Udalosti
jún 2015

na MTF STU

OCENENIA

Ocenenie študenta MTF STU
Spoloènos SOVA Digital vyhodnotila súaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych
odborov technických univerzít na Slovensku.
Kritériá hodnotenia pri bakalárskych a diplomových prácach boli:
?
Prínos práce – 50%
?
Využite technológií PLM pri riešení – 30%
?
Forma spracovania – 20%

Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj
1. miesto – Dávid Petru¾a, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2. miesto – Tomáš Zelenay, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická
fakulta so sídlom v Trnave
3. miesto – nebolo udelené
Víazi bakalárskych prác získavajú:
1. miesto – štipendium na magisterské štúdium vo výške 2000,- €
2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

VÍAZI DIPLOMOVÝCH PRÁC
VÍAZI BAKALÁRSKYCH PRÁC:
Košický a Prešovský kraj
1. miesto – Jozef Trojan, Technická univerzita v Košiciach, SjF
2. miesto – Viktor Halèin, Technická univerzita v Košiciach, SjF
3. miesto – Miloš Galanda, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so
sídlom v Prešove
Žilinský, Trenèiansky a Banskobystrický kraj

1. miesto – Bc. Zoltán Bohuš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2. miesto – Bc. Radovan Kovács, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
3. miesto – Bc. Miroslava Kramárová, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
Víazi diplomových prác získavajú:
1. miesto – pracovné miesto v SOVA Digital s nástupným platom vo výške najmenej 1500,- €
(resp. vecný dar v hodnote 2000,- €)
2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

1. miesto – Martin Bavolár, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
2. miesto – Patrik Martinka, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
3. miesto – Mikuláš Fúra, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
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OCENENIA

"Cena primátora" pre študenta
MTF
Dòa 3. júna 2015 sa v zasadaèke Mestského zastupite¾stva mesta
Trnava, v budove historickej Radnice uskutoènilo slávnostné
ude¾ovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v
štúdiu.
Ide o ocenenie najlepších žiakov základných škôl, študentov
stredných škôl a univerzít v rámci sociálneho rozvoja mesta Trnava.
Medzi ocenenými bol aj TOMÁŠ ZELENAY - študent bakalárskeho
stupòa štúdia študijného programu priemyselné manažérstvo.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá a praje ve¾a úspechov v štúdiu.

3

AKCIE

Deò otvorených dverí pre II.
stupeò základných škôl na
Ústave výrobných technológií
Dòa 27. 05. 2015 sa na Ústave výrobných technológií
MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènil deò
otvorených dverí. Na akcii sa zúèastnili zástupcovia
MsÚ Trnava, Odboru vzdelávania, športu a kultúry Mgr. Mariana Gergelová a Ing. Katarína Haršányiová,
ktoré organizaène zabezpeèovali toto stretnutie v
spolupráci s vybranými základnými školami.

programovanie si študenti mohli aj sami vyskúša. V laboratóriu pneumatiky a elektropneumatiky
im boli prezentované viaceré didaktické pomôcky z oblasti automatizácie a tzv. „Pick and Place“
manipulátor, ktorý je unikátny svojou koncepciou montáže a demontáže v rámci jedného
pracovného priestoru. V laboratóriu pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre
prostredie bezvýkresovej výroby bola predstavená výroba na CNC sústruhu, CNC frézovaèke,
kontrolná stanica a montážna stanica s kamerovým systémom. V laboratóriu firmy Festo sa žiaci
oboznámili s postupmi zostavovania a zapájania jednoduchých pneumatických a elektrických
obvodov s použitím didaktických komponentov. V závere návštevy v laboratóriách ústavu boli
všetkým úèastníkom odovzdané suveníry z logom MTF STU, ktoré každého potešili.
Deò otvorených dverí na Ústave výrobných technológií bol jedným z ïalších krokov propagácie
technického vzdelávania a fakulty medzi žiakmi základných škôl.

Za Ústav výrobných technológií deò otvorených
dverí organizaène zabezpeèovali prof. h. c. prof. Ing.
Karol Velíšek, Csc., Ing. Radovan Holubek, PhD., Ing.
Roman Ružarovský, PhD. a Ing. Daynier Rolando
Delgado Sobrino, PhD. Žiakom základných škôl,
ktorých sprevádzali ich pedagógovia, bolo
predstavené laboratórium robotiky, v ktorom mali
možnos vidie inteligentnú montážnu bunku a
angulárny priemyselný robot IRB 120, ktorého
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Teacher´s Cup 2015 - Memoriál
Profesora Milana Turòu
Dòa 12.6.2015 v Trnave sa uskutoènil 14.roèník slovensko
– èeského tenisového turnaja uèite¾ov a zamestnancov
vysokých škôl a zároveò memoriál zakladate¾a turnaja
prof. Ing. Milana Turòu, PhD.
Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu
MTF STU v spolupráci s Odborom poznatkového
manažmentu, Odborom hospodárskych a
administratívnych èinností a Radou športu STU, pod
záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.
K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia a
mimoriadne priaznivé poèasie. Hralo sa prvý krát na
tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvo¾nená a priate¾ská
atmosféra súažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba
rieši žiadne spory ani konfliktné situácie.
Teacher´ s cup sa zúèastnilo celkom 32 tenisových
nadšencov , z toho 17 tenisových hráèov. Hráèi a aj ostatní
zúèastnení pris¾úbili úèas aj na jubilejnom 15. roèníku.

VÝSLEDKY
ŽENY
1. miesto: Žitòanová Ingrid (LF UK BA)
MUŽI - dvojhra
Kategória A - do 50 r.
1. miesto: Sysák Rastislav (LF UK BA)
2. miesto: Takáè Zdenko (FCHPT STU)
3. miesto: Èambál Miloš (MTF STU) , Ludvig Dalibor (FaF UK)
Kategória B - nad 50 r.
1. miesto: Èerný Peter (SvF STU)
2. miesto: Pavílek Jaroslav (FEI STU)
3. miesto: Frecer Vladimír (FaF UK)
MIX - štvorhra
1. miesto: Èerný Peter (SvF STU) – Frecer Vladimír (FaF UK)
2. miesto: Ludvig Dalibor (FaF UK) – Stowasser Jozef (FaF UK)
3. miesto: Peterka Jozef (MTF STU) – Marônek Milan (MTF STU)
Janíèek Michal (EF ZU) – Pavílek Jaroslav (FEI STU)
Cena útechy :
1. miesto: Sobota Róbert (MTF STU)
2. miesto: Tittel Viktor (MTF STU)
3. miesto: Hajdu Štefan (MTF STU)

Blahoželáme víazom a zároveò ïakujeme všetkým, ktorí
sa zúèastnili a prispeli k dobrej atmosfére.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe
Mr. sc. Domenico Scarafilo
Dòa 29. mája 2015 o 10.30 hod. sa uskutoènila úspešná 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.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

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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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ponuka kurzov z matematiky

Zápis na kurz a aj samotný kurz sa bude kona v Pavilóne T na Bottovej ul., na prízemí v uèebni T31. Mapku nájdete na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2963
Kurz treba uhradi bankovým prevodom . Platbu uhrádzajte až po vyrozumení, že sa daný typ kurzu
koná.
Údaje potrebné k platbe:

Vážený novoprijatý študent!
Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveò matematiky Vami
absolvovaných stredných škôl sú ve¾mi rozdielne a èasto nedostatoèné na absolvovanie vysokej
školy technického zamerania. Prichádzame preto s ponukou kurzov zo stredoškolskej matematiky,
ktoré by tento Váš prípadný hendikep mali odstráni. Kurzy budú vedené formou výkladu a
precvièovania tých partií matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému
zvládnutiu skúšok z matematiky a fyziky.
Ponúkané typy kurzov z matematiky
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F
Názov úètu príjemcu: Materialovotechnologická fakulta STU Trnava
F
Adresa príjemcu: Paulínska 16, 917 24 Trnava
F
IBAN: Sk2281800000007000081412
F
SWIFT: SUBASKBX
F
Variabilný symbol: 72/15
F
Konštantný symbol: 0308
F
Špecifický symbol: Uvádzajte meno úèastníka, za ktorého bolo zaplatené.
F
Potvrdenie o zaplatení (kópiu bankového prevodu) prineste so sebou na zápis na kurz.

V cene kurzu nie je zahrnuté ubytovanie, ani strava. Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie sa
od 2.9. 2015 môžu ubytova v študentskom domove. Ponuku kurzov a mapu budov MTF nájdete aj
v aktualitách na stránke www.mtf.stuba.sk. Na Vami vybraný kurz sa možno prihlási elektronicky
do 25.8.2015 na adrese: vladimir.liska@stuba.sk. Pri prihlasovaní sa uveïte, prosím: meno a
priezvisko, adresu, typ kurzu a v prípade, že sa ubytujete v študentskom domove aj túto
skutoènos.

12

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Promócie absolventov
inžinierskeho štúdia v ak. roku
2014/2015 - termíny
Vysvetlivky:
DP - denné
štúdium, prezenèná
metóda
DK - denné
štúdium,
kombinovaná
metóda
Z - ve¾ká aula,
Paulínska ul.

Osobná úèas na nácviku je pre študenta povinná!!!!!
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.
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Oznam o konaní habilitaènej
prednášky Ing. Marty
Kuèerovej, PhD.
Dòa 16. 6. 2015 bude na MTF STU Paulínska 16 v Trnave, o 10.00 hod. v miestnosti è. 105
(zasadaèka dekana) na zasadnutí VR MTF STU prednesená habilitaèná prednáška Ing. Marty
Kuèerovej, PhD. na tému: Význam aplikácie štatistických metód v priemyselnom podniku.

Informácie o rekonštrukcii v
týždni 15.-19.6.2015
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
oznamujeme Vám, že v dòoch od 15. 6. 2015 do 19. 6. 2015 budú prebieha nasledovné práce so
zvýšenou intenzitou hluku:
¼ahké laboratóriá
búracie práce
T - Pavilón
odstraòovanie omietky, vàtanie, rezanie mreží
ažké laboratóriá
búracie práce
búracie práce na sociálnych
pokládka strešného pláša - vàtanie
zariadeniach
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Podporte študentov fakulty v
projekte „Think and go!“
Podporte študentov z MTF STU, ktorí sa zapojili do súaže s vlastným projektom „Think and GO!“.
Staèí kliknú na odkaz a kliknú PRIDA HLAS (nie páèi sa mi to). Ukážme, že aj študenti z STU majú
na to konkurova ostatným v celoslovenskej súaži!
Úèelom projektu je pomôc hendikepovaným ¾uïom so zdravotným pohybovým obmedzením a
zvýši kvalitu ich života tým, že budú schopní ovláda svoj vozík len pomocou mysle a zariadenia
EPOC. Pre ¾udí so znaènou telesnou obmedzenosou by to mohlo predstavova jedinú možnos
pohybu, bez toho, aby boli odkázaní na niekoho iného.
Link: http://www.space.sk/vsprojekty/?detail&p=think-and-go
Minerva Group, MTF STU
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Pridelené ubytovanie v ŠD v
ak. roku 2015/16
Študenti, ktorí si podali žiados o ubytovanie na ak. rok 2015/16, si môžu výsledky komisie pre sociálne veci
študentov o pridelení resp. nepridelení ubytovania pozrie v AIS (Akademický informaèný systém).
Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie
na ak. rok 2015/2016 si môžu poda odvolanie
voèi rozhodnutiu komisie prostredníctvom
podate¾ne (v papierovej forme) do 31. 07. 2015.
Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie a
doposia¾ si nepodali žiados – môžu tak urobi
prostredníctvom podate¾ne (v papierovej
forme) do 31. 07. 2015

Študijné oddelenie MTF STU
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Žiadosti doruèené do termínu 31. 7. 2015
(odvolanie voèi neprideleniu ubytovania, nové
žiadosti, žiadosti študentov zotrvávajúcich v 3.
roku bakalárskeho štúdia) budú riešené na
zasadnutí komisie pre sociálne veci študentov v
mesiaci september 2015. Výsledok zasadnutia
komisie bude zverejnený v informaènom
systéme (AIS).

RÔZNE

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priate¾om a
známym,
že dòa 16. júna 2015 vo veku 62 rokov zomrel náš kolega
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa 19. júna 2015 o 15.00 hod.
na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
R.I.P.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priate¾om a
známym,
že dòa 16. júna 2015 vo veku 46 rokov zomrel náš kolega
doc. Ing. František Horòák, PhD.
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa 19. júna 2015 o 13. 45 hod.
na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave
R.I.P.
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