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Projekt: Automobilová Junior Akadémia (AJA) 2017 na MTF STU
Dòa 10.07.2017 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekankou
doc. Mgr. Dagmar Cagáòovou, PhD., Ing. Jaroslavom Holeèkom, PhD., viceprezidentom Zväzu
automobilového priemyslu a Ing. Andrejom Krajèovièom, vedúcim oddelenia vzdelávania v PSA Groupe
Slovakia, slávnostne otvorili Automobilovú Junior Akadémiu. Podujatie sa koná v dòoch 10.07. –
14.07.2017 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v spolupráci s automobilkou PSA
Groupe Slovakia. Automobilová Junior Akadémia je organizovaná s cie¾om zvýši záujem žiakov o štúdium
technických predmetov. Úèastníkmi sú predovšetkým žiaci 7. a 8. roèníka ZŠ. Študenti navštívia aj
automobilku PSA Groupe Slovakia, kde budú môc sledova väèšinu výrobných prevádzok a hravou
formou, primeranou ich veku budú ma možnos oboznámi sa s procesom výroby automobilu. Ïalej
navštívia zážitkové centrum vedy Aurelium, Múzeum dopravy v Bratislave, Strednú priemyselnú školu
strojnícku v Trnave, èi spoloènos ZF Slovakia. Odznejú zaujímavé prednášky na tému lietajúcich áut, 3D
skenovania, 3D tlaèe a materiálov budúcnosti. Študenti dostali pri zápise indexy a AJA bude ukonèená
promóciou, kde si úspešní absolventi prevezmú z rúk dekana MTF STU svoj prvý vysokoškolský diplom.

Think and GO
Dòa 11.7.2017 sa v priestoroch Ústavu výskumu progresívnych technológií v Trnave konala verejná
prezentácia projektu Think & Go. Cie¾om projektu, na ktorom participovali študenti a doktorandi MTF STU v
Trnave pod vedením doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., je výskum a vývoj myšlienkami riadeného
vozíka pre handikepovaných ¾udí èi pacientov, pracujúci na báze EEG signálov (aktivita neurónov a
prenášaných signálov). Fotodokumentáciu z prezentácie, èlánky a rozhovory môžete nájs na linkoch
nižšie.

Ocenený doktorand UVTE
V dòoch 23. – 24. 6. 2017 sa doktorand UVTE Ing.
Igor Kostolný zúèastnil medzinárodnej
konferencie “International Forum on Green
Materials and Processing Technology for Circular
Economy“ organizovanej na pôde Beijing
University of Technology v Pekingu, China. Na
konferencií sa zúèastnil posterovej sekcie, kde
predstavil poster s názvom „Flux less soldering of
metal matrix composite using ultrasound energy“,
ktorý bol vyhodnotený ako najlepší poster.
Konferencie sa zúèastnilo 120 úèastníkov z 10
krajín.

Návšteva na MTF
Dòa 22. 8. 2017 prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka zahranièných hostí, ktorí sú v súèasnosti na
zahraniènej stáži na MTF STU. Dr. Ing. Dr. h. c. Elke Glistau z Otto von Guericke University v Magdeburgu a
prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Norge Isaias Coello Machado z Central University Marta Abreu of Las Villas, Santa
Clara, Kuba prediskutovali s dekanom fakulty možnosti bilaterálnej spolupráce a v rámci svojho pobytu
navštívili vybrané fakultné laboratóriá.

29.9.2017 Noc výskumníkov 2017 – pozvánka
Dòa 29.9.2017 bude prebieha 11. roèník Festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2017 v Bratislave,
na ktorej sa bude už po piatykrát prezentova aj naša fakulta. Špeciálnou cie¾ovou skupinou podujatia sú
deti v školskom veku, prièom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných
vied a technických smerov na vysokých školách. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300
vedcov a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúèastnilo dovedna viac
ako 182 000 návštevníkov ( v 5-tich mestách kde podujatie prebiehalo). Hlavný organizátor podujatia Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivityza pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu
EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR, opä s¾ubuje bohatý a maximálne pestrý
program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.
V roku 2017 (29.9.2017) zabezpeèuje úèas fakulty Ústav výrobných technológií s prezentáciou
„zaSPINNERuj si s MTF“. Z anotácie našej prezentácie vyberáme: „Aj Ty si stál radu v obchode a chcel si
malú pohyblivú hraèku - fidget spinner? Malá antistresová pomôcka, ktorú stlaèíš medzi dvomi prstami a
ona sa roztoèí. Nie je síce žiadnou novinkou, no za ostatných pár dní sa stala hitom.Ide o vecièku, ktorá má
v sebe ložisko a vïaka nemu sa po roztoèení tento vynález krúti poriadnou rýchlosou. Chceš vedie a
vide ako sa vyrába ? Príï sa pozrie a ak zodpovieš na 3 otázky, tak si jeden budeš môc odnies so sebou.
Povieme Ti ako sa dá spinner vyrobi. Tešíme sa na vás“.
Ložiská do spinnerov nám podarovala firma PIKO, s.r.o. Považská Bystrica – ÏAKUJEME.
Pripravili sme nielen zaujímavú prezentáciu, ale i videonahrávku z výroby spinnerov, budeme predvádza
tlaè komponentov na 3D tlaèiarni, lisovanie a ïalšie postupy, ktoré priblížia èas sveta technológií malým
zvedavcom.
Odborný garant prezentácie MTF STU: doc. Ing. Štefan Václav, PhD. – riadite¾ UVTE
Prezentáciu zabezpeèujú: Ing. Ivan Buranský, PhD.; doc. Ing. Ladislav Moroviè, PhD., Ing. Marcel
Kuruc, PhD., Ing. Martin Bajèièák, PhD.
Organizaèný garant: PaedDr. Daša Zifèáková (Oddelenie PR OPOM)
Miesto konania: Stará tržnica, Nám. SNP, Bratislava, 9:00 - 24:00

8.9.2017 Športový deò MTF-pozvánka
Vážené a milé kolegyne, kolegovia, zamestnanci MTF STU,
v mene dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a Centra akademického
športu Vás pozývame na Športový deò zamestnancov
MTF, ktorý sa uskutoèní v piatok 8. septembra 2017 v priestoroch CAKŠ.
Prihlášky posielajte na sekretariát ústavu alebo na vedúceho Vášho pracoviska do 4.9.2017.
Tešíme sa na Vašu aktívnu úèas a vzájomné povzbudzovanie.
Kontakt: Mgr. Rastislav Hlavaty, PhD. (rastislav.hlavaty@stuba.sk)
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