Udalosti
apríl 2015

na MTF STU

AKCIE

Exkurzia študentov UPIM a
UVTE
Dòa 14.04.2015 sa uskutoènila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu, ako aj študentov Ústavu výrobných technológií v podniku Viena International s. r. o.
so sídlom v Martine. Exkurzie sa zúèastnili aj zástupcovia vybraných ústavov, konkrétne za UPIM
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD., doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc., Ing. Rastislav Beòo, PhD. a za UVTE
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Podnik Viena International sa špecializuje sa výrobu presných strojových dielcov a komponentov v
malých a stredných sériách, malých zvarovacích konštrukcií a prípravkov a tiež na konštrukciu, vývoj
a výrobu lisovacích nástrojov (strih, ohyb, ah a ich kombinácie, jednoduchých, transferových a
postupových kombinovaných nástrojov), lisovanie plechových výliskov a ich montáž
(http://www.viena.sk/kontakt).
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Úèel a význam exkurzie spoèíval v predstavení výrobného programu podniku Viena International
Martin s. r. o.. Študenti sa zúèastnili exkurzie s cie¾om prehåbenia si vedomostí pri praktických
ukážkach hlavných a podporných podnikových procesov. Študenti po príchode a bezpeènostnom
školení absolvovali prezentáciu portfólia aktivít podniku a následnú prehliadku výrobných a
nevýrobných priestorov. Exkurzia bola organizovaná postupným predstavením jednotlivých
výrobných technológií s kladením dôrazu na oblasti výrobných a logistických procesov a
technológiu obrábania a montáže. Exkurzia bola pre študentov organizovaná ako doplnková
aktivita k predmetom spadajúcich do oblasti priemyselného inžinierstva a obrábania a montáže.
Touto cestou by sme sa radi poïakovali zástupcom podniku Viena International s. r. o., menovite
Ing. Mariane Švedovej a Ing. Borislavovi Melovi, za ich ochotu, ústretovos, profesionálny a
otvorený prístup.
Exkurziu sa podarilo zrealizova za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoloènosti.
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AKCIE

Exkurzia študentov vo firme
Bekaert
Dòa 23. apríla 2015 navštívili výrobný závod firmy
BEKAERT, a.s. v Hlohovci 19 èlenná vybraná skupina
študentov a pedagógov fakulty UBEK a UPIM.
BEKAERT neustále rozvíja svoje aktivity a ponúka
aj široké možnosti uplatnenia pre absolventov
Slovenskej technickej univerzity, o èom sa mali
možnos študenti presvedèi priamo v priate¾skom
dialógu na záver 3,5 hodinovej exkurzie.
Okrem súèasných študentov fakulty sa exkurzie
zúèastnili aj bývalí absolventi
Materiálovotechnologickej fakulty, dnes úspešní
zamestnanci firmy Bekaert.
Profesionálne pripravená exkurzia bola zo strany
študentov a pedagógov hodnotená ve¾mi
pozitívne, èo predurèuje k tomu, aby sa podobné
akcie urèené pre študentov realizovali aj v
budúcnosti.
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Poïakovanie patrí zástupcom podniku za prípravu
akcie, ich ochotu, ústretovos a otvorený prístup.

NÁVŠTEVY

Študenti z Kecskemét College
na Ústave výrobných
technológií

Prednáška na Ústave
bezpeènosti, environmentu a
kvality

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie MTF STU 2015, navštívila Ústav
výrobných technológií skupina 8 študentov z Fakulty strojného inžinierstva a automatizácie,
Vysokej školy v Kecskeméte (Faculty of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemét
College) v sprievode dekana fakulty, Dr. Lóránta Kovácsa, prodekana fakulty, prof. Dr. Zsolt Csaba
Johaynáka a pracovníkov Katedry automobilovej výroby Ing. Jána Líšku, PhD. a Ing. Kataríny
Líškovej, PhD. Poèas návštevy boli v nesúažnej sekcii študentskej konferencie, ktorej predsedal
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odprezentované práce z oblasti poèítaèovej podpory optimalizácie
konštrukèného návrhu èastí spa¾ovacieho motora, z oblasti aditívnych výrobných technológií a z
oblasti optimalizácie technologických procesov obrábania.

Dòa 14. apríla 2015 sa na Ústave bezpeènosti, environmentu a
kvality MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènila prednáška na
tému „Pracovné inštrukcie a štandardizovaná práca“.
Prednášajúcim bol Ing. Maroš Vrbovský – Lean špecialista zo
spoloènosti Magna Slovteca s.r.o., odštepný závod Magna
Trnava, absolvent MTF STU v odbore Inžinierstvo kvality
produkcie. Prednáška bola urèená pre študentov 1. roèníka
inžinierskeho stupòa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality
produkcie v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve
kvality.V rámci prednášky špecialista pre štíhlu výrobu v
krátkosti zoznámil študentov so spoloènosou Magna Trnava, s
hlavnými èinnosami vykonávanými špecialistami pre štíhlu
výrobu a ilustroval ich na konkrétnych príkladoch z výrobnej
praxe.

Zaujímavé prezentácie, spojené so širokou diskusiou, do ktorej sa aktívne zapojili viacerí študenti
inžinierskych študijných programov Obrábanie a montáž a Poèítaèová podpora návrhu a výroby,
boli pre nich vhodnou príležitosou vyskúša si schopnos diskutova na témy z odboru ich štúdia
na medzinárodnej úrovni.
Autor textu: Peter Šugár
Autor fotografii: Ladislav Moroviè
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Súèasou prednášky bola aj praktická aplikácia na príkladoch s využitím názorných pomôcok v
rámci témy prednášky.Záver prednášky bol venovaný diskusii, ktorá umožnila študentom zisti
bližšie informácie o práci Lean špecialistu vo výrobnom podniku automobilového priemyslu a
uplatòovaní teoretických poznatkov v praxi. Dohodnuté boli možnosti spolupráce medzi UBEK a
spoloènosou Magna Trnava pri vypracovaní diplomových prác, riešení prípadových štúdií v
oblasti manažérstva kvality a krátkodobých stáží študentov v uvedenom podniku.
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NÁVŠTEVY

Prednáška na Ústave
výrobných technológií
Dòa 27. 04. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènila
odborná prednáška v rámci predmetu Priemyselné roboty a manipulátory v študijnom programe
Výrobné zariadenia a systémy na tému „Nové aplikácie a trendy v robotike“. Prednášku
zabezpeèoval prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. spolu s Ing. Radovanom Holubekom, PhD. a
Ing. Romanom Ružarovským, PhD. Prednášajúcim bol Ing. Tomáš Magula, absolvent MTF STU a
Ing. Peter Ducháèek, obaja so spoloènosti ABB, spol. s.r.o., divízia Robotika.
Ing. Magula vo svojej prednáške predstavil svetovú novinku z oblasti robotiky, dvojramenný robot
YuMi, urèený na montáž malorozmerných súèiastok, ktorý bol prvýkrát predstavený na
tohtoroènom svetovom ve¾trhu pre priemyselné technológie v Hannoveri. Pútavou a zábavnou
formou prezentoval technické možnosti a aplikaèné riešenia priemyselných robotov firmy ABB v
podmienkach slovenského priemyslu. Ako príklady úspešných projektov uviedol priemyselné
aplikácie manipulaèných robotov FlexPicker s paralelnou kinematickou štruktúrou, uplatnenie
robota ABB IRB 120 na èistenie foriem vulkanizaèných lisov suchým ¾adom vo firme IceTec,
aplikáciu priemyselných robotov na paletizáciu žiaruvzdorných tvarovaných výrobkov vo firme
Slovmag, a. s., Lubeník, èi použitie robotov na brúsenie drevených truhiel.

V závere prednášky Ing. Ducháèek predstavil možnosti spolupráce spoloènosti ABB s Ústavom
výrobných technológií MTF STU, v rámci ktorých rezonoval najmä záujem o spoluprácu pri
vypracovávaní diplomových prác a vyh¾adávaní úspešných absolventov fakulty pre potreby
spoloènosti.
Autor textu: Peter Šugár
Autor fotografii: ABB, spol. s r.o.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe
Ing. Matej Pašák
Dòa 27. apríla 2015 o 13.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand: Ing. Matej Pašák
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových
systémoch na báze železa
Školite¾: doc. Ing. Roman Èièka, PhD.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Do pozornosti oblasti
výskumu 17

Promócie absolventov
inžinierskeho štúdia v ak. roku
2014/2015 - termíny

Rada by som vám oznámila, že je nastavený skúšobný prístup k èasopiseckej kolekcii BioOne
Complete. Ku kolekcii môžete pristupova buï cez www.bioone.org alebo www.infozdroje.sk, kde
nájdete aj pomôcky.
Kolekcia združuje 184 èasopisov zameraných na biologické a ekologické vedy. Vydavate¾mi sú
èasto vedecké a výskumné inštitúcie z celého sveta:
http://www.bioone.org/action/showPublications?type=byPublisher. Obsah sa dá vyh¾adáva
cez vyh¾adávacie pole vpravo hore na každej stránke alebo prezera pod¾a názvu èasopisu a
vydavate¾a na http://www.bioone.org/action/showPublications?type=byAlphabet. Pokroèilé
vyh¾adávanie je na http://www.bioone.org/search/advanced.
Viac info: http://www.aip.cz/produkty/2092-bioone-complete/
Skúšobný prístup na základe IP adries pre celú STU od 8. 4. do 3. 7. 2015.
Osobná úèas na nácviku je pre študenta povinná!!!!!

Vysvetlivky:
DP - denné štúdium, prezenèná metóda
DK - denné štúdium, kombinovaná metóda
Z - ve¾ká aula, Paulínska ul.

Upozornenie
Pri preberaní osobných materiálov na nácviku promócií študent odovzdá doklad o vyrovnaní
záväzkov s akademickou knižnicou MTF. Akademická knižnica potvrdenie vydá na požiadanie
každému študentovi.
9
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Annual Report 2014

Návrhy kandidátov do AS STU

Prinášame vám obsah Annual Report za rok 2014.
Táto publikácia je výstupom projektu Rozvoj ¾udských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre
Pracovisko materiálového výskumu UVP CAMBO, ITMS 26110230116.
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.
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2015/AR_2014_MTF_ok.pdf

PROTOKOL Z 1. ÈASTI VOLIEB DO AS STU - NÁVRHY KANDIDÁTOV DO AS STU:
Výsledky sèítania návrhových lístkov: Návrhy kanditátov do AS STU konané v dòoch
8.4. – 10.4.2015
Poèet návrhových lístkov spolu: 40
Poèet neplatných lístkov: 10 (z toho 4x študentská èas AS, 6x zamestnanecká èas AS)
Poèet platných lístkov: 30 (z toho 7x študentská èas AS, 23x zamestnanecká èas AS)
Zoznam navrhovaných kandidátov
za zamestnaneckú èas:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
doc. RNDr. Mária Behúlová, Csc.
doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD.
prof. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD.
doc. Ing. Milan Naï, Csc.
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
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Zoznam navrhovaných kandidátov
za študentskú èas:
Ing. Peter Dóza
Renáta Kutláková
Mgr. ¼ubica Pechanová
Bc. Dávid Tóth
Zápis overili:
Bc. Jakub Jardek
Bc. Veronika Laliová
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ambasádori fakulty – úspešní
aj v tomto roku
Ambasádori – študenti fakulty už štvrtý rok propagovali MTF STU so sídlom v Trnave na stredných
školách, ktorej sú absolventami, prípadne na iných stredných školách v okolí svojho bydliska.
Záujem študentov fakulty ponúknu poh¾ad vysokoškoláka na univerzitné štúdium študentom
stredných škôl – budúcim maturantom a potencionálnym záujemcom o vysokoškolské štúdium v
podobe prezentácie a osobnej konzultácie sa z roka na rok zvyšuje.
V tomto roku navštívilo 20 ambasádorov fakulty až 67 stredných škôl, na ktorých propagovali
študijné programy akreditované na I. stupni štúdia, èím zvýšili záujem stredoškolských študentov o
štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave v ak. roku 2015/2016.
Príprava prezentácie a komunikácia s vybranou strednou školou bola v kompetencii každého
ambasádora. Za koordináciu èinnosti a metodické usmernenie ambasádorov zodpovedalo
Študijné oddelenie fakulty.
Vedenie fakulty ïakuje ambasádorom fakulty za ich záujem propagova svoju fakultu a tým zvýši
aj poèet študentov v nasledujúcom akademickom roku a zároveò im praje ve¾a šastia v štúdiu.
Odmenou za ich prácu je priznané motivaèné štipendium.
Zoznam stredných škôl, na ktorých ambasádori fakulty propagovali VŠ štúdium:
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Výberové konanie na
výskumného pracovníka
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 miesta výskumného pracovníka:
ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU
?
1 miesto výskumného pracovníka v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo alebo v
príbuznom odbore,
?
vedeckovýskumná èinnos v odbore,
?
kontinuálna publikaèná èinnos v odbore (preferovaná publikaèná èinnos na úrovni
kategórie atribútov výstupov A a B pre oblas Strojárstvo pod¾a kritérií Akreditaènej komisie z 15.
04. 2013)
?
orientácia v domácich a medzinárodných grantových schémach,
?
skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a
vedeckovýskumných podujatí,
?
aktívna znalos anglického jazyka, minimálne úroveò B2.
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Predpokladaný nástup: 01. 06. 2015 resp. pod¾a dohody
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 06. 05. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, 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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty
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Výberové konanie na funkèné
miesto profesora resp. docenta

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. 06. 2015 resp. pod¾a dohody
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:
profesor alebo docent v študijnom odbore: 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom 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.

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 docent a èestným vyhlásením o svojej
spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 06. 05. 2015 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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty
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Výberové konanie na
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 funkèného miesta vysokoškolského uèite¾a:
ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa technického zamerania,
- zruènosti v práci s CAD systémami (AutoCAD, CATIA),
- pedagogická èinnos v oblasti základov konštruovania, tvorby technickej dokumentácie a
metodiky konštruovania,
- schopnos realizova a vyhodnocova experimentálne merania mechanických sústav,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v oblasti analýzy vlastností pohonov mechanických
sústav,
- aktívna znalos anglického jazyka.
odborný asistent - 1 miesto
?
odborný

asistent - 1 miesto

?
odborný asistent - 1 miesto

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa technického zamerania,
- znalosti a zruènosti v oblasti práce s výpoètovými systémami metódy koneèných prvkov ANSYS,
SYSWELD,
- pedagogická èinnos v oblasti aplikovanej mechaniky a mechatroniky,
- schopnos realizova a vyhodnocova experimentálne merania mechanických sústav,
- znalosti s realizáciou experimentálnych meraní pomocou meracích systémov PULSE,
QUANTUMX,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v oblasti výpoètovej a experimentálnej analýzy vlastností
konštrukcií a mechanických sústav,
- aktívna znalos anglického jazyka.
?
odborný asistent - 1 miesto
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- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa technického zamerania,
- znalos systémov Unix a Linux,
- poznatky z oblasti poèítaèových a priemyselných sietí,
- znalos programovacieho jazyka C,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,
- aktívna znalos anglického jazyka.
?
odborný

asistent - 1 miesto

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výuèbu matematiky,
- zruènosti v práci so systémom Matlab,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,
- aktívna znalos anglického jazyka.
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ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
?
odborný asistent - 1 miesto v študijnom odbore Výrobná technika

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa v príslušnom a lebo príbuznom odbore,
- predpoklady pre pedagogickú èinnos,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos,
- aktívna znalos anglického jazyka.

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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.

?
odborný asistent - 6 miest v študijnom odbore Výrobné technológie

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupòa v príslušnom a lebo príbuznom odbore,
- predpoklady pre pedagogickú èinnos,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos,
- aktívna znalos anglického jazyka.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2015 resp. pod¾a dohody
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 11. 05. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.
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Zástupcovia MTF na Hannover
Messe 2015

MTF ako odborný garant na
súaži Mladý mechatronik

Zástupcovia UIAM a UVTE sa v kooperácii s dlhoroèným partnerom, spoloènosou FESTO spol. s. r.
o., zúèastnili 13.4.2015 popredného svetového ve¾trhu pre priemyselné technológie Hannover
Messe 2015. Ve¾trh je zameraný na súèasné priemyselné trendy, akými sú napríklad aditívna
výroba, energetická efektívnos, Smart Grids a koncept tzv. štvrtej generácie priemyselnej
revolúcie Industrie 4.0. Práve tento koncept a jeho implementácia v akademickom prostredí MTF
boli predmetom diskusií nášho kolektívu s odborníkmi z renomovaných firiem FESTO, SIEMENS,
SAP, KUKA a ïalších. Boli preverené možnosti zapojenia našich fakultných pracovísk do bežiacich
resp. pripravovaných nadnárodných výskumných projektov s oh¾adom na novo budované
laboratóriá v rámci UVP pre automatizáciu a zavádzanie informaèných a komunikaèných
technológií vo výrobných procesoch.

Idòa 31.3.2015 sa na Strednej priemyselnej škole v Leviciach uskutoènilo národné kolo súaže Skills
Slovakia - Mladý mechatronik. Súaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý
zastrešuje súaže Skills Slovakia, v spolupráci so spoloènosou Festo spol. s r.o. ako odborným
garantom. Už 3. roèníka súaže sa zúèastnilo 16 žiakov, tvoriacich 2 - èlenné tímy, teda celkovo 8
tímov z celého Slovenska, ktoré majú v študijných osnovách odbor mechatronika. Cie¾om súaže
bolo vyrieši úlohu z manipulácie, ktorá si vyžaduje zruènosti a znalosti pneumatických a
elektrických komponentov, snímaèov a programovania PLC. Odborným garantom a zároveò
predsedom hodnotiacej komisie bol náš zamestnanec doc. Ing. Michal Kopèek, PhD., UIAM, ktorý
zároveò prezentoval možnosti štúdia pre súažiacich na Materiálovotechnologickej fakulte STU v
Trnave.

Autor textu: Michal Kopèek
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Súaž o najlepšiu diplomovú
prácu NEVÁHAJ a PRIHLÁS SA!
Súaže sa môžu zúèastni študenti slovenských a èeských univerzít, ktorí dokonèia svoju diplomovú
prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015 a téma nimi
zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo
manažérstva kvality.
Bližšie informácie nájdete: http://www.produktivne.sk/sutaz/

V Trnave sa po prvýkrát
uskutoèní Trnavský maják
Po 1. úspešnej spoloènej Beánii a po 1. úspešnom Plese študentov Trnavy sa aktívni trnavskí
študenti dohodli, že spoja študentov znova. Tentokrát na najväèšej študentskej párty letného
semestra s názvom Trnavský maják.
S èasom, kedy sa z krásnej jari stáva párty leto prichádzajú aj majálesy. Trnava a študenti v nej ten
svoj ešte nemajú. Aktívni trnavskí študenti sa rozhodli, že túto majálesovú ,,žúrku” roka
usporiadajú, a to konkrétne 4.mája 2015 v Mestskej športovej hale. Trnavský maják zažije svoj prvý
roèník. K tomu, aby sa stal legendárnym mu pomôžu zvuèné mená ako Patrik RYTMUS Vrbovský,
skupina The CELLMATES a DJ's Milan Lieskovský a Róbert Burian. Našlapaná akcia s kvalitným
programom sa postará o exkluzívny záver letného semestra všetkých vysokoškolákov. Je to
TRNAVSKÝ maják, a tak sú naò pozvaní samozrejme aj všetci ¾udia z Trnavy, prioritne študenti.
Stredoškoláci, vysokoškoláci, jednoducho všetci, ktorí sa chcú bavi- veï ,,Žijeme len raz, práve tu a
práve teraz!”.
Všetky informácie sú dostupné na Facebooku: Trnavskí študenti, Akcie Trnavy
Prvých 300 lístkov bude za 6 eur, zvyšné za 7, na mieste 9. Predpokladaná úèas je 1200 študentovjednoducho najväèšia študentská párty tohto semestra!
Trnavskí študenti je skupina mladých ¾udí, kde sú zastúpení študenti každej vysokej školy v Trnave
(UCM, TRUNI, MTF STU). Ich cie¾om je spája všetkých študentov bez rozdielu na „farbu“ školy.
Usporadúva rôzne kultúrno-spoloèenské akcie. Momentálne zastupuje aj študentov vo vzahu:
mesto Trnava – Študenti vysokých škôl v Trnave.
Autor textu: Peter Briš
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