február 2017

Trnavskí žiaci „študujú“ na MTF
Žiaci 8. a 9. roèníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dòa 16. februára 2017
Materiálovotechnologickú fakultu v rámci projektu vzájomnej spolupráce MTF STU, Mesta Trnava a firmy FESTO spol. s r.o.
za úèelom realizácie praktických cvièení, ktoré majú slúži na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. Osobne
ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, zástupca primátora mesta Trnava Mgr.
Tibor Pekarèík a za firmu FESTO pán Tomáš Horák. Prostredníctvom praktických cvièení, ktoré pre nich pripravili lektorky,
Ing. Miriam Matúšová, PhD. a Ing. Erika Hrušková, PhD., majú žiaci jedineènú možnos pracova v laboratóriách Pneumatiky
a elektropneumatiky.

Návšteva z Technickej univerzity v Sofii
V dòoch 20.2. až 23.2. navštívila našu fakultu delegácia z Technickej univerzity v Sofii (Bulharsko). Bulharskú delegáciu
viedol prorektor TU Sofia prof. ¼ubomir Dimitrov, ïalší èlenovia delegácie boli prof. Milka Vicheva dekanka strojníckej fakulty
na TU Sofia, prof. Plamen Petrov a Mariana Mitova.
Bulharskú delegáciu za vedenie MTF prijal prodekan pre zahranièné vzahy prof. Marônek. Pri tejto príležitosti obe strany
podpísali dohodu o spolupráci medzi fakultami.
Taktiež boli pripravené podklady pre spoluprácu v rámci mobilitného programu Erazmus+ a odznelo aj nieko¾ko zaujímavých
prednášok na rôzne témy.

Pracovné soboty na študijnom oddelení v letnom semestri 2016/2017
Z dôvodu u¾ahèenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem
bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ul. Jána Bottu 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny poèas
sobôt v letnom semestri dòom 25. februára 2017 od 7:30 hod. do 15:30 hod. (obed. prestávka od 11:30 do 12:00 hod.)
nasledovne:
25. 02. 2017
25. 03. 2017
22. 04. 2017
13. 05. 2017

è. dverí 023
è. dverí 023
è. dverí 022
è. dverí 022

PhDr. Tóthová Katarína
p. Richnáková Adriana
p. Burská O¾ga
Bc. Èapkovièová

Zahranièná návšteva na UVTE
V dòoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných
technológií MTF STU v Trnave uskutoènilo pracovné
stretnutie riešite¾ského kolektívu medzinárodného projektu
aplikovaného výskumu Manunet s názvom Innovative
methods of sheet metal forming tools surfaces improvement
– R&D. MANUNET je program medzinárodnej spolupráce
(ERA-NET) v oblasti technologického výskumu a vývoja,
zastrešovaný 7RP EÚ, orientovaný na intenzívnejšie
prepájanie akademického výskumu s priemyselnou praxou v
rámci európskeho výskumného priestoru.
Stretnutia sa okrem riešite¾ov z Ústavu výrobných
technológií zúèastnili zástupcovia Faculty of Mechanical
Engineering, University of the Basque Country in Bilbao
(ESP), prof. Aitzol Lamikiz Mentxaka a dr. Eneko Ukar, spolu
so zástupcami priemyselnej praxe, MSc. Danielom
Masagué, MBA (firma DENN, Barcelona) a Ing. Jánom
Petrovièom, PhD. (firma EIBEN, Vlkanová).
Predmetom stretnutia bolo prehodnotenie dosiahnutých
výsledkov riešenia spoloèného projektu za rok 2016 a
koordinácia úloh pre nasledujúce obdobie. Cie¾om projektu,
ktorý je riešený pod vedením prof. Ing Petra Šugára, Csc., je
vývoj progresívnych technológií modifikácie vlastností
povrchových vrstiev aktívnych èastí tvárniacich nástrojov
technológiami laserového textúrovania a mechanického
spevòovania povrchu, s oèakávaným priamym využitím
dosiahnutých výsledkov v podmienkach španielskeho
výrobcu tvárniacich nástrojov, firmy Matrici, a slovenského
výrobcu tenkostenných výtvarkov, firmy EIBEN.
Poèas návštevy bola zahranièným partnerom predstavená
výskumná infraštruktúra Ústavu výrobných technológií a
Ústavu materiálov, o ktorú sa postarali doc. Ing. Ladislav
Moroviè, PhD., doc. Ing. Martin Kusý, PhD., Ing. Michaela
Samardžiová, PhD., Ing. Miroslav Sahul, PhD. a Ing. Martin
Frnèík a prerokované boli možnosti ïalšej spolupráce pri
zapájaní sa do nových medzinárodných projektových výziev.

Návšteva prof. Durakbasu a prof.
Bauera na MTF
Profesorov Durakbasu (TU Viedeò) a Bauera (NU Buenos
Aires) pozval a 20.2.2017 prijal prof. Karol Velíšek.
Súèasou ich návštevy MTF bolo aj stretnutie s dekanom
fakulty prof. Peterkom, poèas ktorého sa hovorilo o
spoloèných projektoch a stanovil sa predbežný termín
návštevy SjF TU Viedeò na úrovni dekanov. Delegácia
navštívila laboratórium programovania robotov a vyskúšala
si aj novoinštalovanú virtuálnu realitu v oblasti projektovania
robotických buniek. V závere návštevy sa definoval obsah
riešenia spoloèného bilaterálneho projektu a prerozdelenie
úloh pri jeho príprave.

43. roèník medzinárodných
plaveckých pretekov „Ve¾ká cena
Trnavy“ na pôde
Materiálovotechnologickej fakulty
V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v
dòoch 25. – 26. februára 2017 uskutoènil tradièný 43. roèník
medzinárodných plaveckých pretekov „Ve¾ká cena Trnavy“.
Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s
výbornou úèasou 410 plavcov (z toho 80 univerzitných
študentov) z 35 plaveckých klubov a oddielov z Maïarska,
Èeskej republiky, Po¾ska, Švajèiarska a Slovenska privítal na
akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty
STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.Hlavný organizátor –
Centrum akademického športu MTF STU a plavecký klub
STU Trnava privítal v domácom bazéne nieko¾ko
vynikajúcich plavcov. Ozdobou tohtoroènej „Ve¾kej ceny
Trnavy“ v plávaní boli Andrea Podmaníková, seniorská
rekordérka SR v prsiarskych disciplínach, najlepšia plavkyòa
SR za rok 2016, 11.miesto na MS v krátkom bazéne 2016 v
disciplíne 200 metrov prsia a Marek Botík, seniorský
rekordér SR v disciplíne 50 metrov prsia, druhý najlepší
plavec SR za rok 2016, 11.miesto na ME v plávaní 2016.
Preteky v Trnave boli pre nich dobrým testom aktuálnej
výkonnosti.Andrea Podmaníková zvíazila v troch
disciplínach a zároveò zaplávala najhodnotnejší výkon
pretekov. Okrem spomenutých najlepších seniorov

štartovala v Trnave takmer kompletná slovenská seniorská i
juniorská špièka. Domáci pretekári STU Trnava, Adam Halas
zvíazil disciplíne 100 metrov motýlik a Barbara Bartovièová
zvíazila disciplíne 200 metrov znak. Celkovo možno hodnoti
43. roèník „Ve¾kej ceny Trnavy“ ako ve¾mi úspešný.V histórii
43 roèníkov zaregistrovali organizátori Ve¾kej ceny Trnavy už
viac ako 14 200 štartujúcich. Táto ich dlhoroèná skúsenos sa
prejavila v skvelej atmosfére aktuálneho roèníka pretekov, v
samotnej spokojnosti pretekárov ako aj všetkých
zainteresovaných. Poïakovanie preto patrí predovšetkým
vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktoré
organizaène i sponzorsky podporilo toto krásne športové
podujatie.

prof. Božek dostal významné
ocenenie
Prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (Ústav výrobných
technológií MTF STU) si prevzal dòa 22.02.2017
významné ocenenie – Doctor honoris causa na
Kalašnikovej univerzite Iževsk (ISTU Izevsk),
ktoré mu bolo udelené 31.10.2016 pri príležitosti
65. výroèia založenia univerzity.
Srdeène blahoželáme.

Propagácia štúdia MTF
Jedným z nástrojov, ktorý má podpori propagáciu štúdia na fakulte je v súèasnosti rada expozícií v
obchodných centrách na Slovensku. Sú to miesta s vysokou frekvenciu návštevnosti. Vybrané boli
strediská v meste Trnava, ale i ïalšie lokality – Nitra a Trenèín. V Trnave okrem obchodného centra MAX
sa po prvýkrát prezentujeme aj v novom centre City Aréna. Poskytnutie priestorov na propagáciu s
vïakou vnímame ako podporu štúdia na MTF STU v Trnave.

Expozícia v City Aréna Trnava
Expozícia v OC MAX Trnava
Expozícia v OC MAX Nitra
Expozícia v OC MAX Trenèín

Návšteva na MTF
Dòa 27. 2. 2017 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU v rámci pracovného výjazdu v Trnave podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu Peter Pellegrini. V sprievode rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a dekana MTF
prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku si so svojim tímom prezrel Univerzitný vedecký park a vybrané výskumné pracoviská MTF STU.
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