
doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na
SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt poèas 2.
stupòa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný
alebo výskumný pobyt poèas doktorandského štúdia na vybranej zahraniènej vysokej škole, resp.
výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné
informácie o programe môžu uchádzaèi získa na oficiálnej webovej stránke programu
www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
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Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia,
uèitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci
SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej
republike, sa môžu uchádza o cestovný grant v
súvislosti s ich plánovaným študijným alebo
výskumným pobytom v zahranièí.
Národný štipendijný program Slovenskej
republiky je urèený aj na podporu mobilít
zahranièných študentov, doktorandov,
vysokoškolských uèite¾ov, výskumných a
umeleckých pracovníkov na pobyty na
slovenských vysokých školách a výskumných
organizáciách.
V prípade otázok, týkajúcich sa Národného
štipendijného programu, sa môžete obráti
priamo aj na administrátorov tohto programu –
M a r t i n a
P a v l í k o v á
(martina.pavlikova@saia.sk), uchádzaèi o
štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;
Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk),
uchádzaèi o štipendium zo zahranièia.
Ïalšia uzávierka, ktorá sa uskutoèní 30. apríla
2016, bude zameraná na pobyty poèas
akademického roka 2016/2017.
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Novovymenovaní docenti MTF
STU
Magnificencia, rektor Slovenskej
technickej univerzity, prof. Ing.
Robert Redhammer, PhD., dòa
24.júna 2015 slávnostne odovzdal
novým docentom STU menovacie
dekréty.

doc. Ing. Marta Kuèerová, PhD.

AKADÉMIA & VAPAC 2015 Bratislava
V dòoch 6. – 8. októbra 2015 sa pod záštitou M. Šefèovièa, J. Draxlera a R. Kropila uskutoènil v
priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave 19. roèník najväèšieho medzinárodného ve¾trhu štúdia a
kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC®. Na ve¾trhu prezentujú slovenské a zahranièné
univerzity, vysoké školy, fakulty a inštitúcie o podmienkach prijímacieho konania a ïalšieho
vzdelávania, o jazykovom vzdelávaní, o štipendiách a grantoch...
Ve¾trh je predovšetkým zameraný pre študentov konèiacich roèníkov – budúcich maturantov s
cie¾om im pomôc pri výbere ïalšieho vzdelávania.

Za MTF STU boli vymenovaní:

Viac informácií a fotogalériu z tohtoroèného ve¾trhu nájdete na univerzitnej stránke STU:
doc. Ing. Anna Saniuk, PhD.

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-na-veltrhu-akademia-vapac2015.html?page_id=9084

Vedenie MTF STU menovaným srdeène blahoželá a praje ve¾a pracovných úspechov.
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Pozvánka na ve¾trh Práca a
kariéra 2015
V dòoch 21.10. - 22.10.2015 sa v hoteli Holiday Inn v Trnave uskutoèní druhý roèník ve¾trhu
pracovných príležitostí Práca a kariéra 2015.
Ve¾trh je urèený pre ¾udí, ktorí h¾adajú prácu, matkám po materskej dovolenke a študentom
posledných roèníkov vysokých škôl, èi stredných škôl. Návštevníci nájdu viac ako 1000 pracovných
ponúk od vyše 40 vystavovate¾ov z trnavského, nitrianskeho a trenèianskeho kraja, z Bratislavy a zo
zahranièia. Pracovné ponuky sú napr. z oblasti priemyslu, výroby, služieb, poradenstva,
bankovníctva, vzdelávania, poisovníctva, a pod. Potenciálni uchádzaèi o zamestnanie si môžu
vybra z desiatok firiem a získa zaujímavú pracovnú ponuku.
Viac informácií získate na stránke http://vystavytrnava.sk/conference/praca-a-kariera-2015/
Študent MTF STU má možnos vyhra jednu z dvoch týždòových stáží na oddelení vývoja v
spoloènosti Boge. Èo treba urobi? Vyplni krátky dotazník http://vystavytrnava.sk/staz/

Prihlášku na seminár organizovaný Ing.
Kováèom na tému Zapojenie firiem do
duálneho vzdelávanie, ako aj ïalšie semináre
pre odbornú verejnos nájdete
Duálne vzdelávanie:
https://www.eventbrite.com/e/workshopdualne-vzdelavanie-na-veltrhu-praca-akariera-tickets-18813418441
Employer branding:
https://www.eventbrite.com/e/preco-jeemployer-branding-top-temou-sucasnostitickets-18827914800
Nárovné projekty pre zamestnávate¾ov:
https://www.eventbrite.com/e/novenarodne-projekty-pre-zamestnavatelov-vdalsom-programovom-obdobi-tickets18951240671

Výber výhercu na ve¾trhu v utorok 20. 10. 2015 o 11:00 hod. poèas worshopu spoloènosti Boge –
plagát.
Súèasou ve¾trhu je workshop o možnostiach zapojenia sa firiem do duálneho vzdelávania a
benefitov pre zamestnávate¾ov vyplývajúcich zo zákona è. 61/2015 Z. z o odbornom vzdelávaní a
príprave. Prezentácia je vedená Ing. Ladislavom Kováèom, odborným zamestnancom národného
projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania a zástupcom SOPK zo Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania.
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Týždeò vedy a techniky –
workshop SAIA
V rámci aktivít Týždòa vedy a techniky pripravila SAIA, n. o. poldòový workshop, ktorého cie¾om je
upriami pozornos doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dôležitos medzinárodnej
skúsenosti v rozvoji kariéry vo výskume a priblíži im existujúce možnosti absolvovania zahraniènej
výskumnej mobility.
Workshop sa uskutoèní 12. novembra v priestoroch SAIA, n. o. v Bratislave v èase od 9:00 do
13:00.
Poèas programu workshopu sa študent sa dozvie ako sa pripravi na mobilitu, kde h¾ada
informácie o programoch na jej financovanie i to, ako sa o toto financovanie úspešne uchádza.
Nauèí sa, aké sú najèastejšie chyby pri podávaní žiadostí v programoch SAIA a èo robia úspešní
žiadatelia inak. Usporiadatelia predstavia aj európske programy, ktorých cie¾om je pomôc
mladým výskumníkom naštartova úspešnú medzinárodnú kariéru.
Úèas na workshope je bezplatná, je potrebná registrácia. Registraèný formulár nájdete na stránke
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/workshop-phd
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Výber z podujatí Týždòa vedy a
techniky
Týždeò vedy a techniky na Slovensku je každoroène organizovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoloènosti. Cie¾om 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.
Neprehliadnite napr.:
Trendy informaèného manažmentu 2015
03.11.2015
Vedecký seminár bude zameraný na výmenu najnovších poznatkov vedecko-výskumnej èinnosti v
oblasti Informatiky, manažmentu a informaèného manažmentu vedeckých pracovníkov a
interných doktorandov Katedry informaèného manažmentu, Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

TRANSFER 2015
05.11.2015 - 06.11.2015
Podujatie je zamerané na nasledovné odborné oblasti: Kovové a nekovové materiály, nástroje,
Technologické disciplíny v strojárstve, Konštrukcie a inovácie v strojárstve, Špeciálna technika a jej
výroba, Prevádzka, údržba, technická diagnostika, Kvalita strojárskej produkcie, Obnovite¾né
zdroje energie
http://transfer.tnuni.sk/
Festival vedeckých filmov
09.11.2015 - 13.11.2015
Cie¾om Festivalu vedeckých filmov je poukáza na zaujímavé vedecko-populárne filmy a televízne
relácie, ktoré svojim stvárnením približujú vedu širokému a rôznorodému publiku ako atraktívnu,
dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblas. Festival vedeckých filmov predstavuje pútavé témy z
oblasti prírodných, technických èi humanitných vied, a tiež reaguje na aktuálny stav a najnovšie
trendy doma, ako aj v zahranièí.
http://fvf.cvtisr.sk/
A mnohé ïalšie. Èítajte na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatiatvt.html?page_id=240&first_visit=t

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska
05.11.2015
Prezentácia aktuálnych trendov a perspektívnych výziev v rozvoji verejnej správy, malého a
stredného podnikania ako hybnej sily rozvoja regiónov a prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej èinnosti akademickej obce v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a malého a
stredného podnikania v SR a v zahranièí.
http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/pozv225nka-na-medzin225rodn250-vedeck250konferenciu
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Excelentné tímy mladých
výskumníkov na STU
Vedenie STU v stredu schválilo 15 projektov, ktoré budú rieši excelentné tímy mladých
výskumníkov.
Predložených bolo 43 projektov zo 7 fakúlt a Ústavu manažnemtu.
Schválené projekty si môžete pozrie tu:

Vymenovanie prodekana pre
zahranièné projekty
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave poveril s úèinnosou od 15. 10. 2015 doc. Mgr. Dagmar Cagáòovú,
PhD. funkciou prodekanky pre zahranièné projekty.
Doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD. želáme ve¾a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z funkcie
prodekanky.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/excelentne-timy-mladych-vyskumnikovna-stu.html?page_id=11973

Vymenovanie vedúceho
Katedry bezpeènostného
inžinierstva
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Karol Balog, PhD. riadite¾ Ústavu bezpeènosti,
environmentu a kvality vymenoval s úèinnosou od 1. októbra 2015 a so súhlasom dekana
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, Ing. Pavla Èekana, PhD. za vedúceho
Katedry bezpeènostného inžinierstva.

Vymenovanie zástupcu
riadite¾a na UVPT
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave vymenoval s úèinnosou od 1. októbra 2015 doc. Ing. Róberta
Riedlmajera, PhD. za zástupcu riadite¾a Ústavu výskumu progresívnych technológií pre oblas
iónových a plazmových technológií.
Doc. Ing. Róbertovi Riedlmajerovi, PhD. želáme ve¾a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z
uvedenej funkcie.

Ing. Pavlovi Èekanovi, PhD. želáme ve¾a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z uvedenej funkcie.
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Gaudeamus Nitra 2015
Európsky ve¾trh pomaturitného a celoživotného
vzdelávania Gaudeamus® je tradiènou akciou s dlhou
h i s t ó r i o u , p r e z e n t u j e ko m p l e x n ú p o n u k u
pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v
Slovenskej republike, v Èeskej republike a na celom
svete.
Okrem Brna a Prahy, sa v októbri uskutoènil už tretí
roèník ve¾trhu aj v Nitre.
Ve¾trh je zameraný na univerzitné, neuniverzitné
pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie.
Jeho cie¾om je poskytnú èo najviac informácií o
vysokoškolskom vzdelávaní študentom a absolventom
stredných škôl a celému spektru záujemcov o
celoživotné vzdelávanie.
Aj Materiálovotechnologická bola zastúpená študentmi
všetkých troch stupòov štúdia, ktorí prezentovali
akreditované študijné programy fakulty v spoloènej
expozícii so Slovenskou technickou univerzitou
Bratislava.
Viac informácií a fotogalériu nájdete na www.stuba.sk
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Slávnostné otvorenie
CAMPUSU BOTTOVA a UVPCAMBO - pozvánka
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Róbert Redhammer,
PhD. Vás pozýva na Slávnostné otvorenie CAMPUSU BOTTOVA a UNIVERZITNÉHO
VEDECKÉHO PARKU-CAMBO dòa 4. 12.2015 o 10:30 hod, MTF STU - ul. Jána Bottu 25
Trnava.

Tlaèová správa:
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2015/TLACOVA_SPRAVA_4.12.2015.pdf
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Pozvánka na prednášku firmy
Volkswagen Slovakia s názvom
„ Ako zvládame komplexitu
výroby“
Pozývame študentov na prednášku firmy VW Slovakia „Ako zvládame komplexitu výroby“, ktorá
sa uskutoèní dòa 5. 11. 2015 (štvrtok) v èase od 10.00 – 11.30 hod. v miestnosti T-201, Bottova ul.
Prednáša bude vedúca oddelenia spájacie technológie Lenka Nováková.
Súèasou prednášky budú informácie o možnostiach praxe vo firme Volkswagen Slovakia v rámci
programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.
V priestoroch pred prednáškovou miestnosou je pripravený bohatý sprievodný program, môžete
si zajazdi na simulátore športového automobilu a vyhra pekné ceny.
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Smútoèné oznámenie
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