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mesaèný súhrn udalostí MTF STU v Trnave

Exkurzia študentov UIBE v ECOREC SLOVENSKO, S. R. O.
Dòa 18.10.2018 sa v rámci predmetu „Recyklaèné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutoènila
exkurzia študentov študijného programu Integrovaná bezpeènos v podniku ecorec Slovensko, s. r. o.,
Pezinok. Po oboznámení sa s hlavnou èinnosou podniku mali študenti možnos vidie areál podniku a
celý proces spracovania odpadov od jeho privezenia do spoloènosti, cez proces separovania nežiaducich
zložiek, spracovania vhodného odpadu (drvenia), procesov èistenia emisií, skladovania až po nakladanie
alternatívneho paliva urèeného na odvoz do cementárni. Študenti boli oboznámení nielen s procesmi
spracovania odpadu, ale aj s informáciami z oblasti ochrany životného prostredia pri jednotlivých
procesoch spracovania odpadov a tiež z oblasti BOZP a PO, kde mali študenti možnos vidie konkrétne
zariadenia používané v rámci zaistenia BOZP a PO v spoloènosti ecorec Slovensko. Poèas prehliadky mali
študenti možnos nazrie aj do chemicko-analytického laboratória, v ktorom ecorec Slovensko
zabezpeèuje kontrolu kvality vstupných odpadov a vyrobených palív.

Exkurzia študentov na Nádvorí Coworking v Trnave
V dòoch 04.10. a 11.10. 2018 sa uskutoènili exkurzie študentov študijného programu Priemyselné
manažérstvo (PMA) v rámci predmetu „Manažérske zruènosti“ v priestoroch Nádvorie Coworking v
Trnave. Exkurzia študentov PMA na pôde Nádvoria Coworking sa uskutoènila pod záštitou garantky
predmetu Manažérske zruènosti doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD.Študentom bol priblížený koncept
Coworking, ktorý v súèasnej dobe poskytuje moderný zdie¾aný pracovný priestor, v ktorom ¾udia
vykonávajú na sebe navzájom nezávislé pracovné èinnosti a aktivity. Výnimoèný koncept Coworking
poskytuje samostatne podnikajúcim osobám priestor pre ich pracovné aktivity. Coworking zahàòa aj
stretávanie ¾udí, ktorí síce pracujú nezávisle na sebe, no zdie¾ajú podobné hodnoty a vyh¾adávajú synergický efekt, ktorý spoloèné priestory ponúkajú, èi už vo forme spolupráce, mentoringu, vedenia ¾udí,
nových nápadov, inovácií, projektov a iných výhod, ktoré z uvedeného konceptu vyplývajú.
Exkurzia bola zameraná na rozvoj mäkkých zruèností (soft skills), ktoré sú v súèasnej dobe požadované zo
strany podnikov (zamestnávate¾ov). Študenti mali možnos diskutova so space managerom Nádvoria
Coworking, Mgr. Rastislavom Petrášom, PhD., ktorý praktickými ukážkami uviedol potreby rozvoja
mäkkých zruèností, ktoré sú v súèasnej dobe neodmyslite¾né nielen v sfére priemyselných podnikoch, ale
aj v nových konceptoch sociálneho podnikania, èi pri rozvoji sociálnych inovácií v podnikate¾skej sfére.

Oficiálne otvorenie zrekonštruovanej uèebne
Dòa 18.10.2018 sa na pôde MTF STU uskutoènilo oficiálne otvorenie zrekonštruovanej uèebne T-137.
Vybudovaná uèebòa je jedným z viacerých spoloèných projektov, ktoré vznikli na základe dlhodobej
spolupráce Ústavu výrobných technológií MTF STU a firmy Schaeffler, spol. s r. o., Skalica.
Spomínaná uèebòa bude slúži študentom Materiálovotechnologickej fakulty na štandardný pedagogický
proces, ako aj na projektovú výuèbu, ktorá bude prebieha pod gesciou firmy Schaeffler, v rámci kurzov
“Technológia a konštrukcia v praxi”, kde si študenti nadobudnuté teoretické vedomosti a znalosti, v
príjemnej a tvorivej atmosfére, budú aplikova a overova na konkrétnych, v praxi riešených, úlohách.
Otvorenia sa za spoloènos Schaeffler zúèastnili riadite¾ Schaeffler Skalica Ing. Miroslav Janota, Ing. Elena
Kolínková, p. Peter Novák, Ing. Pavol Miša, p. Marek Gula a p. Simona Patková. Za Vedenie
Materiálovotechnologickej fakulty sa stretnutia zúèastnili dekan fakulty, prof. Ing. Miloš Èambál, CSc. a
prodekan pre vzdelávanie, doc. Ing. Roman Èièka, PhD. Ústav výrobných technológií zastupovali riadite¾
UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD., doc. Ing. Augustín Görög, PhD., zástupca riadite¾a ústavu pre
vzdelávanie a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

TECHBALL 2018 - deò so stredoškolákmi
Dòa 18.10.2018 sme na pôde Materiálovotechnologicej fakulty STU v Trnave spolu so Slovenskou
asociáciou športu na školách, privítali žiakov 4. roèníkov stredných škôl v Trnave (Športové gymnázium J.
Herdu Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava,
Obchodná akadémia Trnava) pri príležitosti konania sa projektu TECHBALL 2018. Cie¾om bolo predstavi
stredoškolákom spojenie technológií so športom pútavými prezentáciami našich kolegov.
Jednotlivé ústavy sa postupne predstavili v rámci tohto projektu. Prvá prezentácia za UVTE bola venovaná
3D optickým technológiám, softvérom vo futbale a 3D tlaèi, v rámci ktorej boli sprostredkované praktické
ukážky práce so zberom údajov, jeho vyhodnocovaním a následne bola uvedená do pohybu aj 3D
tlaèiareò. Rovnako aj UIAM prostredníctvom praktických ukážok zaujal stredoškolákov hrou s ILO
robotom, ukážkou zberu údajov pre praktické využitie v praxi. Kolegovia z UVPT uskutoènili svoju
prezentáciu priamo vo svojich priestoroch, kde sa zamerali na predmet svojho výskumu. Program ïalej
pokraèoval priemyselným inžinierom v podaní UPIM, ktorý si získal pozornos stredoškolákov
interaktívnym prepojením potrieb praxe s teóriou. Prednášky boli zakonèené prezentáciou UIBE, ktorá
bola zaujímavá jej témou venovanou prenosu zakázaných látok do prírody, ktoré sú škodlivé nielen pre
èloveka, v športe, ale aj v prírode. Zakonèenie dòa sa nieslo v duchu športových aktivít. Stredoškoláci si v
Centre akademického športu vyskúšali svoje športové zruènosti a víazi získali zaujímavé ceny.

