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mesaèný súhrn udalostí MTF STU v Trnave

JobSpoTT 2018 - boli sme tam
Po piatykrát sme prezentovali fakultu návštevníkom ve¾trhu práce JobSpoTT 2018, ktorý sa uskutoènil v
utorok 6. 11. 2018 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave.
Organizátorom tohto podujatia je Národné kariérne centrum, ktoré zastupujú p. Koleník Miroslav a p.
Holéczy Igor.
Súèasou ve¾trhu bol hlavný a sprievodný program: medzi inými vystúpili na pódium stand-up komici Bekim
a Michael Szatmáry, mali sme možnos dozvedie sa o dôsledkov sedavého zamestnania, taktiež získa
informácie ako bol vynájdený penicilín.....V èasti študentská zóna si návštevníci vypoèuli zaujímavé
príbehy o výhodách, nevýhodách práce v USA a mamièky sa dozvedeli, ako si budova kariéru aj poèas
materskej dovolenky.Hlavným cie¾om podujatia bolo ponúknu návštevníkom na jednom mieste preh¾ad o
vo¾ných pracovných miestach na trhu práce zo strany zamestnávate¾ov, alebo možnos získa vzdelanie
univerzitného typu na jednej zo zúèastnených vysokých škôl – MTF, Trnavská univerzita, UCM.
MTF zastupovali pracovníci fakulty a študenti všetkých troch stupòov štúdia, ktorí poskytli informácie o
možnostiach štúdia a následnom uplatnení sa na trhu práce v žiadaných profesiách strojárskeho
zamerania.

Zahranièná návšteva na UVPT
Dòa 7.11.2018 prijal zástupca riadite¾a UVPT doc.
Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. delegáciu vietnamského
ve¾vyslanca v SR, pána Duong Trong Minha.Prezreli
si priestory laboratória tandemového urých¾ovaèa
6MV a zaujímali sa najmä o možnosti spolupráce v
oblasti výskumu. Návštevy sa zúèastnil aj
podpredseda predstavenstva Trnavskej regionálnej
komory SOPK, p. Ing. Juraj Èajko.

Študent roka 2018
Pri príležitosti Medzinárodného dòa študentstva (17. novembra) prezident SR navštívil STU. V jeho
prítomnosti si najlepší študenti univerzity prevzali z rúk rektora STU ocenenie "Študent roka 2018".
Rektor ocenil študentov univerzity za mimoriadne študijné výsledky, športové úspechy na prestížnych
podujatiach, za výskum a mimoriadnu publikaènú èinnos, ako aj za humánne aktivity. Ocenenie Študent
roka 2018 prevzali z rúk rektora univerzity aj traja študenti MTF za mimoriadne výsledky v štúdiu v
predchádzajúcom období:
Belokostolská Natália - bakalárske štúdium
Bc. Šulhánek Patrik – inžinierske štúdium
Ing. Ïurica Juraj – doktorandské štúdium.

Imatrikulovali sme prvákov – rok 2018
Zložením slávnostného imatrikulaèného s¾ubu sa študenti v I. roku bakalárskeho štúdia v Trnave a vo
výuèbovom stredisku v Dubnici nad Váhom na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave zaradili 22.
novembra 2018 medzi èlenov akademickej obce STU so všetkými právami a povinnosami.
Slávnostný akt sa uskutoènil za úèasti akademických funkcionárov prodekana doc. Ing. Maximiliána
Strémyho, PhD. a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Èièku, PhD. Vedenie fakulty všetkým
študentom želá ve¾a študijných i osobných úspechov.

Gymnazisti zo Skalice navštívili fakultu
Prišli k nám – vèera 26. 11. 2018 študenti Gymnázia v Skalici. Prišli – videli – odchádzali obohatení o
množstvo nových informácií a zážitkov.Vedenie Gymnázia v Skalici v spolupráci s vedením fakulty umožnilo
vybraných študentom nižších roèníkov, ktorí sa pripravujú na ukonèenie štúdia a už teraz uvažujú o
vysokoškolskom štúdiu technického zamerania exkurziu na pracoviskách fakulty.Po krátkom príhovore
študenti postupne prechádzali jednotlivým pracoviskami fakulty. Manažér alebo technik? Ako využijem
manažérstvo v praxi? Èo budem robi ako kvalitár? Aké uplatnenie nájdem v praxi ak sa rozhodnem pre
štúdium personalistiky? Odpovede na tieto otázky a mnoho ïalších informácií získali v rámci diskusie na
UPIM.Pracovníci UIAM predviedli praktické ukážky priemyselnej automatizácie a ich informaènej podpory v
špecializovaných laboratóriách tohto pracoviska.V Centre Excelentnosti 5-osového obrábania v rámci
prezentácie získali gymnazisti teoretické poznatky o 3D metrológii a 3D tlaèi. 3D tlaè a 3D skenovanie
pracovníci UVTE predviedli aj názornými ukážkami.
Prehliadka laboratórií štruktúrnej analýzy na UMAT, kde si prezreli elektrónový skenovací a vysoko
rozlišovací transmisný mikroskop a videli analýzu materiálov pomocou röntgenovej difrakcie bola závereèná
bodka za exkurziou skalických gymnazistov.

Firmy a študenti v diskusii za spoloèným stolom TABLE TALK
2018
Tretím rokom sme v spolupráci s Národným kariérnym centrom na fakulte privítali 28. 11. 2018 firmy
pôsobiace v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu. Umožnili sme študentom-budúcim
absolventom v rámci neformálnych diskusií za spoloèným stolom získa informácie - ako urobi dojem a
presvedèi budúceho zamestnávate¾a, že ste ten pravý.
Pôvodne plánovaný dvojhodinový termín akcie sa predåžil a posledné diskusie sa skonèili na pravé poludnie.
Aj to je dôkazom toho, že o akcie podobného charakteru je záujem ako zo strany zamestnávate¾ov, tak zo
strany študentov.

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.

