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Ocenený profesor Baránek
Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka prijal
dòa 7.4.2017 pri príležitosti udelenia
významného ocenenia prof. Ing. Ivana Baránka,
CSc.. Profesorovi Baránkovi bolo nedávno
odovzdané ocenenie Malá medaila sv. Gorazda
z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR Petra Plavèana. Stretnutie sa konalo v
sprievode riadite¾a Ústavu výrobných
technológií doc. Ing. Štefana Václava, PhD.,
ktorý sa podie¾al i na vypracovaní návrhu
ocenenia.

TABLE TALK - prvýkrát na fakulte
MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènila v spolupráci s Národným kariérnym centrom dòa 6. apríla 2017
podujatie pod názvom Table Talk.Podujatia sa zúèastnila skupina cca 70 študentov, ktorí mali možnos
absolvova stretnutie s piatimi potencionálnymi zamestnávate¾mi a jednou personálnou
agentúrou.Rozhovory prebiehali v malých skupinách jeden zamestnávate¾ – menšia skupina študentov,
študenti sa v urèitých èasových intervaloch premiestnili k ïalšiemu zamestnávate¾ovi.Význam podujatia sa
niesol v ponuke konkrétnych pracovných pozícii študentom priamo na pôde fakulty. Študenti mali možnos
získa informácie o firme, výhodách a povinnostiach zamestnanca a v prípade záujmu o ponúknuté
pracovné miesto adekvátne vyštudovanému študijnému programu vyplni dotazník pre zamestnávate¾a.

Na MTF sa uskutoènil 5. roèník celoštátnej súaže Skills Slovakia
„Mladý mechatronik“
Dòa 31. marca 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutoènil 5.
roèník celoštátnej súaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing.
Milan Daòo (Festo Didaktika SK), doc. Ing. Michal Kopèek, PhD. (SKARTEK, s.r.o.), Ing. Martin Neštický,
PhD. (UIAM MTF STU) dohliadala na celý priebeh súaže urèenej pre žiakov stredných priemyselných
škôl a stredných odborných škôl odboru mechatronik z celého Slovenska. Po registrácii úèastníkov privítal
prítomných hostí prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Súažilo sa v troch skupinách po 4 resp. 3 tímoch zložených z dvojèlenných družstiev so stredných škôl:
SPŠE Košice; SPŠ Myjava; SOŠE Žilina; SPŠ Levice; TA Spišská Nová Ves,SPŠSaE Nitra; SSOŠH-ŽP
Podbrezová; SSOŠA-DA Bratislava; SŠ Tvrdošín; SPŠ Martin; SPŠ Dubnica.
Skupiny, ktoré práve nesúažili, sa zúèastnili prehliadok laboratórií UIAM. Súaž si prišli pozrie aj žiaci 8.
roèníka zo ZŠ na ulici J. Bottu.Organizáciu podujatia zabezpeèili: Štátny inštitút odborného vzdelávania
(Odbor podpory smerovania mládeže); FESTO spol. s.r.o. Bratislava a Ústav aplikovanej informatiky,
automatizácie a mechatroniky MTF STU.Súaž vyhrali študenti zo SPŠ Levice, umiestnenie ostatných
družstiev si môžete pozrie vo výsledkovej listine. Víazom srdeène gratulujeme.

Študentská vedecká konferencia 2017 – výsledky fakultného kola
Dòa 6. apríla 2017 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènil 21. roèník Študentskej vedeckej
konferencie 2017 (ŠVK) Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme
posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentaèné schopnosti a
mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.V hodnotiacich komisiách, zložených z
pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce celkom 40 odborníkov.Každý zúèastnený
študent prevzal po ukonèení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o úèasti.
Celkovo bolo v roku 2017 na ŠVK prezentovaných 73 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce
v každej sekcii.Na spoloènom slávnostnom vyhodnotení v popoludòajších hodinách, v priestoroch auly
prof. Èabelku autori víazných prác prevzali z rúk predsedu organizaèného výboru ŠVOÈ a prodekana pre
vzdelávanie doc. Ing. Romana Èièku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bolo pridelené
finanèné ocenenie formou motivaèného štipendia.

Ambasádori 2017 – študenti reprezentovali fakultu
Aj v roku 2017 v rámci akcie ambasádor prezentovalo 16 ambasádorov MTF STU so sídlom v Trnave na
35 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.Informovali záujemcov o ponuke
akreditovaných študijných programov na ak. rok 2017/18. Budúcim maturantom a študentom v treom
roèníku strednej školy ponúkli poh¾ad vysokoškoláka na univerzitné štúdium prostredníctvom pripravenej
prezentácie a následnej vo¾nej diskusie priamo na pôde strednej školy.Vedenie fakulty ïakuje
ambasádorom fakulty za ich záujem propagova svoju fakultu a praje im ve¾a šastia v štúdiu. Všetkým
zúèastneným bude za ich prácu priznané motivaèné štipendium.

Návšteva z TU Sofia na MTF
Dòa 25.4.2017 riadite¾ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z TU Sofia. Delegáciu
sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košál, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prerokovali sa
možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväèší dôraz bol kladený na
spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Dòa 26.4.2017 Prof. Ivo Malakovski realizoval prednášku z oblasti
optimalizácie návrhu zariadení pre zamestnancov UVTE.

Návšteva z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged
na UVTE
Dòa 14.4.2017 riadite¾ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Nyíregyháza a zo
Science University of Szeged. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košál, PhD. Realizovala sa
návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach.
Najväèší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.
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