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Prednáška na tému Medzinárodný finanèný manažment na MTF
Dòa 03.05.2017 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava uskutoènila pre študentov 1.
roèníka Ing. štúdia priemyselného manažérstva prednáška na tému Medzinárodný finanèný manažment
realizovanou IBM International Services Centre s.r.o. s prednášajúcimi Ing. ¼ubicou Kmeovou za
Regional Accounting Center Bratislava a Ing. Kolomanom Murakozym za IBM Europe Finance
Centers.Prednáška bola uskutoènená v rámci uzavretia spolupráce medzi MTF STU a IBM International
Services Centre s.r.o., Bratislava, ktorá je založená na zdie¾aní praktických informácií v rámci výuèby
študentov, poskytovaní podpory pri závereèných prácach, možnosti podie¾a sa na praktickej príprave
študentov, ako aj príležitosti uskutoènenia stáží. Spolupráca bola oficiálne uzavretá prijatím zástupcov
IBM International Services Centre s.r.o., Bratislava, prodekankou pre zahranièné projekty doc. Mgr.
Dagmar Cagáòovou, PhD.

Zástupcovia IBM prijatí vedením MTF STU
Zástupcovia IBM Ing. Matúš Košina, obchodný zástupca pre globálne trhy v IBM, Ing. Martin Martinkoviè,
konzultant pre vzahy s univerzitami a ïalšie vzdelávanie, Ing. Martin Vívodík, IIC koordinátor a Bc. Ján
Januš, študent Priemyselného manažérstva, boli prijatí dòa 4.5.2017 vedením fakulty v zastúpení
prodekanky pre zahranièné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD. a prodekana pre rozvoj, doc. Ing.
Petra Pokorného, PhD.Zástupcovia IBM boli pozvaní na ïalšiu návštevu fakulty spojenú s prehliadkou
unikátnych zariadení na jednotlivých pracoviskách.Ïalším krokom bude podpísanie Memoranda o
spolupráci medzi IBM a MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

Návšteva z Beijing University of Technology na MTF
V dòoch 18. - 23.4.2017 prodekan MTF STU prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a riadite¾ UVTE doc. Ing.
Štefan Václav, PhD. prijali delegáciu z Beijing University of Technology, College of Materials Science and
Technology v rámci spoloèného bilaterálneho projektu APVV SK-CN. Delegáciu sprevádzala na fakulte
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a podpísala sa zmluva o vzájomnej
spolupráci medzi univerzitami v oblasti podávania nových projektov, výmeny študentov a uèite¾ov.
Najväèší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu spájania materiálov. Dòa 19.4.2017
boli uskutoènené prednášky prof. Wang Jinshu na tému “Introduction of College of Materials Science &
Engineering” a Assoc. prof. Li Hong na tému “Brazing and Special joining Technology in MSE” pre
zamestnancov a doktorandov UVTE.

Úspech našich študentov na medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencii mŠVOK v Košiciach
Dòa 2. a 3. mája 2017 prezentovali úspešne svoje znalosti študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu MTF STU v Trnave na medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK s úèasou
univerzít z 5 štátov. Na konferencii organizovanej Ústavom logistiky Technickej univerzity v Košiciach sa
podie¾ali spolu s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave aj Vysoká škola logistiky o.p.s.
Pøerov (Èeská republika), Faculty of Mining and Geology: University of Belgrade (Srbsko), Goce Delcev
University in Stip (Macedónsko) a Univerzita Zielona Góra (Po¾sko)
Cenu dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
získala študentka Bc. Aneta Durèáková s témou ŠVOÈ Návrh nového layoutu JIT linky s využitím
nástrojov štíhleho manažmentu v podniku IAC Group (Slovakia) s. r. o. (školite¾ka Ing. Helena Fidlerová,
PhD.).
Cenu publika a tiež sympatie si získal svojim vystúpením Bc. Adrián Uhlár s témou ŠVOÈ Návrh
zefektívnenia využitia úzkych miest na montážnej linke v ZF Slovakia, a.s. (školite¾ka doc. Ing. Jaromíra
Vaòová, PhD.).
Ïakujeme za podporu vedeniu MTF STU v Trnave a študentom za výbornú reprezentáciu fakulty srdeène
blahoželáme!

Návšteva z Južnej Kórei
Dòa 11.5.2017 doc. Ing. Štefan Václav, PhD. riadite¾
UVTE prijal návštevu z Južnej Kórei – Korea Institute of
Industrial Technology a z firmy AM Technology Co,. Ltd.
Návšteva bola uskutoènená na základe žiadosti kórejskej
strany oboznámi sa s pracoviskami UVTE MTF STU.
Delegáciu sprevádzala na fakulte doc. Ing. Erika
Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a
prediskutovali sa možnosti vzájomnej spolupráce v
oblasti výskumných projektov. Kórejská strana prejavila
spokojnos s návštevou.

Zahranièná návšteva na UPIM
V dòoch 8. - 12.5. 2017 poctil svojou návštevou Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF
STU v Trnave, p. Doc. Ing. Jože Kropivšek, PhD. z University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia.
Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie vzahov medzi inštitúciami s potenciálom riešenia
spoloèných bilaterálnych grantových úloh. Pán Doc. Kropivšek odprednášal študentom v rámci predmetu
Finanèný manažment tému : Financial Indicators for Business Success Evaluation. V rámci svojej
prednášky predstavil zameranie jednotlivých fakúlt Univerzity v Ljubljane, ponúkol študentom i
pedagógom možnos zúèastni sa na mobility programoch a poskytol ve¾mi zaujímavé informácie
týkajúce sa problematiky ekonomického rastu a výsledkov finanèno-ekonomických analýz realizovaných
v rámci riešenia projektov v drevospracujúcom priemysle. Pána Doc. Kropivšeka prijali za ÚPIM pán
profesor Sáblik - riadite¾ ústavu a pani Doc. Nováková.

Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU
Dòa 12. 05. 2017 sa v priestoroch fakulty už ôsmy krát uskutoènilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF
STU s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2016 skonèili pracovný pomer odchodom
do dôchodku. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiaèky ZUŠ M. Schneidera-Trnavského,
sa prítomným prihovoril dekan fakulty profesor Jozef Peterka a s aktivitami fakulty oboznámil hostí
prodekan profesor Milan Marônek. Súèasou stretnutia bolo poïakovanie a odovzdanie ocenení za
dlhoroènú prácu a aktivity, ktoré prispeli k rozvoju fakulty. Stretnutie pokraèovalo spoloèným obedom a
diskusiou. Na pamiatku tohto stretnutia venovalo vedenie fakulty každému dôchodcovi malý spomienkový
darèek. Tešíme sa na ïalšie stretnutie.

Študentská kvapka krvi
Vraví sa, že nikto na svete nie je sám. Žia¾,
stále viac ¾udí potrebuje pomoc, a to nielen od
blízkych èi pomoc lekársku, ale i tú malú, ktorú
vieme poskytnú i my vo forme darovania krvi.
Dòa 17.5.2017 sa uskutoènilo podujatie
Študentská kvapka krvi MTF v priestoroch
klubu AMOS, ktorého sa aktívne zúèastnilo 15
študentov. Aj tých pár kvapiek, ktoré nám
zdravým nebudú chýba, môžu niekomu
pomôc v boji o život.Zúèastneným ïakujeme
za úèas a tešíme sa, že podujatie sa stáva na
našej fakulte tradíciou.

Rokovanie o spolupráci s firmou LG Electronics Inc. (Korea)
Rokovanie o spolupráci sa uskutoènilo dòa 17. 5. 2017 v Moskovskej poboèke LG TCM Technology
Center. Na základe požiadavky od novej divízie LGE Materials and Device Advanced Research Division
bola navrhnutá spolupráca univerzitám a spoloènostiam, ktoré sa zaoberajú spájaním rôznorodých
materiálov, napr. keramika/kov. Z našej fakulty ich zaujal výskum spájkovania keramických a kovových
materiálov pomocou ultrazvuku, za použitia spájky SnLa2. Štúdia bola publikovaná v karentovanom
èasopise „Advances in Materials Science and Engineering“.Rokovania sa zúèastnili prof. Ing. Roman
Koleòák, PhD. a Ing. Igor Kostolný z Ústavu výrobných technológií MTF STU. Za spoloènos LG viedol
diskusiu riadite¾ Hyun Sun Woo. Diskusie sa tiež zúèastnili KI-CHANG Song a Namseok Kang.

MTF STU na Techfórum 2017
V dòoch 23.-26.5.2017 sa prezentovala MTF STU na podujatí Techfórum 2017, ktoré bolo súèasou
medzinárodneho strojárskeho ve¾trhu v Nitre. Tradiène bola prezentácia venovaná najmä výskumnému
potenciálu fakulty, ale i vzdelávaniu – prezentácii študijných programov na fakulte. Z firiem, ktoré navštívili
stánok fakulty spomenieme napr. 3D Dimensia, Control Informatika s r.o., Chemmea s r.o. , Proeling s r.o.,
Méøíme s r.o. Chrášany, Slovenská spoloènos pre tribológiu a tribotechniku Bratislava, B+R
automatizace s r.o., Alexoprint Ružomberok a mnohí ïalší. Asi najviac nás potešila návštevnos bývalých
absolventov fakulty, ktorí sa živo zaujímali o dianie na svojej alma mater. Úèas na ve¾trhu je možnos
získa nové kontakty, sprostredkova vzájomnú spoluprácu a priestor pre porovnávanie sa s inými.

Návšteva na UVTE
Dòa 26.5.2017 navštívil Ústav výrobných
technológií Ing. Jozef Šandora,PhD., bývalý
dlhoroèný pracovník ZS Dubnica nad Váhom,
externý pedagóg MTF STU a spolupracovník v
oblasti výskumu a vývoja. Pri tejto príležitosti a v
súvislosti so životným jubileom ocenil dekan
MTF prof. Dr. Ing. Jozef Peterka prácu pána
Šandoru ïakovným listom, ktorý mu odovzdal
prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. Pán
Šandora si v sprievode riadite¾a UVTE doc. Ing.
Štefana Václava, PhD. prezrel Centrum
excelentnosti 5 - osového obrábania a
Metrologické laboratórium.

Úèas našich študentov na
ŠVOÈ vo Zvolene
Dòa 11. mája 2017 sa zúèastnili aktívne Bc.
Tomáš Zelenay, Bc. Rudolf Husoviè a Gabriela
Hubinová 58. roèníka Študentskej vedeckej a
odbornej èinnosti na Drevárskej fakulte
Te c h n i c k e j u n i v e r z i t y v o Z v o l e n e . V
medzinárodnej konkurencii získal 3 . miesto v
sekcii Ekonomika a manažment podniku Bc.
Tomáš Zelenay s prácou ŠVOÈ na tému Návrh
výrobnej linky pomocou simulaèného softvéru
pre spoloènos HERN s.r.o. (školite¾ka Ing.
Natália Horòáková, PhD). Práca ŠVOÈ bola
ocenená diplomom a finanènou
odmenou.Gabriela Hubinová získala s prácou
ŠVOÈ na tému Analýza zníženia nepodarkovosti
v Biebighäuser Slovakia, s.r.o.
predplatné
èasopisu Drevársky magazín. (školite¾ka doc.
Ing. Renáta Nováková, PhD).
Ïakujeme študentom za úspešnú reprezentáciu
MTF STU v Trnave a srdeène blahoželáme!
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