máj 2015

na MTF STU

OCENENIA

Študenti MTF STU úspešní v
športových súažiach o „Pohár
Rektora STU“
Poèas letného semestra 2014/2015 sa v Bratislave (plávanie na MTF) uskutoènili športové súaže
študentov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa
reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili. Práve naopak patrili k tým
najlepším!
Prinášame súhrnné výsledky:

Blahoželáme študentom - športovcom k ich pekným športovým výsledkom a dobrej
reprezentácii MTF STU.
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AKCIE

NONSTOP 2015 - Turnaj vo
vybíjanej a vo futbale
V telocvièni Materiálovotechnologickej fakulty
STU sa dòa 30.4. 2015, v rámci akcie NONSTOP
2015, uskutoènil turnaj vo vybíjanej a vo futbale
pre študentov MTF. Organizátorom športovej
èasti bol Študentský parlament MTF v spolupráci
s Centrom akademického športu MTF. Turnaja vo
vybíjanej sa zúèastnilo 8 tímov a futbalového
turnaja sa zúèastnilo 12 tímov. Súèasou akcie bol
aj exhibièný futbalový zápas vedenia MTF s
v ýberom študentov MTF. Tím dekana
Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr.
Ing. Jozef Peterku, PhD. po dramatickom
priebehu nakoniec v kvalitnom zápase zvíazil
8:6. Celý športový turnaj sa uskutoènil vo
výbornej atmosfére a skonèil bez zranení
finálovým zápasom vo veèerných hodinách.
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Študentská kvapka krvi MTF

V utorok 19. mája 2015 o 8:00 sa uskutoènila v
priestoroch internátu Miloša Uhra (STU MTF) v
klube AMOS, Študentská kvapka krvi MTF. Naši
študenti, zamestnanci a priatelia MTF mali
možnos podpori dobrú vec. Darova krv
prišlo 25 študentov. Medzi darcami sa
nachádzalo 7 PRVODARCOV. Spolu darovali 9
litrov krvi. Klub AMOS ïakuje všetkým
zúèastneným . Taktiež ïakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli šíri informáciu o tejto aktivite
medzi študentmi, zamestnancami a priate¾mi
MTF, ale taktiež aj tým, ktorí pomohli s
prípravami tejto akcie. Ïalší hromadný odber
plánujeme budúci akademický rok 20. októbra
2015.
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AKCIE

Prezentácia spoloènosti Festo
na MTF: Trendy v automatizácii
dopadla úspešne
Dòa 11. mája 2015 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutoènila prezentácia
spoloènosti FESTO na tému "Trendy v automatizácii". Cie¾ovou skupinou akcie boli najmä
zamestnanci a študenti, so zameraním na automatizáciu.
Špecialisti spoloènosti FESTO si na pomoc priviezli predvádzacie vozidlo "Miniexpotainer", v
ktorom na viacerých funkèných paneloch prezentovali ukážky najmodernejších trendov v
automatizácii a inteligentnej mechatronike od elektrických pohonov, ventilových terminálov
a snímaèov, cez automatizáciu procesnej techniky a decentrálnych periférií, až po bezpeènos,
diagnostiku a šetrenie energií.
Prezentáciu si prišlo pozrie a vypoèu zhruba 30 zamestnancov a študentov našej Alma Mater
nielen z UIAM, ale aj z iných ústavov. Podujatie dopadlo úspešne a preto sa tešíme na ïalšie
stretnutie pri podobnej príležitosti.
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AKCIE

Exkurzia študentov a
pedagógov UPIM a UVTE v
spoloènosti RONA a. s.
a Kofola a. s.
Dòa 28.4. 2014 sa uskutoènila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu a Ústavu výrobných technológií v spoloènostiach RONA, a. s. a Kofola, a. s.
Skláreò RONA v Lednických Rovniach patrí svojou 120 roènou tradíciou medzi významných
svetových výrobcov kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov, dekoraèných predmetov
zo skla ako aj sortimentu pre gastronómiu a hotely. Je silne exportne orientovaná, s dôrazom na
dosahovanie vysokej úrovne kvality, zákazníckeho servisu, dizajnu, èo sa snaží dosiahnu s
podporou moderných technológií.
Študenti pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja znalostnej
ekonomiky“ mali možnos vidie ako sa na ruènej aj automatizovanej linke vyrába nápojový
sortiment firmy. Sami si mali možnos fúknu do sklárskej píšale a vyskúša si proces výroby na
vlastnej koži. Popri tom videli dekorovanie ako aj èiastkové výrobne procesy súvisiace s produkciou
finálneho výrobku. Návštevu ukonèili prehliadkou múzea patriaceho skláròam RONA, a.s.
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V spoloènosti Kofola Rajecká Lesná sa zúèastnení zoznámili s portfóliom výrobkov spoloènosti,
videli proces výroby ako aj plnenia fliaš produkovaných pod znaèkou Kofola. Vyskúšali si priamo
ako chutí Vienea sirup pripravený pre namiešanie ob¾úbeného nápoja a odsledovali logistické
procesy súvisiace s výrobou produktov tejto znaèky.
Nápoj znaèky Kofola (zmes 14 bylín a ovocných štiav okorenených sladkým drievkom – „lékoricou“)
patrí medzi tradièné, èeskoslovenské nápoje a je vyrábaný už od roku 1960.
Za obe pracoviská sa podujatia zúèastnili doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. – zástupkyòa riadite¾ky
ústavu pre transfer technológií, Ing. Rastilav Beòo, PhD., prof. Ing. Peter Sakál, CSc., doc. RNDr.
Karol Hatiar, CSc., doc. Ing. Jaromíra Vaòová, PhD., Ing. Lubica Mrvová, PhD. a doc. Ing. Štefan
Václav, PhD.
Organizátori exkurzií si touto cestou dovo¾ujú poïakova zástupcom jednotlivých spoloèností za
prijatie, za ich èas, ochotu venova sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a
skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. ÏAKUJEME!
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AKCIE

Exkurzia študentov UMAT plasty
Dòa 28.04.2015 sa uskutoènila exkurzia študentov Ústavu materiálov v plastikárskych podnikoch v
Nitrianskom regióne, vo firmách: Plastika a.s., VUSAPL a.s., KTK Packaging s.r.o. a Slovizol s.r.o.
Exkurzie sa zúèastnili študenti 1.roèníka inžinierskeho stupòa a študenti 3.roèníka bakalárskeho
stupòa, odbor Materiálové inžinierstvo. Tiež sa zúèastnili zástupcovia z UMAT, doc. Ing. Antonín
Náplava, CSc., Ing. Martin Sahul, PhD., Ing. Filip Polakoviè a zástupca z UVTE Ing. Miroslav Sahul,
PhD.
Plastika a.s.
Boli predstavené základné plastikárske technológie, vytláèanie rúr z PVC a PE, na klasických
linkách, no aj výroba korugovaných rúr z PVC a PP na moderných linkách fy Unicor (SRN), Corma
(Kanada) a Amut (Taliansko). Vstrekované výrobky pre rôzne aplikácie, ako automobilový
priemysel, stavebný priemysel, elektrotechniku. Vo firme boli zaujímavé špièkové zariadenia fy
Engel z Rakúska, ktoré pracujú na novom princípe bezståpikového vedenia dosky tvárnika. Videná
bola aj výroba vyfukovaných fólií klasickým spôsobom a na moderných linkách z vnútorným
chladením od nemeckej fy Prealpine-Hosokava. Zaujímavá bola tiež výroba regranulátov zo
zberových fólií, kde sa po praní, èistení a sušení z drviny vyrába regranulát LDPE pre menej nároèné
aplikácie na nemeckej technológii Herbold. Tiež bola v èinnosti predstavená technológia
„rotaèného tvarovania“, s 3 ramenným karuselovým systémom, vyrábajúca paralelne 3 druhy
výrobkov pre rúrové systémy, ktorá je z vlastného vývoja technikov Plastiky.

sekundárny odpad fy Alpine z Rakúska a výrobu vyfukovaných fólií na talianskej linke Bandera.
Ve¾mi zaujímavá bola prevádzka výroby kompozitov, kde možno pripravi zmesi plastov s 10-50%
rôznych èasticových alebo vystužujúcich vláknitých prísad, na zariadeniach fy Bersdorff (SRN), ako
aj testovacie vzorky na malej dvojzávitovke fy Werner-Pfleiderer (SRN). Èerešnièkou na torte
potom bola strojárska výroba nástrojov, kde progresívne technológie viacosového obrábania,
elektroiskrového obrábania a CNC obrábania predstavili dôležitos strojárskych technológii pri
spracovaní plastov na finálne výrobky.
KTK Packaging s.r.o.
Menšia, no ve¾mi pružná firma vyrábajúca cca 80 druhov fliaš z PET (polyetyléntereftalát) od 100ml
do 20 litrov, v rôznych farebných kombináciách. Používa sa technológia prípravy výliskov
vstrekovaním a ešte na tom istom mieste sa „vyfukovaním s dåžením“ vyrábajú rôzne obaly pre
konkrétnu požiadavku zákazníka.
Slovizol s.r.o.
Firma vznikla na základe „know-how“ bývalých pracovníkov Plastiky Nitra. Produkuje dosky z EPS
(expandovaný polystyrén) v prevedení základný materiál, nehor¾avý materiál, s prísadou grafitu a
sadzí, so zvýšenou izolaènou schopnosou. MTF UMAT bola vôbec prvá exkurzia na pôde firmy
Slovizol s.r.o., èi už študentov vysokej alebo strednej školy. Významným poznatkom je, že konate¾ a
výrobný riadite¾ prejavil záujem o riešenie výrobných a aplikaèných problémov, èi už cez diplomové
práce, projekty, alebo VPÈ.

VUSAPL a.s.
Bola predstavená moderná vstrekovòa, zaplnená zariadeniami fy Arburg (SRN), produkujúca
produkty pre rôzne využitie, ako automobilový priemysel, plynárenský priemysel,
elektrotechnický priemysel. Okrem toho bolo možné vidie regranulaènú linku na technologický
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AKCIE

Exkurzia študentov MI, VZaS a
PMA
Dòa 12.05.2015 sa uskutoènila exkurzia študentov študijných programov Materiálové inžinierstvo,
Výrobné zariadenia a systémy a Priemyselné manažérstvo v podnikoch Železiarne Podbrezová a. s.
v Podbrezovej a Whirlpool Slovakia spol. s r. o. v Poprade.
Železiarne Podbrezová a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oce¾ových bezšvíkových rúr so
sídlom na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Roèná výroba spoloènosti je 160 000 ton
oce¾ových bezšvíkových rúr, èím sa spoloènos radí k popredným výrobcom oce¾ových rúr v
Európe. V rámci exkurzie mali študenti v podniku možnos vidie proces realizácie výroby
oce¾ových rúr. Výnimoèné, ale aj ve¾mi prínosné a pouèné, bolo predovšetkým sledovanie zlievania
dvoch tavieb, ako aj proces plnenia pece vsádzkou (šrotom) a finálne delenie oce¾ových rúr na
požadovanú dåžku.
Po exkurzii v Železiaròach sa študenti presunuli do Popradu, kde sa uskutoènila prehliadka
výrobných a logistických priestorov podniku Whirlpool Slovakia spol. s r. o.

Podnik Whirlpool sa za menej ako 20 rokov stal popredným producentom v oblasti výroby
domácich spotrebièov v Európe. Dané postavenie získal na základe neustáleho zlepšovania,
výskumu a inovácií spolu s popredným dizajnom a funkcionalitou finálnych výrobkov pre meniace
sa požiadavky koneèného zákazníka. V rámci exkurzie v podniku Whirlpool bola predstavená
výroba zvrchu a spredu plnených praèiek, prièom dôraz bol kladený na predstavenie systému
riadenia výroby a systému riadenia podporných a zabezpeèovacích výrobných procesov.
Organizátori exkurzií si touto cestou dovo¾ujú poïakova zástupcom jednotlivých podnikov za
prijatie, za ich èas, ochotu venova sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a
skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. Rovnako tak sa chcú poïakova za ústretovos a ochotu
vedenia fakulty podie¾a sa na zabezpeèení a plynulom priebehu samotných exkurzií. ÏAKUJEME!
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Exkurzia študentov PMA v
spoloè?nostiach Stakotra
Manufacturing, s. r. o. Piešany
a Coca Cola HBC Slovenská
republika, s. r. o.
Dòa 19.05.2015 sa uskutoènila exkurzia študentov študijného programu Priemyselné manažérstvo
v podnikoch Stakotra Manufacturing, s. r. o. v Piešanoch a v Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.
r. o. v Lúke pri Piešanoch. Za pedagógov sa akcie zúèastnili doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.zástupkyòa riadite¾ky UPIM pre transfer technológií, Ing. Rastislav Beòo, PhD. a Ing. Peter Szabó,
PhD.
Stakotra Manufacturing patrí medzi popredných výrobcov a dodávate¾ov riešení pre rôzne
segmenty priemyslu ako sú dopravná technika/jednoko¾ajky, energetika, vodohospodárske
inžinierstvo, baníctvo, a lodné systémy oblastí. Spoloènos patrí tiež medzi popredných svetových
výrobcov riešení v segmente zábavného priemyslu s využívaním know – how v oblasti zvárania
konštrukcií pre húsenkové dráhy, padacie tunely a pod. Podnik rovnako produkuje konštrukcie pre
nadrozmerné žeriavové systémy a podvozky, pre systémy jednoko¾ajok a vozíkov pre húsenkové
dráhy. V rámci exkurzie mali študenti, po krátkej prezentácii podniku, možnos vidie proces
delenia materiálu plameòom a plazmou, rovnako tak ruèné zváranie a zváranie robotom. Takisto
mali možnos vidie realizáciu procesov ohýbania materiálu, pieskovania, lakovania a montáže.
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Po exkurzii v Stakotre sa študenti presunuli
do obce Lúka, kde sa uskutoènila prehliadka
výrobných a logistických priestorov podniku
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o.
Coca-Cola HBC Slovenská republika vyrába,
predáva a distribuuje široké portfólio
nealkoholických nápojov, medzi nimi aj štyri
najpredávanejšie znaèky na svete: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite a
Bonaqua. Coca-Cola HBC Slovenská republika je jedným z najväèších výrobcov z pomedzi tristo
najväèších svetových distribútorov nápojov, ktorí tvoria Coca-Cola systém. Aktivity skupiny na
Slovensku majú strategicky dôležitú úlohu v rámci celého systému. Od zaèiatku podnikania v SR
podnik preinvestoval stovky miliónov eur do výrobného závodu a jeho vybavenia. Neustále
modernizuje nielen výrobné linky, ale aj ostatnú infraštruktúru, ako napr. predajné zariadenia
alebo vozový park, aby jeho produkty boli pre spotrebite¾a èo dostupnejšie. V Coca-Cola HBC sa
študenti zoznámili s portfóliom výrobkov spoloènosti, videli proces výroby od vyfukovania fliaš, cez
ich plnenie, balenie do prepraviek až po balenie do prepravného obalu. Rovnako tak mali možnos
vidie zabezpeèenie procesov èistenia, triedenia a etiketovania fliaš ako aj sledova priebeh
vnútropodnikových logistických procesov súvisiacich so zabezpeèením výroby produktov tejto
znaèky.
Organizátori exkurzií si touto cestou dovo¾ujú poïakova zástupcom jednotlivých podnikov za
prijatie, za ich èas, ochotu venova sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a
skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. Rovnako tak sa chcú poïakova za ústretovos a ochotu
vedenia fakulty podie¾a sa na zabezpeèení a plynulom priebehu samotných exkurzií. ÏAKUJEME!
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Exkurzia študentov v LISS a.s.,
ÈR
Dòa 21.5.2015 sa uskutoènila exkurzia
študentov doktorandského štúdia z Ústavu
materiálov v spoloènosti LISS a.s., povlakovacie
centrum Platit v Rožnove pod Radhoštìm v
Èeskej republike. Za pedagógov sa akcie
zúèastnil doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Spoloènos LISS a.s., povlakovacie centrum
Platit patrí do silnej švajèiarskej skupiny B.C.I.
group. Na stredoeurópskom trhu ponúka svoje
vysoko kvalitné služby v oblasti high-tech PVD
povlakovania, galvanických vrstiev, výroby
vysoko precíznych hodinárskych komponentov,
metalizáciou nevodivých materiálov, depozíciou
optických vrstiev a výrobou precíznych
komponentov pre automobilový priemysel.
Povlakovacie centrum Platit sa predovšetkým
zameriava na inovácie, vlastný vývoj, zavádzanie
nových technológií èi už v oblasti povlakovania,
alebo samotnej pred a po úpravy nástrojov po
povlakovaní. Samozrejmosou okrem technickej
podpory je aj osobný prístup k riešeniu
zákazníckych požiadaviek.
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Zamestnancami firmy LISS, a.s. sú úspešní
absolventi Materiálovotechnologickej fakulty Ing.
Jozef Sondor, Ing. Miroslav Béger, PhD., Ing.
Michaela Šutiaková, Ing. Marián Šošovièka.
V rámci exkurzie mali študenti doktorandského
štúdia, po krátkej prezentácii podniku, možnos
vidie najnovší typ povlakovacieho zariadenia s
oznaèením p1511, ktoré bolo len nedávno
predstavené na medzinárodnej výstave Moulding
Expo Stuttgart 2015. Zariadenie v sebe ukrýva
najmodernejšie technológie depozície tenkých
vrstiev s využitím planárnych, ako aj rotaèných
targetov, špeciálne technológie èistenia nástrojov
pred a po samotnom povlakovaní.
Študenti mali takisto možnos si vyskúša
najmodernejšie analytické zariadenia, ktoré sú
umiestnené v novo postavenom vývojovom
centre LISS a.s. Tvrdos svojich vzoriek
vyhodnocovali na najnovšom nanotvrdomeri v
Èeskej republike.
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AKCIE

MTF STU reprezentovala na
MSV v Nitre
Medzinárodný strojársky ve¾trh, výstava TECHFÓRUM 2015 v Nitre je najvýznamnejším
priemyselným ve¾trhom na Slovensku. Každoroène sa usiluje vytvori stabilné zázemie pre úspešnú
komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávate¾mi a odberate¾mi, by úèinnou platformou
na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevòovanie existujúcich
vzahov. Podpora úèasti univerzít a vysokých škôl bola deklarovaná v podnázve ve¾trhu ako 3.
roèník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.
Úèas Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bola zabezpeèená vïaka realizácii
projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax. Bola to príležitos na prezentáciu najmä
vzdelávacích aktivít fakulty, ale aj príležitos na využitie priestoru prezentácie projektov fakulty,
miestom pre kontakt na nadviazanie spolupráce medzi fakultou a praxou, priestor na výmenu
poznatkov. Úèas MTF STU podporila prierezový záujem fakulty o transfer technológií a inovácií,
ktorý sa stáva vyh¾adávaným indikátorom pre nadviazanie kontaktov medzi výrobnou a vývojovou
sférou. MTF STU ako jedna z mála fakúlt ponúka široké spektrum študijných programov
lukratívnych pre záujemcov o štúdium najmä v súvislosti s ich budúcim uplatnením v praxi. Má
vybudovanú Databázu ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá predstavuje nielen technické a
laboratórne vybavenie fakulty, ale i expertné oblasti v ktorých môže fakulta pomôc pri riešení
problémov praxe. Všetky tieto benefity sme sa snažili na ve¾trhu prezentova.

3.roèník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania TECHFÓRUM 2015
je úspešným podujatím. Ako organizátori zdôrazòovali, práve na vysokých školách vznikajú
technické riešenia s vysokou inovaènou iskrou, ktoré sú v mnohých prípadoch porovnate¾né so
svetovým trendom. Otázka prezentácie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej èinnosti,
výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre
dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí. Cie¾om úèasti na ve¾trhu bolo
prezentova študijné programy a podpori prenos výsledkov výskumu do priemyselnej praxe,
napåòanie dlhodobého cie¾a fakulty za transfer poznatkov do praxe a využitie priestoru pre
aktívne nadviazanie kontaktov pre spoluprácu s priemyslom a prezentáciu vedecko-výskumných
aktivít fakulty. To, že si fakulta mimoriadne váži svojich partnerov z praxe preukázala aj
prezentáciou svojich zmluvných partnerov, s ktorými bola nadviazaná spolupráca práve vïaka
spomínanému projektu. Bolo nám nesmiernou cou, že sme mohli prezentova - Matador
Industries, a. s. Dubnica nad Váhom, Bizzcom, s.r.o. Trnava, Koval Systems, a.s. Beluša, VIPO, a.s.
Partizánske, Kellys Bicycles, s.r.o. Ve¾ké Orvište, Innov8 s.r.o. Trnava, c2i, s r.o. Dunajská Streda; ale i
zahranièných partnerov získaných z projektu – Johnson Control Po¾sko, DTF Technology GmbH
Dresden, IS4U, s.r.o. Brno, DVK Maschinenbau GmbH Budapest a Bekaert Zwevegem Belgicko.
Medzi návštevníkov stánku MTF STU patrili napr. Hks Forge, sr.o. Trnava, Hoffmann Group
Bratislava, Laboratórna skúšobná technika Koèovce, Stakotra s.r.o. Piešany, LEDeco Solution s.r.o.
Banská Bystrica, Mincovòa Kremnica, Justur s.r.o. Stará Turá, Tomark Prešov, Capital Safety Banská
Bystrica, Spojené slévarny z ÈR, fy Goral Hostie a pod. Naskytla sa príležitos pre priame konkrétne
zákazky vyriešenia problémov niektorých technických problémov, ale aj pre odovzdanie ponúk na
prácu absolventom MTF STU.

Výrazným oživením prezentácie MTF bol i exponát práce študenta Petra Getlera zaradený do
súaže o cenu ve¾trhu. Jeho prezentácia bola ve¾mi pútavá a prilákala väèšie množstvo záujemcov.
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Techfórum 2015 naplnil oèakávanie z úèasti
fakulty. Bol príležitosou a stal sa priestorom pre
prezentáciu fakulty ako vedomostnej inštitúcie,
ktorá má výsostný záujem na spolupráci s praxou a
najmä prípravou jej absolventov pre prax. Vytvoril
synergický efekt kompletného preh¾adu o
novinkách v praxi a trendoch výskumu a
vzdelávania v univerzitnom prostredí. Zároveò sa
v priebehu komunikácie úèastníkov z fakulty s
návštevníkmi stánku preukázalo, že MTF
nezaostáva za súèasnými trendmi v jednotlivých
odboroch, ktorým sa v rámci vzdelávania a vedy a
výskumu venuje a patrí k inštitúciám s vysokým
inovatívnym potenciálom.
Poïakovanie patrí všetkým riešite¾om projektu,
ktorí zabezpeèili aktívnu úèas fakulty a dôstojne
reprezentovali MTF na tomto podujatí: doc.
Ladislav Moroviè, Dr. Roman Ružarovský (UVTE),
Dr. Marián Drienovský (UMAT(), doc. Michal
Kopèek (UIAM), doc. Richard Kuracina (UBEK), dr.
Daša Zifèáková a Mgr. Miroslava Daubnerová
(OPOM).
Kontakty, ktoré sme nadviazali poèas ve¾trhu sme sprostredkovali jednotlivým ústavom fakulty,
podobne ako aj ponuky na spoluprácu, zverejnili sme ponuky práce pre absolventov fakulty ku
ktorým sme sa poèas ve¾trhu dostali, alebo sme nimi boli priamo oslovení.
Medzi návštevníkov stánku MTF STU patrili napr. Hks Forge, sr.o. Trnava, Hoffmann Group
Bratislava, Laboratórna skúšobná technika Koèovce, Stakotra s.r.o. Piešany, LEDeco Solution s.r.o.
Banská Bystrica, Mincovòa Kremnica, Justur s.r.o. Stará Turá, Tomark Prešov, Capital Safety Banská
Bystrica, Spojené slévarny z ÈR, fy Goral Hostie a pod.
Èasopisy a bulletiny o ve¾trhu boli odovzdané do študovne Akademickej knižnice. Okrem èasopisov
sem bolo odovzdaných množstvo reklamných letákov rôznych firiem strojárskeho priemyslu.
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Deò kvalitára v spoloènosti
Robert Bosch Èeské Budìjovice?
Dòa 15.5.2015 pripravila spoloènos Robert Bosch Èeské Budìjovice, spol. s.r.o. každoroène
organizovanú akciu pre študentov vysokých škôl s názvom „Deò kvalitára“. Spoloènos Robert
Bosch Èeské Budìjovice patrí v súèasnosti k najväèším svetovým dodávate¾om špièkových
produktov pre automobilový priemysel.
Akcie sa zúèastnili študenti študijných programov Kvalita produkcie a Priemyselné manažérstvo
spolu s pedagógmi Ing. Katarínou Èekanovou, PhD., Ing. Rastislavom Beòom, PhD. a doc. Ing.
Helenou Makyšovou, PhD. V priebehu dòa mali študenti možnos nahliadnu do výrobných
priestorov spoloènosti a zoznámi sa s pracovnou náplòou pozície kvalitára. Zároveò pracovníci
oddelenia kvality pripravili pre študentov modelové situácie kde jednoduchou a hravou formou za
použitia viacerých nástrojov kvality (8D, PPAP, FMEA, 5 Why, Poka Yoke a ïalšie) riešili konkrétne
problémy vznikajúce priamo vo výrobe.
Úèastníci MTF STU so sídlom v Trnave si touto cestou dovo¾ujú poïakova vedeniu spoloènosti
Robert Bosch Èeské Budìjovice, spol. s.r.o. a pracovníkom oddelenia kvality za vrelé prijatie,
strávený èas a cenné informácie s ktorými sa s nami podelili.
Ïakujeme!
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Vedecká show na MTF
Viac ako 200 študentov stredných škôl sa
prišlo pozrie na ve¾kolepú vedeckú show
Michaela Londesborougha, ktorá sa konala
dòa 26.5.2015 na pôde
Materiálovotechnologickej fakulty na
Bottovej ulici. Show s názvom Tajomstvo
energie zožala ve¾ký úspech, o èom svedèia
zábery z preplnenej auly. Pán Michael
Londesborough predviedol show nielen
dopoludnia, ale i v poobedných hodinách.
Toto podujatie je súèasou série viacerých
Vedeckých show, ktoré pripravilo Národné
centrum pre popularizáciu vedy a techniky
v spoloènosti pri CVTI SR v rámci projektu
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na
Slovensku. Pod¾a slov organizátora za MTF
Ing. Michala Ondrušku, stredoškoláci
ocenili jedineèné efekty a príjemné
vystupovanie mladého vedca.
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Oznam o konaní obhajoby
Mr.sc. Domenico Scarafilo
Dòa 29. mája 2015 o 10.30 hod. sa uskutoèní obhajoba dizertaènej práce doktoranda
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand: Mr.sc. Domenico Scarafilo
Študijný program: integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce: Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den
Innenbereich Hergestellt werden
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. è. 235.

Obhajoba doktorskej dizertaènej
práce Ing. Ivana Janotku, Csc.
Sekretariát stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertaèných prác (DrSc) vo vednom odbore 020424 Náuka
o nekovových materiáloch a stavebných hmotách so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava,
Paulínska 16 oznamuje, že dòa 23. 6. 2015 o 11:00 hod. v miestnosti Z-105 sa uskutoèní obhajoba doktorskej
dizertaènej práce Ing. Ivana Janotku, Csc., pracovníka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
na tému „Degradácia betónu v reaktoroch jadrových elektrární a v dia¾niènom tuneli úèinkom vysokej teploty“.
V zmysle Vyhlášky SKVH è. 65/1977 Zb. a v znení neskorších predpisov vykonaných Vyhláškou è. 302/1990 Zb. je
autoreferát dizertaènej práce dostupný v priloženom linku a dizertaèná práca je k nahliadnutiu na sekretariáte
stálej komisie u p. Bc. Aleny Michálikovej. Záujemcovia sa môžu pred konaním obhajoby písomne vyjadri k
dizertaènej práci alebo k odbornému profilu dizertanta, prípadne svoje stanoviská ústne prednies priamo na
obhajobe. Po úspešnom obhájení doktorskej dizertaènej práce uchádzaè získa vedeckú hodnos DrSc.
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Protokol z volieb èlenov a
náhradníkov AS STU na
funkèné obdobie 2015-2019
V dòoch 5. - 6.5.2015 sa na MTF STU konali vo¾by do Akademického senátu STU. Vo¾by prebehli
súèasne v dvoch volebných obvodoch, t.j. v zamestnaneckej a v študentskej èasti akademickej
obce.
Výsledky volieb sú nasledovné:
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Výsledky návrhu kandidátov
na vo¾bu do Študentskej èasti
AS MTF STU

Oznam o konaní doplòujúcich
volieb do Študentskej èasti AS
MTF STU v Trnave

Návrhy kanditátov na vo¾bu do Študentskej èasti AS MTF, konané v dòoch 14.05.-15.05.2015.

V dòoch 27.-28.mája 2015 sa uskutoènia doplòujúce vo¾by do Študentskej èasti AS MTF STU v
Trnave na volebné obdobie 2014-2018. Volebné urny sú k dispozícii pri hlavných vrátniciach na
Paulínskej ulici a Bottovej ulici v èase od 08:00 do 15:00 hod.

Výsledky sèítania návrhových lístkov:
Poèet odovzdaných návrhových lístkov spolu: 6
Poèet platných návrhových lístkov: 6
Poèet neplatných lístkov: 0

Zoznam navrhovaných kandidátov do Študentskej èasti AS MTF :

Zoznam navrhovaných kandidátov do Študentskej èasti AS MTF :
1. Bibiána Burdejová
2. Ing. Miroslav Košík
3. Bc. Andrea Šimeková
4. Ing. Monika Šujaková
Zápis overili:
Èlenovia Volebnej komisie AS MTF:

1. Bibiána Burdejová
2. Ing. Miroslav Košík
3. Bc. Andrea Šimeková
4. Ing. Monika Šujaková
Právo voli majú èlenovia študentskej èasti akademickej obce.

Prítomní pri sèítavaní návrhových lístkov:
?
prof. Ing. Milan Marônek, Csc.
?
doc. Ing. Milan Naï, Csc.

?
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
?
Patrik Bystrický
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Výsledky doplòujúcich volieb
do Študentskej èasti AS MTF
STU v Trnave
V dòoch 27.-28.mája 2015 sa uskutoènili doplòujúce vo¾by do Študentskej èasti AS MTF STU v
Trnave, na volebné obdobie 2014-2018.
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Úèas našich študentov na
ŠVOÈ vo Zvolene (5/05/15)

Zmeny v zapisovaní do
elektronického systému
dochádzky

Dòa 5. mája 2015 sa zúèastnili 56. roèníka Študentskej vedeckej a odbornej èinnosti v Zvolene naši
študenti Bc. Ingrida Kalmová a Tomáš Zelenay z UPIM a Bc. Mária Vargová z UBEK.

Oznamujeme zamestnancom, že s úèinnosou od 18. 05. 2015 bude možné príchody a odchody v
elektronickom systéme evidencie dochádzky zadáva iba na vybraných poèítaèoch fakulty a to na
poèítaèoch umiestnených na vrátniciach jednotlivých budov. Ostatné údaje (dovolenka, návšteva
lekára a pod.) bude naïalej možné zadáva aj na pracovisku, na osobnom poèítaèi.

V medzinárodnej konkurencii najlepších študentov z 5 univerzít získal 3 . miesto v sekcii
Ekonomika a manažment podniku Tomáš Zelenay s témou Návrh riešenia pre zníženie zaaženia
ruènej manipulácie s bremenami a èinností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej
sústavy v podmienkach podniku CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Práca bola ocenená diplomom a
finanènou odmenou. V sekcii Ochrana osôb a majetku pred požiarom bola ocenená práca Márie
Vargovej knižnou odmenou.
Ïakujeme za reprezentáciu MTF STU v Trnave a srdeène blahoprajeme!

Zamestnanci sú povinní sa prioritne zapisova na vrátniciach budov, v ktorých budú
vykonáva v daný deò prácu.
Zároveò upozoròujeme, že práca s elektronickým systémom evidencie dochádzky cez vzdialený
prístup do fakultnej siete bude považovaná za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka
práce.

Zmena prevádzkových hodín
na budovách MTF STU
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia vedenia
fakulty budú od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015 v rámci
úsporných opatrení všetky budovy MTF STU v Trnave v
prevádzke od 06.00 hod do 20.00 hod.
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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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Súaž o najlepšiu diplomovú
prácu NEVÁHAJ a PRIHLÁS SA!

Spustenie diskusného fóra
Vážení zamestnanci a študenti MTF STU,

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/

vedenie fakulty v týchto dòoch spúša na našich webových stránkach diskusné fórum. Cie¾om
tohto projektu je ponúknu priestor na výmenu názorov, postrehov a informácií týkajúcich sa
diania na našej fakulte. Dúfame, že fórum prispeje k celkovej transparentnosti šírených informácií
a odstráneniu komunikaèných bariér v rámci akademickej obce i ostatných zamestnancov.
Odkaz na fórum: http://diskusia.mtf.stuba.sk/

Pre pridávanie príspevkov do diskusného fóra je potrebné sa registrova (možné je registrova sa aj
pod anonymnou identitou).
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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