Udalosti
september 2015

na MTF STU

OCENENIA

Študent MTF juniorským majstrom
sveta v stre¾be
Slovenský reprezentant a študent 3. roèníka (PMA)
Materiálovotechnologickej fakulty STU Filip Praj sa 12.9.2015 v
talianskom Lonate stal juniorským majstrom sveta v trape. Jeho
silnejšou stránkou bol dosia¾ dvojitý trap, ktorým odštartoval svoju
kariéru. Postupne však prešiel aj na trap a v priebehu dvoch
mesiacov sa stal juniorským majstrom Európy a napokon aj
svetovým šampiónom.

Blahoželáme nášmu študentovi k obrovskému úspechu a výbornej
reprezentácii MTF!
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AKCIE

Pracovné stretnutie tvorivých
pracovníkov s vedením fakulty
MTF

Uskutoènila sa 22.
medzinárodná vedecká
konferencia FORMING 2015

Dòa 17.9. 2015 o 8:30 hod. sa uskutoènilo pracovné stretnutie pracovníkov MTF s vedením
fakulty.

V dòoch 2. ÷ 5. 9. 2015 sa uskutoènila v Muszyne – Zlockie (Po¾sko) 22. medzinárodná vedecká
konferencia FORMING 2015, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala Politechnika Œl¹ska
Katowice za spolupráce s Katedrou tváøení materiálù, FMMI, TU - VŠB Ostrava a Ústavom
výrobných technológií, Katedrou obrábania a tvárnenia, MTF STU Trnava.
Na konferencii sa zúèastnilo 63 odborníkov z oblasti tvárnenia z 3 krajín (Po¾sko-40, Èeská
republika-13 a Slovensko-10). Z univerzít to boli: VŠB TU Ostrava; Politechnika Œl¹ska, Katowice;
Politechnika Lubelska, Lublin; Politechnika Czêstochowska, Czêstochowa; Politechnika Rzesowska,
Rzesów; ŽU Žilina; SjF a MTF STU Bratislava.
Okrem úèastníkov z vysokých škôl sa konferencie
zúèastnili významné spoloènosti: Tøinecké
železárny, a.s; Materiálový a metalurgický výzkum,
s.r.o., Ostrava; COMTES FHT, a.s., Dobøany,
Železiarne Podbrezová, a. s. a VVC, s.r.o.,
Po d b rezová . V rá m c i ko nfe re n c i e b o l o
prezentovaných 59 príspevkov z oblasti tvárnenia a
tieto sú uverejnené v èasopisoch Kovárenství
54/2015 a v Hutnik- Wiadomoœci Hutnicze 8 a
9/2015.
Hlavným organizátorom 23. medzinárodnej
vedeckej konferencie Forming 2016 bude Ústav
výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave.
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AKCIE

Letná univerzita 2015 úspešná
Siedmy roèník Letnej univerzity stredoškolákov
STU (LUS) sa zaèal slávnostným otvorením na pôde
Materiálovotechnologickej fakulty STU dòa 7.
septembra o 11.00 hod.
Stredoškolákov z celého Slovenska privítal na
pôde fakulty prodekan pre vzdelávanie doc. Ing.
Roman Èièka, PhD. a požiadal o prihovor rektora
STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.
Následne predstavil sponzorov akcie - Ing. Miloša
Blanárika z Prvej stavebnej sporite¾ne, Mgr.
Andreu Putalovú, riadite¾ku Národného centra pre
popularizáciu vedy a techniky v spoloènosti pri
CVTI SR a zástupcu z rady študentov p. Kováèa.
V rámci 3-dòového programu, ktorý sa uskutoènil
striedavo v Trnave a v Bratislave bol pre
stredoškolákov pripravený bohatý program s
množstvom prehliadok priestorov fakúlt
univerzity, zaujímavých prednášok, praktických
prezentácií, workshopov a hier, pri ktorých si mali
vyskúša svoju pozornos a tvorivos.
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Spoloèné univerzitné prednášky realizované na MTF:
Fyzikálny jav - dobrý sluha a zlý pán - prof. Ing. Vladimír Lukeš, PhD.
Máte radi sladkosti? - prof. Ing. Marian Peciar, PhD.
Matematika + poèítaèe = moderná technológia - prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Ako a preèo hrá elektrická gitara? - doc. Ing. Roman Èièka, PhD.
Stredoškoláci, mali možnos poèas troch dní spozna reálne vysokoškolské prostredie, ale aj chu
skutoèného študentského života. Ich sprievodcami poèas celého podujatia boli študenti STU, ktorí
sa im snažili neformálnym spôsobom priblíži prostredie skutoènej univerzity a odpovedali im na
ich praktické otázky.
Cie¾om projektu je zvýši záujem budúcich maturantov o technické vedy a štúdium technických
smerov.
Všetci úèastníci akcie prevzali z rúk rektora univerzity na slávnostnom ukonèení akcie dekrét
„Ambasádor STU“, aby mohli šíri dobré chýry o STU.
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AKCIE

Noc výskumníkov

Garantom prezentácie fakulty na podujatí Noc
výskumníkov 2015 bol doc. Ing. Martin Kusý, PhD. Za
Ústav materiálov sa prezentácie zúèastnil aj študent
2.roèníka PhD. štúdia Ing. Martin Babinec. Obsahom
prezentácie bolo priblíži návštevníkom materiály, s
ktorými sa stretávajú v každodennom živote a
pútavou formou zauja najmä malých návštevníkov.
K tomuto bola prispôsobená aj samotná
prezentácia, ktorá sa stretla so záujmom.
Podujatia sa zúèastnilo takmer
100 000
návštevníkov, bolo ve¾mi rušné, ale hlavne ve¾mi
milé. To, že detské publikum je nesmierne zvedavé,
ale i ve¾mi vnímavé, sa potvrdilo aj na tomto
podujatí. Boli sme radi, že sme mohli priblíži fakultu
prezentáciou „Spoznaj materiály okolo seba“.
Vïaka za úspešnú reprezentáciu patrí nielen Ústavu
materiálov- doc. Ing. Martinovi Kusému, PhD. a Ing.
Martinovi Babincovi, ale i organizaènému tímu
prezentácie – oddelenie Public relations OPOM
PaedDr. Daši Zifèákovej.
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AKCIE

Konferencia pri príležitosti 175.
Výroèia založenia Železiarní
Podbrezová

Súèasný stav spolupráce Ústavu výrobných technológií s Výskumno-vývojovým centrom ŽP
prezentoval na konferencii prof. Ing. Peter Šugár, Csc., riadite¾ UVTE, ktorý zároveò, v zastúpení
dekana fakulty, prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, predstavil súèasné rozvojové aktivity fakulty. V rámci
odborných prezentácií vystúpili pracovníci Ústavu výrobných technológií, doc. Maroš Martinkoviè,
PhD. a doc. Ladislav Moroviè, PhD.

Pri príležitosti 175. výroèia založenia Železiarní Podbrezová, a. s., sa pod záštitou generálneho
riadite¾a, Ing. Vladimíra Sotáka, s podporou Výskumného ústavu zváraèského Priemyselného
inštitútu SR, v dòoch 21. až 23. septembra 2015 uskutoènila v hoteli Stupka na Tá¾och odborná
konferencia.
Cie¾om stretnutia bolo združi odborníkov z oblasti výroby ocele a oce¾ových rúr, materiálového
inžinierstva, modelovania a simulácie technologických procesov a environmentálnych aspektov
hutníckej výroby.
Na konferencii, ktorej odborným garantom bol prof. Ing. ¼udovít Parilák, Csc., riadite¾ Výskumnovývojového centra Železiarní Podbrezová, sa zúèastnili zástupcovia slovenských a èeských
akademických a výskumných inštitúcií, zástupcovia rôznych pracovísk Železiarní Podbrezová, a. s. a
spolupracujúcich priemyselných podnikov. Poèas konferencie boli prezentované súèasné aktivity
Výskumno-vývojového centra ŽP a ich partnerských organizácií, ku ktorým patrí aj
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, ktorá prostredníctvom Ústavu
výrobných technológií participuje na riešení spoloèných interných projektov aplikovaného
výskumu, zameraných na optimalizáciu ahania presných rúr z poh¾adu stavu materiálu po
plastickej deformácii a optimalizáciu výroby rúr s tvarovoèlenitým vnútorným povrchom pre
aplikácie v energetickom priemysle.
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Odborný seminár na Ústave
výrobných technológií

Prijatie zahraniènej návštevy

Dòa 9. 9. 2015 sa na Ústave výrobných
technológií MTF STU v Trnave uskutoènil
odborný seminár k dopytovo-orientovanému
projektu, zameranému na rozvoj výskumnej
infraštruktúry s názvom „Priemyselný výskum
silentblokov pre nadmerné zaaženie pri
extrémnych teplotách v oblasti
priemyselného využitia“. Projekt bol
realizovaný Ústavom výrobných technológií a
firmou Mikon, spol. s r. o., Pruské, v období
rokov 2011 až 2015. Na seminári boli
predstavené ciele projektu, realizované
aktivity a perspektívy využitia infraštruktúry,
získanej poèas jeho riešenia, ktoré za Ústav
výrobných technológií prezentovali doc. Ing.
Jozef Bílik, PhD. a Ing. Miroslav Košík a za
f i r m u M i ko n , I n g . A n d re j C r ko ò .
Špecializované pracovisko, vybudované
poèas riešenia projektu na Ústave výrobných
technológií, prioritne zamerané na procesy
prípravy zmesí na výrobu silentblokov a ich
testovanie, slúži tiež na experimentálny
výskum technologických procesov
vstrekovania plastov.

Vo št v r to k 2 4 . 9 . 2 0 1 5 n av št í v i l a
Materiálovotechnologickú fakultu STU
delegácia odborníkov pre oblas vykurovania a
chladenia budov. Delegáciu tvorili Marica
Moglliani (Human Resources Director, Italy),
Yosimitsu Yamada (Vice President AISIN Europe,
Japan), C Kadan (Export Sales Manager AISIN,
Japan), Giorgio Raptis (Manager of Tecnocasa,
Italy), Matúš Izakoviè (Marketing Director, ESM
YZAMER, Slovensko), Emil Izakoviè (CEO, ESM
YZAMER, Slovensko), Torsten Szipulski
(Manager of Elesta, Germany), Miroslav
Machoviè (Sales Manager, ESM Yzamer,
Slovensko)a Martina Brandýsová (Financial
Director, ESM YZAMER, Slovensko).

Návštevu v priestoroch MTF STU privítal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Prodekan prof.
Ing. Milan Marônek, CSc. informoval o histórii a štruktúre fakulty i o oblastiach výskumu, do
ktorých je fakulta zapojená. Skupina potom spoloène navštívila priestory v Areáli CAMBO, v
ktorých je v súèasnosti najmodernejšia technológia plynových tepelných èerpadiel nainštalovaná.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných
obhajobách
Dòa 25.-27. augusta 2015 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorandka: Ing. Hana Kobetièová
Študijný program: integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce: Štúdium sorpèných vlastností vybraných alternatívnych odpadov pri
odstraòovaní 3,5 – dichlórfenolu
Školite¾: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
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Doktorandka: Ing. Paulína Zacková
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Štúdium štruktúrnych a napäových situácií vo vybraných typoch
vysokotvrdých povlakov
Školite¾: prof. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD.
Doktorand: Ing. et. Ing. Pavel Bílek
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Functional coatings for tool steels
Školite¾: prof. Ing. Peter Jurèi, PhD.
Doktorand: Ing. Michal Novák
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Mechanické a nanomechanické vlastnosti vysokotvrdých povlakov
Školite¾: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

Doktorand: Ing. Jozef Horváth
Študijný program: integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce: Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameòovom a plameòovom horení
drevených peliet
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Doktorand: Ing. Tomáš Vopát
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: The Influence of Edge Preparation on the Tool Life of Coated Cutting Tools
Školite¾: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorand: Ing. ¼ubomír Orovèík
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Vývoj spevnených hliníkových pien vhodných pre konštrukèné úèely
Školite¾: Dr. Ing. Jaroslav Jerz

Doktorand: Ing. Marcel Kuruc
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Ultrasonic Machining
Školite¾: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

Doktorand: Ing. Andrej Opálek
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertaènej práce: Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi
práškov Ni+ Al2O3 roztaveným hliníkom
Školite¾: Ing. Pavol Štefánik, PhD.

Doktorand: Ing. Juraj Vagovský
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Opakovate¾nos a reprodukovate¾nos výroby pri reverse engineering
Školite¾: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
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Doktorand: Ing. Ján Petroviè
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Vplyv vybraných technologických parametrov konvenèného tlaèenia na
rozmerovú a tvarovú presnos výtvarkov z koróziivzdorných ocelí
Školite¾: prof. Ing. Peter Šugár, Csc.
Doktorand: Ing. Michal Prach
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Research on effect of small amount of lanthanides on properties of
solders for higher application temperatures
Školite¾: prof. Ing. Roman Koleòák, PhD.
Doktorand: Ing. Miroslav Jáòa
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Difúzne spájanie kombinovaných ¾ahkých kovov
Školite¾: prof. Ing. Milan Marônek, Csc.
Doktorand: Ing. Michal Ondruška
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Porovnanie zvarových spojov polárnych plastov vyhotovených frikèným a
infraèerveným zváraním
Školite¾: prof. Ing. Milan Marônek, Csc.
Doktorand: Ing. Marek Korytár
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce: Integrácia bezpeènostne - kritických subsystémov riadenia do
pyramídového modelu riadenia
Školite¾: doc. Ing. German Micha¾èonok, Csc.
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Doktorand: Ing. Martin Neštický
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce: Stabilita riešení dynamických systémov
Školite¾: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, Csc.
Doktorand: Ing. Pavol Závacký
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce: Návrh algoritmov a automatizácia využitia serverových zdrojov pri
virtualizácii PACS v medicíne
Školite¾: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Doktorandka: Ing. Lucia Božiková
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh modelu udržate¾nej konkurencieschopnosti slovenských
priemyselných podnikov v globálnom prostredí v kontexte s udržate¾ným spoloèensky
zodpovedným podnikaním
Školite¾: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Doktorand: Ing. Eduard Prachniar
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh systému riadenia inovácií v podniku
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Doktorandka: Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Racionalizácia materiálového toku s využitím teórie bodu rozpojenia
Školite¾: prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
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Doktorandka: Dipl. – Kffr. Diana Stiller
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Die Auswirkungen der Finanz - und Wirtschaftskrise 2007-11 auf das
Management von Unternehmen
Školite¾: prof. Dr. Dr. h. c. Peter Joehnk

Doktorand: Ing. ¼ubomír Šmida
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh tvorby systému udržate¾ných zdie¾aných hodnôt priemyselného
podniku v kontexte s udržate¾ným spoloèensky zodpovedným podnikaním
Školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, Csc.

Doktorand: Dipl. – Kfm. Christian Schneider
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Entwicklung eines Systems von Entscheidungskriterien für die territoriale
Dislokation international agierender Unternehmen
Školite¾: doc. Ing. František Horòák, PhD.

Doktorand: Paul Woolliscroft, Msc
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: A Multicultural Knowledge Management Approach for Effective
Collaboration in the Slovak Automotive Industry
Školite¾: doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD.

Doktorandka: Ing. Natália Horòáková
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh metodiky tvorby logistickej stratégie priemyselných podnikov na
Slovensku
Školite¾: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

Dòa 24. septembra 2015 o 10.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce
doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Ján Hudák
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh metodiky tvorby systému integrovaného riadenia výroby
Školite¾: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

Doktorand: Ing. Peter Iring
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce: Využitie genetických algoritmov pri riadení robota
Školite¾: doc. Ing. Peter Schreiber, Csc.

Doktorandka: Ing. Erika Pokorná
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertaènej práce: Návrh metodiky pre výber projektov v priemyselných podnikoch
Školite¾: doc. Ing. Jana Šujanová, Csc.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Zmena stránkových hodín
študijného oddelenia – zimný
semester 2015/2016

Pracovné soboty v
Akademickej knižnici v zimnom
semestri 2015/2016

Oznamujeme všetkým študentom zmenu stránkových hodín v období

Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania záležitostí študentov a možnosti využívania fondu Akademickej
knižnice budú stránkové hodiny aj poèas sobôt v zimnom semestri okrem bežných stránkových
hodín nasledovne:

od 21. 9. 2015 do 30.10. 2015.
Stránkové hodiny:
(žiadame o dodržiavanie stránkových hodín)

v dòoch 26.
9. 2015, 10
.10.2015,
24.10.2015,
7.11.2015,
21.11.2015
a 12.12.201
5
(identické
so sobotòaj
š
ími službam
na študijno
i
m oddelení)
od 7.30 hod
. do 15.30
hod.
(obedòajšia
prestávka
od 11.30 do
12.00 hod.)

Uvedená informácia sa týka iba referátu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
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Miesto: Akademická knižnica, prízemie, è. dv. 18, ul. Jána Bottu (T-pavilón)
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Pracovné soboty na študijnom
oddelení v zimnom semestri
2015/2016
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania
študijných záležitostí študentov
dennej formy štúdia kombinovanou
metódou budú okrem bežných
stránkových hodín na študijnom
oddelení fakulty (I. poschodie,
Paulínska 16) aj stránkové hodiny
poèas sobôt v zimnom semestri
dòom 26. septembra 2015 od
7.30 hod. do 15.30 hod.
(obedòajšia prestávka od 11.30 do
12.00 hod.)
nasledovne:

Dotazník „Popularizácia vedy a
techniky na Slovensku“
Vážení vedeckí pracovníci,
Centrum vedecko-technických informácií SR realizuje národný projekt s názvom PopVaT –
Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorého cie¾om je zvýši povedomie širokej verejnosti
o vedeckej èinnosti, dosiahnutých výskumno-vývojových výsledkoch a ich možnej aplikácii v praxi.
Dovo¾ujeme si Vás touto cestou požiada o vyplnenie on-line dotazníka
Poprosíme Vás o vyplnenie dotazníka do 30.09.2015.

26.09.2015
p. Burská - è.
dverí 167
p. Broèková è. dverí 170
10.10.2015
p. Holubeková
- è. dverí 167
24.10.2015
p. Richnáková
- è. dverí 158
07.11.2015
PhDr. Tóthová
- è. dverí 170
21.11.2015
p. Broèková è. dverí 170
12.12.2015
p. Broèková è. dverí 170

Projekt je zameraný na popularizáciu vedy a techniky najmä v rámci troch cie¾ových skupín (mládež
vo veku od 14 do 18 rokov, široká verejnos a vedecká komunita).
Podkladom k návrhu realizácie konkrétnych popularizaèných aktivít je aj závereèná analýza stavu
popularizácie vedy a techniky na Slovensku, ktorá by mala okrem iného obsahova aj stav
popularizácie v regiónoch SR smerom k jednotlivým cie¾ovým skupinám, ako aj stav povedomia o
vede a technike.
Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka.
O výsledkoch analýz sa môžete informova prostredníctvom stránky www.popvat.cvtisr.sk.

Ïakujeme za spoluprácu a Váš èas.
S pozdravom kolektív NCP VaT a kolektív projektu PopVaT
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Nová študovòa Akademickej
knižnice
Pocas letných mesiacov sa okrem celkových rekonštrukcných prác na pavilóne T pristúpilo aj k
rekonštrukcii študovne Akademickej knižnice.
Toto pracovisko bolo predtým vybavené zariadením od postavenia budovy (r. 1965), co v dnešných
podmienkach bol už len ojedinelý prípad v rámci univerzitných pracovísk. Vdaka pochopeniu
vedenia fakulty sa podarili nájst financné prostriedky na vytvorenie príjemného prostredia.
Študovna Akademickej knižnice poskytuje nielen povinnú a odporúcanú študijnú literatúru, ale i
prístup k ojedinelým informacným zdrojom , napr. on-line prístup k normám STN, ale tiež casopisy,
predpisy, firemnú literatúru a mnohé iné dokumenty. To, že už neodkladne potrebovala zmenu,
bolo nielen viditelné, ale i nevyhnutelné.
Vdaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri vypratávaní, ale i spätnom ukladaní vybavenia študovne.
Najväcší obdiv si však zasluhujú pracovnícky knižnice, vydavatelstva a oddelenia Public relations,
ktoré samé vynosili/uložili dvakrát všetky knihy (viac ako 5000 kníh) i nábytky, zmontovali si samé
police a v urcitom momente fungovali ako montážna cata s vysokou mierou efektívnosti a
produktivity práce. Za túto prácu im patrí skutocne velká vdaka.
Milí používatelia študovne, pripravili sme pre vás prostredie, ktoré by mohlo byt pre vás
príjemným, s bohatou škálou potrebnej literatúry, miestom nicím nerušeného štúdia. Máte k
dispozícii 50 študijných miest, 8 pocítacových staníc, pokrytie na internet. Využívajte študovnu
naplno, s rozumom a rešpektom voci vynaloženým prostriedkom i práce.
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RÔZNE

Ponuka odborného kurzu
Technológia a konštrukcia v
praxi
Ústav výrobných technológií MFT STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoloènosou INA Skalica,
spol. s r. o., si Vás dovo¾ujú oslovi s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom
Technológia a konštrukcia v praxi, urèeného pre študentov prvého a druhého roèníka inžinierskeho
stupòa štúdia. Kurz bude prebieha kombinovane v priestoroch MTF STU a spoloènosti INA
Skalica, formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Prinesie možnos
rozšírenia základného portfólia poznatkov a zruèností, získaných poèas štúdia štandardných
študijných programov s následnou možnosou realizova v podniku INA Skalica absolventskú prax a
rieši diplomovú prácu s perspektívou získania zamestnania po ukonèení štúdia. Zaèiatok
odborného kurzu je naplánovaný na zaèiatok letného semestra akademického roku 2015-2016.
Bližšie informácie o obsahu, èasovom harmonograme a spôsobe prihlasovania sa na kurz Vám
poskytne Ing. Michaela Samardžiová, PhD. (michaela.samardziova@stuba.sk) a prof. Ing. Peter
Šugár, CSc. (peter.sugar@stuba.sk).

24

25

