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Exkurzia vo firme Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
Dòa 23.02.2017 sa v priestoroch firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o, uskutoènila celodenná odborná
exkurzia študentov, navštevujúcich odborný kurz Technológia a konštrukcia v praxi, ktorého druhý roèník
pripravila a zabezpeèuje firma Schaeffler Skalica v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF STU
v Trnave.
Exkurziu absolvovali vybraní študenti 1. a 2. roèníka inžinierskeho stupòa štúdia (študijné programy
Obrábanie a tvárnenie, Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy, Poèítaèová podpora
návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Priemyselné inžinierstvo a Priemyselné
manažérstvo) a tiež všetci študenti 2. roèníka inžinierskeho stupòa štúdia, študijný program Obrábanie a
tvárnenie, ktorí exkurziu absolvovali v rámci predmetu Navrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a
systémov. Odborne a organizaène exkurziu za firmu zabezpeèovali Ing. Pavol Miša a Mgr. Diana
Fajnorová a za fakultu doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD.
Poèas exkurzie bol študentom predstavený výrobný profil spoloènosti, aktuálne používané konvenèné a
progresívne technológie výroby, postupy konštrukènej a technologickej prípravy výroby a nástroje
zlepšovania výkonnosti a kvality procesov v oblasti ložiskovej výroby.

doc. František Horòák Osobnosou mesta Trnava in memoriam
Dòa 5.3.2017 bol ocenený náš bývalý kolega doc. Ing. František Horòák, PhD. in memoriam mestom
Trnava - „Ocenenie osobnostiam mesta Trnava“. Predložené návrhy na ocenenie prerokúva komisia
pre ude¾ovanie ocenení mesta a sú schva¾ované mestským zastupite¾stvom.
Doc. Ing. František Horòák, PhD., pôsobil v rokoch 2011 – 2014 ako prorektor STU pre vzdelávanie a
medzinárodné vzahy. Narodil sa 18. mája 1969 v Trnave. V roku 1992 ukonèil vysokoškolské
štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore ekonomika a riadenie
strojárskej výroby. Po ukonèení pokraèoval na fakulte v doktorandskom štúdiu vo vednom odbore
inžinierstvo kvality produkcie a od roku 1994 pôsobil ako vysokoškolský uèite¾. V roku 2004 získal
vedecko-pedagogický titul docent v odbore priemyselné inžinierstvo a manažment. V rokoch 2006 –
2011 zastával funkciu prodekana MTF STU pre štúdium II. a III. stupòa. Doc. Ing. František Horòák,
PhD. zomrel dòa 16. júna 2015 vo veku 46 rokov .

S hlbokou úctou a vïakou sme hrdí na nášho Ferka, ktorý nikdy neodíde z našich sàdc.

Návšteva z Iževska
Dòa 9. 3. 2017 navštívili našu fakultu pracovníci
Iževskej štátnej technickej univerzity M.T.
Kalašnikova, prorektor Alexander Balickij,
vedúci zahranièného útvaru Aljosa Riabcikov a
pracovník zahranièného útvaru Sergej
Babuskin.Vzácnu návštevu prijal dekan fakulty
prof. Peterka. Hostia si v sprievode prodekana
Marônka prezreli vybrané pracoviská. Na
popoludòajšom stretnutí s doktorandmi pán
Babuskin predstavil možnosti štúdia a pobytu na
Iževskej štátnej technickej univerzite v rámci
programu Erasmus+.

World Sustainable Energy Days 2017
V dòoch 28.2. – 3.3. 2017 sa zamestnanci Ústavu Integrovanej bezpeènosti Ing. Alica Bartošová, PhD. a
Ing. Lenka Blinová, PhD. aktívne zúèastnili svetovej konferencie World Sustainable Energy Days 2017 vo
Welse v Rakúsku s prezentáciou s názvom „Study of usage heavy metals contaminated wastewater in
bioethanol production“.Už viac ako 20 rokov sa odborníci z celého sveta každoroène zhromažïujú v
Hornom Rakúsku na tejto konferencii, ktorá je jednou z najväèších akcií v oblasti zaoberajúcej sa
udržate¾nou energiu a rôznymi druhmi biopalív. Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia
o obnovite¾ných zdrojov energie a energetickej úèinnosti. Tohto roku sa jej zúèastnilo 700 odborníkov z 59
krajín.

Vymenovanie riadite¾ov UPIM a UVTE
Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty
STU so sídlom v Trnave, v súlade s § 32 zákona è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s úèinnosou od 22. marca 2017 vymenoval:
?
prof. Ing. Jozefa Sablika, CSc. za riadite¾a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu,
?
doc. Ing. Štefana Václava, PhD. za riadite¾a Ústavu výrobných technológií.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií želáme menovaným ve¾a úspechov.

Uskutoènil sa Job Day 2017
Úspešný 5. roèník pracovného ve¾trhu JOB DAY 2017 je za nami. Z dôvodu poèetného zastúpenia firiem a
spoloèností JOB DAY 2017 prebiehal v tomto roku poèas dvoch dní , 15. 3. a 16. 3. 2017. Je to dôkazom
toho, že záujem o úèas na ve¾trhu zo strany firiem a spoloèností z roka na rok stúpa.Ako aj minulý rok sa v
nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T02 na Bottovej ulici stretli študenti
fakulty so zástupcami z 32 firiem a spoloèností, ktoré v rámci h¾adania nových pracovných síl poskytli
prístup kvalifikovaným uchádzaèom- budúcim absolventom vysokých škôl h¾adajúcim zamestnanie po
ukonèení štúdia.Firmy sa prezentovali 30-minutovými prednáškami paralelne v dvoch miestnostiach T-31,
T-32 poèas celého dòa.Okrem ponuky zamestnania poskytujú mnohé zo zúèastnených spoloèností aj
možnos stáže v rámci trainee programov a školení, na ktorých budúci absolvent získava požadovanú
prax a možnos prípravy do nového zamestnania.Každoroène firma BOGE Elastmetall Slovakia a.s. v
rámci súaže – overila pozornos študentov vyplnením pripraveného dotazníka. Odmenou pre víaza
bude týždòová stáž vo firme.Firma Viena International si pozornos študentov na prezentácii overila
taktiež vyplnením dotazníka. Úspešní riešitelia získali drobné pozornosti a darèekové predmety.Ïakujeme
všetkým zástupcom zúèastnených firiem, ktorí mali pripravené pútavé prezentácie a zároveò po celý èas
akcie boli k dispozícii v stánkoch. Zároveò ïakujeme i študentom a zamestnancom fakulty, ktorí sa
podujatia zúèastnili a tak prispeli k jej zdarnému priebehu.Vzh¾adom na pozitívne ohlasy zo strany
zamestnávate¾ov aj zo strany študentov sa opä potvrdilo, že realizácia tejto akcie má svoj význam a oplatí
sa organizova aj v nasledujúcom roku.Akcia bola organizovaná pod garanciou študijného oddelenia.
Vïaka patrí aj všetkým zamestnancom odborov a oddelení fakulty, ktorí sa podie¾ali na jej príprave, za ich
profesionálnu organizáciu podujatia.

MTF STU navštívil dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet
Zielonogórski Dr. Hab.
Dòa 21.03. 2017 navštívili MTF STU dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr.
Hab.Ing. Piotr Kulyk, prof. UZ spolu s prodekanom doc. Ing. Sebastianom Saniukom, PhD. za úèelom
zintenzívnenia spolupráce najmä v oblasti vedeckovýskumnej èinnosti, tvorby spoloèných
medzinárodných projektov, realizovania mobilít a prehåbenia spolupráce v oblasti vzdelávania a prepojenia
s praxou, resp. konkrétnymi priemyselnými podnikmi.MTF STU s Uniwersytet Zielonogórski už dlhodobo
systematicky kooperuje. Návštevu prijal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekankou
pre zahranièné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáòovou, PhD. a doc. Ing. Helenou Makýšovou, PhD. Po
prehliadke fakulty prebehli ïalšie rokovania aj za úèasti prodekana pre vedu a výskum prof. Ing. Miloša
Èambála, Csc.

Fotogaléria z Dòa uèite¾ov
Pri príležitosti osláv Dòa uèite¾ov sa uskutoènilo v piatok 24.3.2017 na našej fakulte neformálne stretnutie
zamestnancov fakulty na pozvanie dekana prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.Deò uèite¾ov sa v Slovenskej
republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670), ale v
iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deò pripomínajú 5. októbra. Vyhlásila ho OSN pre
vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1993 za Medzinárodný deò uèite¾ov s cie¾om pripomína si
spoloèné podpísanie Odporúèania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach
vyuèujúcich z 5. októbra 1966.
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