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Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. ocenený
Pamätnou medailou
Pri príležitosti 65. výroèia založenia Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach bola Dr.h.c. prof. Ing. Pavlovi Božekovi,
CSc. udelená Pamätná medaila za pomoc a podporu pri rozvoji
fakulty.

ÏAKUJEME
Ïakujeme všetkým, ktorí sa podie¾ali na práci pri skráš¾ovaní Botanickej záhrade dòa 9.6.2017.

Prednáška profesora Sarkara na UMAT MTF
STU
Dòa 21. júna 2017 sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave
uskutoènila prednáška prof. Sarkara z Galgotias University, Dílií,
India, dekana School of Basic & Aplied Sciences, ktorý navštívil
MTF STU v rámci národného štipendijného programu Slovenskej
republiky. Prof. Bimal Kumar Sarkar prednášal na tému "Study of
Structure and Mechanical Properties of High Temperature
Zirconium based Alloys", v ktorej prezentoval výsledky svojho
výskumu v oblasti materiálov pre jadrovú energetiku.

Pracovné stretnutie zástupcov
MTF vo firme Muehlbauer
Dòa 9.6. 2017 sa zástupcovia MTF STU v Trnave
aktívne zúèastnili na pracovnom stretnutí vo firme
Muehlbauer so sídlom v Nitre. Pán riadite¾
poboèky a pán Ing. Adamík najskôr predstavili
históriu a zameranie firmy, potom nasledovala
exkurzia v priestoroch firmy a následne diskusia o
potenciálnej spolupráci medzi oboma
zúèastnenými stranami. Na základe diskusie a
otvorili ve¾mi zaujímavé možnosti, ktoré môžu
smerova k prepojeniu teoretických poznatkov s
potrebami praxe.Ïalším krokom bude júlová
návšteva zástupcov firmy Muehlbauer na MTF
STU, kde by sa mali prija už konkrétne námety na
možné formy spolupráce. Na organizácii
stretnutia sa bezprostredne podie¾al Ústav
priemyselného inžinierstva a manažmentu,
konkrétne Oddelenie Kvalita produkcie.

TEACHER´S CUP 2017 - MEMORIÁL Profesora Milana Turòu
Dòa 23.6.2017 v Trnave sa uskutoènil 16.roèník slovensko – èeského tenisového turnaja uèite¾ov a
zamestnancov vysokých škôl a zároveò memoriál zakladate¾a turnaja prof. Ing. Milana Turòu, PhD. Turnaj
bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU v spolupráci s Odborom poznatkového
manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych èinností MTF STU, pod záštitou dekana
MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia a
priaznivé poèasie. Hralo sa na tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvo¾nená a priate¾ská atmosféra
súažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba rieši žiadne spory ani konfliktné situácie. Teacher´ s cup sa
zúèastnilo celkom 31 tenisových nadšencov, z toho 15 tenisových hráèov. Hráèi a aj ostatní zúèastnení
pris¾úbili úèas aj na budúcom 17. roèníku. Blahoželáme víazom a zároveò ïakujeme všetkým, ktorí sa
zúèastnili a prispeli k dobrej atmosfére.

Zahranièná pracovná cesta pracovníkov UVTE
V júni pracovníci UVTE realizovali zahraniènú pracovnú cestu v Bulharsku. V rámci tejto cesty sa zúèastnili
konferencie „Innovations 2017“ kde prezentovali nieko¾ko vedeckých èlánkov.Súèasou tejto pracovnej
cesty bola úèas našich pracovníkov na letnej škole v rámci CEEPUS siete CIII-BG-0722-05-1617, ktorej
sa zúèastnili partneri z viacerých zahranièných univerzít, ako napr. z Bulharska, Po¾ska, Srbska,
Slovenska, Rumunska, Maïarska.V rámci prednášok organizovaných pod záštitou TU v Sofii, zastúpenou
assoc. Prof. Georgi Dinevom, PhD., bol na letnej škole predstavený Ústav výrobných technológií ako aj
MTF STU v Trnave. Taktiež boli prezentované výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej èinnosti
ústavu, ïalej sa rokovalo o spolupráci v oblasti výskumu a možnej participácie na projektoch.
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