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mesačný súhrn udalostí Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave

Stretnutie riešite¾ov ERASMUS+ KA2 projektu MIND
Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave
pokraèuje v aktívnej úèasti na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci
schémy ERASMUS+ KA2. Doba trvania projektu je od 01.09.2019 do 31.12.2021. Zodpovedným riešite¾ským
pracoviskom je Ústav výrobných technológií, kde sa pripravoval celý návrh projektu za MTF STU pod vedením
hlavného riešite¾a projektu, doc. Ing. Petra Košála, PhD.
V dòoch 04.03. až 06.03.2020 sa uskutoènil Project Meeting v Rumunsku, meste Timisoara. Riešite¾ský kolektív
MTF STU sa zúèastnil v nasledovnom zložení: doc. Ing. Peter Košál, PhD. a Ing. Vanessa Prajová, PhD. (zástupkyòa
hlavného riešite¾a). Projektové konzorcium tvoria partneri z Rumunska, Srbska a zo Slovenska.
V rámci Project Meetingu boli dôkladne diskutované jednotlivé pracovné balíky s èasovým harmonogramom,
projektový manažment a finanèný manažment. MTF STU v Trnave je lídrom pracovného balíka IO5 s názvom
Collection of didactic videos aiming to improve mechatronics skills, ktorý bol nami prezentovaný na tomto stretnutí.

V súèasnom kontexte trhu práce je potrebná nová skupina technických zruèností a schopností pre kvalifikované
pracovné miesta špecifické pre odvetvie 4.0. Nastupujúce výrobné systémy budú založené na mechatronických
moduloch, decentralizovanej inteligencii a autonómnom fungovaní. Odvetvie 4.0 je trendom, ktorý spôsobí
revolúciu v kritériách zamestnania vo výrobných spoloènostiach. V takýchto spoloènostiach, budú zamestnanci
plynulo nahradení strojmi, èo bude znamena, že práca bude viac a viac automatizovaná. Tieto zmeny si budú
vyžadova zamestnancov, ktorí sú 4.0 odborníkmi a majú interdisciplinárne zruènosti, majú zjednotené
mechatronické kvalifikácie s IT znalosami a vysokú úroveò sociálnej kompetencie.

SCHAEFFLER DEÒ
2020
Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so
sídlom v Trnave sa dòa 26.02.2020 uskutoènil 2.
roèník akcie Schaeffler deò 2020, ktorý organizaène
zabezpeèovala firma Schaeffler v spolupráci s Ústavom
výrobných technológií MTF. Záštitu nad celou akciou
prevzali Ing. Jaroslav Patka, PhD. – COO Europe,
generálny riadite¾ Schaeffler Skalica a Schaeffler
Kysuce a dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Èambál, CSc.
Spoloènos Schaeffler, ktorá má približne 170
prevádzok vo viac ako 50 krajinách sveta, a ktorá
disponuje celosvetovou sieou výrobných závodov,
výskumných a vývojových centier a odbytových
spoloèností, pripravila pod gesciou Schaeffler Skalica
pre študentov MTF zaujímavý odborný program, kde
študenti získali podrobné informácie nielen o podniku
a produktoch, ktoré firma vyrába, ale tiež im boli
odprezentované témy, ktoré sa týkajú budúcnosti v
priemysle, a to: Industry 4.0, Mobility For Tomorrow,
Digitálne metódy a automatizácia a E-mobility. Ve¾ký
záujem a pozitívna odozva bola na prednášku
Budúcnos cyklistiky – bezreazový bicykel, kde
študenti dostali nielen erudované informácie o jeho
konštrukènom riešení, ale hlavne ocenili, že si ho mohli
vyskúša a porovna s konvenènými konštrukènými
riešeniami bicyklov. Rovnako si mohli vyskúša aj
workshop aktivity zamerané na úspešné zvládnutie
pracovného pohovoru, aby sa vedeli odprezentova po
odbornej a aj po osobnostnej stránke a tiež sa mohli
zapoji do rôznych súaží o zaujímavé ceny. O super
atmosféru, ktorá sa niesla celým dòom, sa aj tento rok
významne zaslúžil moderátor akcie SAJFA.

Súèasne prebiehala aj akcia Mini deò otvorených
dverí, kde boli prezentované jednotlivé ústavy MTF a
študijné programy, ktoré v rámci bakalárskeho a
inžinierskeho štúdia ponúkajú. Akcia bola pripravená
pre študentov 3 stredných škôl a to pre: Strednú
odbornú školu strojnícku zo Skalice, Gymnázium F. V.
Sasinka zo Skalice a Gymnázium L. Novomeského zo
Senice. Mnohých široká a zaujímavá ponuka
študijných programov MTF prekvapila, tak dúfame,
že sa s niektorými stretneme aj ako so študentami
MTF.
Ohlasy všetkých zúèastnených, tak firmy Schaeffler,
ako aj Materiálovotechnologickej fakulty, ale aj
študentov MTF a študentov stredných škôl, boli
pozitívne, preto veríme, že sa stretneme aj budúci rok
na akcii Schaeffler deò 2021.

Monografia vo Web of Science
Za významný prínos k zvidite¾neniu MTF STU v rámci svetovej vedy v oblasti environmentalistiky a integrovanej
bezpeènosti, nepochybne patrí vedecká monografia doc. Ing. Jozefa Martinku, PhD. „ Požiarne riziko tuhých látok a
hor¾avých kvapalín“, ktorá bola zaradená do Web of Science.
MARTINKA, Jozef. Fire Risk of Materials and Combustible Liquids. 1. vyd. Plzeò : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Èenìk, 2018. 142 s. Vìdecké monografie. ISBN 978-80-7380-728-3. V databáze: WOS: 000524971900015.
Vedecká monografia sa zaoberá komplexným výskumom požiarneho rizika vybraných najrozšírenejších prírodných a
syntetických polymérov a hor¾avých kvapalín. V publikácii je vytvorená metóda, ktorá umožòuje komplexným
spôsobom posúdi požiarne riziko tuhých aj kvapalných hor¾avých látok tak, aby získané údaje boli aplikovate¾né vo
všetkých odboroch súvisiacich s požiarnou ochranou. Popísaná metóda kvantifikuje náchylnos látky k iniciácii,
následnému rozšíreniu požiaru a jeho dopadu na životy a zdravie osôb, životné prostredie a majetok.
Monografia bola vydaná v renomovanom vydavate¾stve (registrovanom v zmysle komplexnej akreditácie do
zoznamu vybraných zahranièných vydavate¾stiev vedeckej literatúry“ zverejnených v Centrálnom registri evidencie
publikaènej èinnosti v èasti Pokyny CREPÈ ) – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Èenìk, s.r.o. (ÈR.
https://www.alescenek.cz/). Vydavate¾stvo pôsobí na trhu vedeckej a odbornej literatúry od r. 1996, jej
zakladate¾om je JUDr. Aleš Èenìk. Je nám cou, že práve toto vydavate¾stvo prijalo do svojho edièného plánu
vydanie vedeckej monografie autora MTF.
Registrácia monografie v svetovej databáze Web of Science je nielen prestížna záležitos pre autora, ktorá
preukazuje výnimoènos jeho vedeckého prínosu, ale súèasne potvrdzuje renomovanos vydavate¾a. Zároveò je
potvrdením smerovania vydavate¾skej a ediènej èinnosti fakulty, ktorá sa systematicky podie¾a na zabezpeèení
prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výuèby a tým u¾ahèi prístup k novým poznatkom,
skvalitni pedagogický proces a podpori vydavate¾ský priestor pre zvidite¾nenie výsledkov vedecko-výskumnej
èinnosti MTF STU prostredníctvom publikácií.
Autorovi a vydavate¾stvu srdeène blahoželáme.

