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Predslov

Azda najväèšou udalos�ou roka bolo zapoèatie výstavby Univerzitného vedeckého parku, ako nieko¾koroèného úsilia 
tímu pracujúceho pod vedením dekana fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka. Projekt spolufinancovaný zo 
štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpoètu ale aj prostriedkov samotnej fakulty predstavuje pre fakultu investíciu vo 
výške cca. 42 mil. eur, èo posúva našu Alma Mater medzi výskumné inštitúcie svetovej úrovne.

Podarilo sa nám revitalizova� bývalú Botanickú záhradu, ktorá s podporou Ministerstva životného prostredia a 
prostriedkov mnohých nadácii, podporujúcich environmentálne aktivity odkryla svoju krásu. Ve¾ká zásluha v tomto 
smere patrí zamestnancom Ústavu bezpeènostného a environmentálneho inžinierstva ako aj všetkým zanieteným 
dobrovo¾níkom, ktorí prácu v  záhrade vykonávali bez akéhoko¾vek nároku na odmenu.

Fakulta sa rovnako môže popýši� ocenením “Najlepšia prezentácia èinnosti Centier excelentnosti v roku 2012“, ktorým 
sme boli ocenení na tohtoroènom Týždni vedy a techniky, organizovaným Ministerstvom školstva a Národným centrom 
pre popularizáciu vedy a techniky v spoloènosti.

Popritom nám bolo obrovskou c�ou privíta� v rámci už tradiène bežiacich podujatí fakulty – Dies Iovis Occurssus a 
Rozhovory s praxou, mnoho vzácnych osobností. Bezpochyby sa s najväèším záujmom stretla návšteva Ing. Miroslava 
Trnku – bývalého riadite¾a firmy ESET, spol. s  r. o. a nášho absolventa ako aj Andreja Kisku – zakladate¾a nadácie Dobrý 
Anjel. No do posluchární fakulty svojimi zaujímavými prednáškami prilákali návštevníkov aj Ivo Toman – odborník na 
osobný rozvoj, doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. – generálny riadite¾ spoloènosti Matador Holding, a. s. èi Ing. Milan Šesták – 
General Manager spoloènosti Emerson , a. s. a súèasne prezident Slovenskej spoloènosti pre kvalitu.

Tento rok sme po prvýkrát odštartovali podujatie Job Day, ktoré umožnilo naším absolventom zorientova� sa v 
požiadavkách trhu práce ako sa aj stretnú� so zástupcami personálnych agentúr a podnikov h¾adajúcich práve technicky 
pripravených zamestnancov. V tomto smere pozitívne hodnotíme, že sa na pôde fakulty zintenzívòujú prezentaèné 
aktivity podnikov - v zmysle ponuky práce, prípravy absolventských programov, participácie na odporných prednáškach 
v rámci výuèby jednotlivých predmetov, ponuky vedenia tém bakalárskych èi diplomových prác, možnosti exkurzie èi 
spolupráce v oblasti podnikate¾skej èinnosti. Je to dôkaz toho, že teória a prax ide ruka v ruke a že to, èo sa študenti na 
našej fakulte nauèia v koneènom dôsledku reálne zúroèia vo svojom zamestnaní.

Spomínané aktivity sú rovnako dôkazom toho, že práca našich pedagógov nie je zbytoèná a že sa študentov snažíme èo 
najlepšie pripravi� pre pracovný trh, nie pre úrady práce.

V budúcnosti by sme chceli v tomto trende pokraèova� a samozrejme vždy nieèo nové prida�. Verím, že sa nám podarí 
zorganizova� Stretnutie absolventov fakulty tých roèníkov, ktoré absolvovali fakultu v jej štartovacom období a že s nami 
podelíte tak o dosiahnuté praktické skúsenosti ako aj spomienky z Vášho študentského života. 
Už teraz sa na Vás  t e š í m e!

doc. Ing. Helena Vidová, PhD. 
prodekanka MTF STU

Milí naši absolventi a priatelia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave!

Rok s rokom sa stretol  a opä� tu máme èas, kedy chceme  bilancova�  resp. pochváli� sa tým, 
èo nového sa na našej a verím že stále aj Vašej fakulte udialo.

Možno by sa niekomu mohlo zda�, že štúdium na vysokej škole je iba o pedagogickom 
procese, no mnohí uèitelia a aj samotní študenti Vám potvrdia, že tomu tak nie je.  Dôkazom 
je tento èasopis, ktorý vypichuje podstatné udalosti zo života fakulty a chce Vám ukáza�, že 
na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave to naozaj žije! 



ALUMNI MAGAZÍN MTF STU

OBSAH:

www.mtfalumni.sk

Udalosti na MTF:

Slávnostné otvorenie budovania 1-2
Univerzitného vedeckého parku
Otvorenie bývalej Botanickej záhrady    3
Ocenenie MTF STU    4
Ocenenie Ústavu priemyselného inžinierstva   4
manažmentu a kvality
Ocenená závereèná práca študenta    4
MTF STU na výstave v Nitre    5
Vianoèný bazár zamestnancov    5 
a študentov MTF STU
25 rokov na Slovenskej technickej                 6
univerzite, oslávili zamestnanci MTF

Zo spolupráce s hospodárskou praxou:

Prezentácia spoloènosti LENOVO    7
Jaroslav Kuracina a firma GRAND POWER    7
Rozhovory s praxou III. „Priemyselný svet    7
v roku 2020"
Job Day 2013    8
Exkurzia do podniku Johnson    9 
Controls spol. s.r.o.    
Rozhovory s praxou IV.    9
Rozhovory s praxou V.                 9         
Rozhovory s praxou VI.               10
Prezentácia INA SKALICA               10
Prezentácia VW Slovensko               10

Na fakulte sme privítali:

Príbeh firmy ESET      11-13
Ivo Toman na MTF STU            14
„Dobrý anjel“ na MTF STU            15
Prijatie zahraniènej návštevy            15
Stretnutie zástupcov Plastikárskeho              15
priemyslu
Prof. Nigel J. Holden z Leeds            15 
Business School na fakulte
Rokovanie so zahranièným partnerom -        16
SKKU, Korea
Zahranièná návšteva z Egypta            16
Prijatie rektora Gome¾skej štátnej            17
univerzity           
Prijatie zahraniènej delegácie z Francúzska  17

Na záver:

Publikácie       18-20
Kalendárium podujatí             21
Krížovka             22



Slávnostné otvorenie budovania 
Univerzitného vedeckého parku

Dòa 17.5.2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  slávnostné 
otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave.

Tohto významného podujatia sa zúèastnili významní hostia z  domáceho a zahranièného akademického, 
hospodárskeho ale i spoloèenského života.

Program podujatia zaèal slávnostným privítaním dekanom MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliverom 
Moravèíkom, ktorý požiadal o príhovor vzácnych hostí - rektora STU prof. Ing. Róberta Redhammera, PhD. a  
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  pána Dušana Èaplovièa. Príhovory boli prejavom uznania 
nieko¾koroèného úsilia a vytrvalosti, ktorá predchádzala vôbec celému projektu.  Spoloènú rados� z 
naplneného zámeru potvrdil vo svojom vystúpení aj jeden z riadite¾ov  Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf  Dr.h.c. Prof.  Dr. Peter Joehnk. Zdravicou pozdravil prítomných aj minister  pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pán ¼ubomír Jahnátek  a predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Dr. h. c. Ing. Tibor 
Mikuš, PhD.

Po slávnostných príhovoroch sa uskutoènil samotný akt otvorenia a odhalenia pamätnej tabule, ktorá bude v 
budúcnosti  na stene budovy pripomína� dnešný deò. Spoloène s realizátorom stavby jemnými dotykmi kladív 
uviedli do života stavbu objektu Materiálového výskumu -  Slovakion pán minister Dušan Èaploviè, pán rektor 
STU Róber Redhammer a dekan fakulty pán Oliver Moravèík.

Po tomto akte  a prehliadke miesta staveniska  sa uskutoènila vo¾ná tlaèová diskusia pre médiá. Podujatie 
pokraèovalo vo¾nou debatou, priate¾skými rozhovormi a vzájomnou hrdos�ou nad dosiahnutým úspechom. 
Všetci sme sa zhodli, že  slávnostné otvorenie  sa v tento deò skonèí, ale vlastne to všetko zaèína.

Dòom 17.5.2013 bola teda zahájená prvá etapa budovania Univerzitného vedeckého parku slávnostným 
otvorením zaèiatku výstavby objektu Materiálového výskumu – Slovakion. V rámci tohto projektu sa vybuduje 
objekt s najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni:

Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami :
Laboratórium technológií iónového lúèa
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium poèítaèového modelovania.

Pracovisko bude primárne zamerané na oblas� materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových 
technológií.

Udalosti na MTF
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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES
Operaèný program: Výskum a vývoj
ITMS kód: 26220220179
Poskytovate¾: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zaèiatok realizácie projektu: 01.03.2013
Koniec realizácie projektu: 30.06.2015
Miesto realizácie projektu: 

J. Bottu è. 25, 917 24  Trnava
Botanická è. 49, 917 24  Trnava
Investor: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objem finanèných prostriedkov: 42 105 262,43 € (na celý univerzitný vedecký park)
Zdroje financovanie: 

85% štrukturálne fondy EÚ
10 % štátny rozpoèet
5%  prijímate¾
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Otvorenie bývalej Botanickej záhrady MTF STU

V piatok 24.5.2013 sa uskutoènilo slávnostné otvorenie bývalej Botanickej záhrady 
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, ktoré bolo súèasne vyvrcholením revitalizaèných 
aktivít realizovaných od r. 2006.

Poèas 7 rokov revitalizácie získala MTF takmer 42 500,- Eur, prevažne na stroje a výsadbu. Na revitalizáciu 
záhrady finanène prispeli grantové organizácie Mesta Trnava, Nadácia Trnava Trnavèanom, Ekopolis, Nadácia 
SLSP, Nadácia VÚB, Nadácia Holcim (Slovensko) a.s., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Environmentálny fond a Nadácia SPP spoloène s nadáciou Ekofond cez program SPPoloène pre verejnos�. 
Revitalizaèné práce sa realizovali prostredníctvom dobrovo¾níkov, ktorí v záhrade odpracovali viac ako 5000 
osobohodín bez nároku na odmenu. Všetkým, ktorí sa prièinili o to, že sme v piatok mohli záhradu otvori� pre 
verejnos� patrí ve¾ká vïaka.

Slávnostného otvorenia sa zúèastnilo viac ako 80 návštevníkov, už prvé reakcie na „Našu záhradu“ boli ve¾mi 
pozitívne.

Viac informácií o záhrade nájdete na web stránke záhrady: www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk a na našom 
FB profile: Bývalá Botanická Záhrada MTF STU v Trnave.
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Ocenená závereèná práca 
študenta MTF STU

V rámci devätnásteho roèníka medzinárodnej 
konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 
2013“, ktorá sa pod záštitou Ministra životného 
prostredia SR a Rektora Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave konala 11. – 13. júna 2013 v 
Úèelovom zariadení Kancelárie NR SR v Èastej - 
Papiernièke, prebiehal aj 14. roèník sú�aže o Cenu 
TOP 2013 v kategórii študentská práca.

Prvé miesto a Cenu TOP 2013 v kategórii „študentská 
práca“ získal diplomant Ústavu bezpeènostného a 
environmentálneho inžinierstva MTF STU Ing. 
Marcel Kuracina za prácu Design and construction of 
a hydrogen generator.

Ocenenie Ústavu 
priemyselného inžinierstva, 
manažmentu a kvality

26.3.2013 získal Ústav priemyselného inžinierstva, 
manažmentu a kvality 1. miesto vo verejnom hlasovani v 
"Ankete spoleèenské odpovìdnosti", ktorá sa konala pod 
zástitou Institutu spoleèenské odpovednosti v Ostrave.

Cenu prevzal riadite¾ ústavu doc. Ing. Miloš Èambál, Csc., 
spolu s prof. Petrom Sakálom, CSc., ktorý zapojil ústav do 
zmieòovaného hlasovania ako aj Ing Katarínou 
Drienikovou a Ing.¼ubomírom Šmidom.

Srdeène blahoželáme!

Ocenenie MTF STU

Materiálovotechnologická fakulta STU sa zúèastnila v dòoch 7.-11.11.2012 
výstavy centier excelentnosti na podujatí „ Týždeò vedy a techniky na 
Slovensku v roku 2012“.

Podujatie bolo organizované Ministerstvom školstva v spolupráci s 
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoloènosti, na 
prezentáciou konkrétnych výsledkov a praktických aplikácií centier 
excelentnosti.

MTF STU získala najvyššie ocenenie podujatia „ Cena a diplom za najlepšiu 
prezentáciu èinnosti centier excelentnosti v roku 2012".

Na stánkoch fakulty sme privítali ministra školstva pána Dušana Èaplovièa a 
štátneho tajomníka ministerstva pána Štefana Chudobu. Poèas štyroch dní 
prezentovala fakulta záujemcom a návštevníkom výstavy najnovšie 
výsledky èinnosti centier, bola príležitos�ou pre nadviazanie nových 
kontaktov i priestorom pre porovnávanie dosiahnutých výsledkov.
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Vianoèný bazár zamestnancov a študentov MTF STU

Dòa 6.12.2012 sa vo foyer pavilónu Z na Paulínskej ulici a vo foyer pavilónu T na Bottovej ulici konal Vianoèný bazár 
zamestnancov a študentov Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU. Podujatie bolo organizované pod 
záštitou dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka. Zbierka bola urèená pre sociálne odkázaných ¾udí a ¾udí bez 
domova v regióne Trnava.

V mene vedenia fakulty ako aj v mene Trnavskej arcidiecéznej charity ve¾mi pekne ïakujeme všetkým darcom ako aj 
kolegom, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na organizácií tohto podujatia.

MTF STU na výstave v Nitre

V dòoch 21.-24.5.2013 sa MTF STU zúèastnila na 1.roèníku výstavy TECHFÓRUM 2013, ktorá sa organizovala ako súèas� 
20. roèníka medzinárodného strojárskeho ve¾trhu v Nitre.

Cie¾om výstavy bola prezentácia výstupov výskumných a vývojových pracovísk fakúlt vysokých škôl, univerzít  
technického zamerania a ich konfrontácia s praxou.

Ve¾trh predstavoval najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie v SR. Odvetvie strojárstva má na Slovensku 
tradièné zázemie, èo vytvára podmienky pre investorov a prináša pre slovenských výrobcov efekt v podobe vytvorenia 
nových kontaktov, ale i prezentáciu dosiahnutých výsledkov. Na organizácii podujatia sa podie¾al aj Zväz strojárskeho 
priemyslu SR a záštitu nad ve¾trhom prevzal minister hospodárstva SR  pán  Ing. Tomáš Malatinský, MBA.

Osobitnou súèas�ou výstavy bola i prezentácia zváraèských škôl v samostatnom pavilóne výstavy, na ktorej sa 
predstavila i zváraèská škola Ústavu výrobných technológií MTF STU. Táto možnos� sa naskytla  fakulte vïaka spolupráci 
so spoloènos�ou Prvá zváraèská, a.s. Bratislava.
 
Do tohto roèníka ve¾trhu bolo prihlásených okolo 400 vystavovate¾ov, ktorí zastupovali približne 200 firiem z mnohých 
krajín najmä zo Slovenska, Èeskej republiky, Rakúska, Nemecka, Švajèiarska, Talianska, Francúzska, ale aj zo zámorských 
štátov, ako napr. Japonsko, Tajwan.  Materiálovotechnologická fakulta  STU tak efektívne využila možnos� prezentácie 
svojich výsledkov v rámci najväèšej a najvýznamnejšej slovenskej strojárskej ve¾tržnej udalosti v roku.
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25 rokov na Slovenskej technickej univerzite, oslávili 
zamestnanci Materiálovotechnologickej fakulty

Pri príležitosti významného pracovného jubilea  - 25-tich rokov na Slovenskej technickej univerzite sa v duchu 
blížiacich Vianoc dòa 11. 12. 2012 konalo malé slávnostné stretnutie zamestnancov Materiálovotechnologickej 
fakulty, ktorí svojou prácou prispeli k jej rozvoju. Za ich dlhoroènú prácu im osobne poïakoval dekan fakulty 
profesor Moravèík, prodekanka docentka Vidová a predseda Zamestnaneckej rady, docent Bílik. V družnej 
debate a spomienkach na to èo bolo, ale i na to èo bude, zotrvali ešte dlho po skonèení oficiálnej èasti.

Srdeène ïakujeme všetkým zúèastneným.

Zamestnanci MTF, ktorí v roku 2012 dosiahli pracovné jubileum 25 rokov na STU:

v    
v    Ing. Marta Kuèerová, PhD.
v    Emília Minarèíková
v    Štefánia Vitteková
v    Bc. Beáta Vrbovská
v    Ing. Jozef Charbula

Mária Klobušiaková vIgor Krèmárik
vJán Kuboviè
vJozef Ölvecký
vIng. Vladimír Púèik
vprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
vdoc. Ing. Peter Schreiber, Csc.
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Prezentácia spoloènosti LENOVO

Dòa 18.10.2012 sa uskutoènila prezentácia spoloènosti LENOVO za 
úèelom prezentovania firmy konèiacim študentom a ponuky 
pracovných príležitostí. Na záver podujatia okrem zaujímavej diskusie 
prebehlo aj losovanie tomboly z vyplnených dotazníkov 
zúèastnených študentov. Výherkyniam (všetky 3 ceny prevzali 
študentky) gratulujeme. Zástupcovia spoloènosti boli príjemne 
prekvapení úèas�ou a záujmom študentov a avizovali ïalšie 
prezentácie na pôde MTF STU aj v budúcnosti.

Zo spolupráce s hospodárskou praxou

Jaroslav Kuracina a firma GRAND POWER

Na MTF STU sa zrealizovalo  prezentovanie podnikate¾ského príbehu 
Jaroslava Kuracinu a jeho firmy Grand Power, ktorý sa so študentami podelil  
o svoje skúsenosti. Pútavé rozprávanie svojho "podnikate¾ského príbehu " 
doplnil videoprezentáciou. Študentov zaujal nielen konkrétnymi faktami o 
svojich skúsenostiach s rozbiehaním podnikania  v oblasti výroby zbraní na 
Slovensku, ale svoje rozprávanie okorenil  i rôznymi vtipnými historkami z 
jednotlivých etáp svojho štúdia i praxe. Prednášku sprostredkovala 
mimovládna organizácia JCI - Slovensko (Junior Chamber International-
Slovakia), ktorá je poboèkou jednej z najvaèších organizácií pre mladých 
lídrov a mladých podnikatelov na svete. Podujatie sa uskutoènilo v rámci 
predmetu "Vedenie k podnikavosti" (Lektorský kabinet) s organizaènou 
podporou Odboru akademických èinností.

Rozhovory s praxou III. 
„Priemyselný svet v roku 2020“
Dòa 26. novembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave 
uskutoènila tretia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Ján 
Lešinský, Csc., vedúci inštitútu celoživotného vzdelávania STU a absolvent Strojníckej fakulty 
Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Technickej univerzity) v Bratislave, odbor Dopravné 
stroje a zariadenia, špecializácia Motorové vozidlá.
Prednáška pozostávala z nieko¾kých zaujímavých èastí. Doc. Lešinský predstavil nieko¾ko zaujímavých prognóz a priblížil 
svet v roku 2020. Informácie sa dotýkali samotného priemyslu, najmä automobilového priemyslu. Zaujímavos�ou bola 
aj prognóza postavenia Slovenskej republiky v roku 2020, ako aj hrozby z ekonomicky sa rýchlo rozvíjajúcich krajín, 
najmä BRICS (Brazília, Rusko, India, Èína, Juhoafrická republika), ktoré rýchlo napredujú najmä v automobilovom 
priemysle. Predstavil nám novo-vyvýjajúci sa druh motora, ktorý pri ve¾mi nízkych teplotách dosahuje ve¾mi vysoký 
výkon. V súèasnosti tento patent je predávaný americkej armáde. Poslednou èas�ou prednášky bola diskusia, kde sa 
poslucháèi mali možnos� opýta� na to, èo ich najviac zaujalo.
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Job Day 2013

Na MTF bola dòa 6.marca 2013 organizovaná akcia "Job 
Day 2013", s cie¾om poskytnú� budúcim absolventom 
fakulty/potenciálnym uchádzaèom o zamestnanie možnos� 
získa� informácie o spoloènostiach pôsobiacich na trhu 
práce a vytvori� podmienky na reálnu komunikáciu medzi 
uchádzaèmi/študentmi na jednej strane a zamestnávate¾mi 
na strane druhej. Vedenie fakulty ústretovo udelilo 
študentom inžinierskeho stupòa štúdia dekanské vo¾no, aby 
mohli prís� vypoèu� si prezentácie, príp. diskutova� so 
zástupcami firiem v jednotlivých stánkoch vo foyer fakulty. 
Nie všetci študenti ponúknutú možnos� využili, ale tí ktorí 
prišli, isto získali cenné informácie a možno i svoje budúce 
zamestnanie. Ïakujeme za úèas� študentom a 
zamestnancom fakulty i zástupcom firiem a veríme v ïalšiu 
spoluprácu v budúcnosti.
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Exkurzia do podniku Johnson Controls 
spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina

V rámci predmetu Logistika sa dòa 28. novembra 2012 uskutoènila exkurzia do 
podniku Johnson Controls  spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina. Spoloènos�  je 
výrobcom sedaèiek, stredových konzol a strešného obloženia pre automobilku 
KIA Slovakia, a. s.  Študenti študijného programu Priemyselné manažérstvo 

mali možnos� vidie�, akým spôsobom funguje zásobovanie montážnej linky vstupným materiálom, sekvencovanie 
dodávok na linku, ako aj samotnú výrobu autosedaèiek, kompletizáciu finálnych výrobkov a prípravu na distribúciu 
Just in Time. Sprievodcom spoloènosti bol pán riadite¾ Ing. Ladislav Olík spolu s manažérom logistiky spoloènosti 
Johnson Controls, spol. s.r.o. Táto akcia vznikla za podpory Ing. Petra Èirku, absolventa našej fakulty. Všetkým 
zúèastneným touto cestou ïakujeme za ich èas, ochotu a záujem.

Rozhovory s praxou IV.

D ò a  1 0 .  d e c e m b r a  2 0 1 2  s a  n a  
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v 
Trnave uskutoènila už štvrtá prednáška zo série 
„Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. 
Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva a 
generálny riadite¾ MATADOR Holding, a.s. a 
absolvent Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v 
Bratislave (dnes Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave). Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. oboznámil 
s transformáciou gumárenskej spoloènosti na 
strojársku a podmienkami zabezpeèenia jej 
konkurencieschopnosti. Zaujímavos�ou boli aj 
informácie o prognózach a cie¾och spoloènosti 
MATADOR Holding, a.s. Zároveò prezentoval aj 
zaujímavé myšlienky o tom, ako je dôležité 
podporova� výskum a vývoj na Slovensku a neustále 
vzdelávanie študentov v oblastiach nevyhnutných 
pre prax. Ve¾mi podstatnou a dôležitou èas�ou bolo 
vyzdvihnutie prepojenia praxe a teórie - priemyslu a 
vzdelávania. Na záver prednášky bola pre 
poslucháèov pripravená diskusia, kde sa mali 
možnos� opýta� na to, èo ich najviac zaujalo.

Rozhovory s praxou V. 

Vo februári 2013 sa na Materiálovotechnologickej 
fakulte STU so sídlom v Trnave uskutoènila piata 
prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. 
Prednášajúcim bol PhDr. Branislav Hunèík, PhD., CHRO 
(Chief HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha.

Prednáška pozostávala z troch èastí. V prvej èasti PhDr. 
Branislav Hunèík, PhD. vysvetlil  súvislosti k¾úèových 
ukazovate¾ov výkonnosti a samotný proces riadenia 
výkonnosti spoloènosti. Zaujímavos�ou boli informácie 
o tom, že spoloènosti by sa nemali zamera� len na 
benchmarkovate¾né ukazovatele výkonnosti, ale 
hlavne na strategické ukazovatele, ktoré nás ako 
organizáciu posúvajú ïalej v duchu motta: „Merajte èo 
je merate¾né a to èo nie spravte merate¾ným“. Ve¾mi 
podstatnou a dôležitou èas�ou bola aj myšlienka 
prepojenia praxe a teórie merania ukazovate¾ov 
výkonnosti. Druhou èas�ou prednášky bola praktická 
ukážka používania k¾úèových ukazovate¾ov výkonnosti 
spoloènosti. Záverom bola diskusia, kde sa poslucháèi 
mali možnos� opýta� na to, èo ich najviac zaujalo.
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Prezentácia VW Slovensko

Dòa 27. februára 2013 sa na MTF STU uskutoènila 
prednáška zástupcov spoloènosti Volkswagen Slovakia 
s cie¾om prezentovania firmy a možností praxe vo VW 
Slovakia konèiacim študentom. Prednášal Dip.-Ing. 
Frank Werz, MBA. – vedúci oddelenia Príprava 
karosérie C-SUV Lean a ïalsie informácie 
sprostredkovala Mgr. Ïubjaková z oddelenia 
personálneho rozvoja.

Prezentácia INA SKALICA

Dòa 11.4.2013 sa uskutoènila prezentácia 
spoloènost i  INA SKALICA za  úèelom 
prezentovania firmy konèiacim študentom a 
ponuky pracovných príležitostí. Študenti 
privítali možnos� oboznámenia sa s èinnos�ou 
spoloènosti a prejavili aj záujem o konkrétne 
pracovné miesta.

Rozhovory s praxou VI.

Dòa 27. mája 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutoènila šiesta prednáška zo série 
„Rozhovory s praxou VI“. Prednášajúcim bol Ing. Milan Šesták, General Manager Emerson, a.s.  v Novom Meste nad 
Váhom a prezident Slovenskej spoloènosti pre kvalitu.

Prednáška pozostávala z troch èastí. V prvej èasti prezentácie Ing. Milan Šesták predstavil americkú korporáciu Emerson 
a.s. v Novom Meste nad Váhom. Spoloènos� zastrešuje 7 sekcií – BRANSON, EMERSON Network Power, Energy Systems, 
European Systems Assembly & Distribution (ESAD), KOP-FLEX, White-Rodgers, ASCO NUMATICS a jedno obchodné 
zastúpenie Control Techniques. Druhá èas� prezentácie bola venovaná dodávate¾skej sieti budovanej na základe 
požiadaviek zákazníka, kde Ing. Milan Šesták bližšie predstavil segmentáciu zákazníkov a výrobkov korporácie Emerson 
a.s. v Novom Meste nad Váhom. Zaujímavos�ou bola aj informácia o tom, že korporácia Emerson a.s. získala 1.646 
patentov za rok 2012. Spoloènos� má vytvorených celkom 8 znaèiek, z ktorých každá pokrýva príbuzné, spolupracujúce 
zoskupenia sekcií z ich celkového poètu 60, ktoré patria do rovnakých, resp. podobných priemyselných odvetví a 
spolupracujú s cie¾om poskytnú� integrované riešenia, ktoré poskytujú konkurenènú výhodu zákazníkom

Tre�ou èas�ou prednášky bola diskusia, kde sa poslucháèi mali možnos� opýta� na to, èo ich najviac zaujalo, napr. ako je 
riešená spoloèenská zodpovednos� v spoloènosti, ukazovatele výkonnosti, karierovy rast a pod.
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„Na Hlavnej ulici v kníhkupectve som našiel knižku „Amatérske elektronické modely“ od Janusza Wojciechowského, 
vtedy som zistil, že je to fascinujúca vec. Tá knižka popisovala výrobu elektronických modelov, ktoré sa správajú ako 
živé tvory, a to ma fascinovalo. Èo neskôr samozrejme pokraèovalo ïalej, a keï prišli prvé poèítaèe, tak som vedel, 
že toto je presne to, èo posunie celé ¾udstvo dopredu, pretože poèítaèe, ako stroje na spracovanie informácií, dajú 
istú inteligenciu predmetom, nástrojom dennej potreby a to som si myslel, že bude ma� ve¾ký zmysel. No a tak som 
sa stal fanatikom do poèítaèov.“

Slová Ing. Miroslava Trnku, s ktorými sa s nami podelil poèas jubilejnej tridsiatej prednášky z cyklu Dies Iovis 
Occurssus zo dòa 02. mája. „Príbeh firmy ESET“ upútal množstvo študentov ale aj pedagógov, ktorý si nenechali ujs� 
návštevu tohto vzácneho hos�a na fakulte. Týmto spôsobom vám ponúkame možnos� znova sa prenies� do 
prednáškovej sály a dozvedie� sa èosi viac z príbehu firmy ESET. 

 „V roku 1987 sa na Slovensku objavil prvý vírus. Bol to parazitický vírus „Vienna“, relatívne jednoduchý, efektívny 
infektor a ako názov napovedá, prišiel z Rakúska. Kamarát Peter Paško napísal jednoduchú detekènú rutinku, a 
vzápätí o pár mesiacov prišiel druhý vírus, ktorý už bol ïaleko sofistikovanejší. Dnes sa nazýva „Cascade“ alebo 
„Falling letters“, a to bol vírus, ktorý bol neuverite¾ný už len z toho h¾adiska, že už obsahoval rutiny, ktoré mali 
znemožni� jeho analýzu. Celé telo bolo zakódované, na úvode bola iba malá dekódovacia rutinka, a nie len to, bol to 
prvý vírus, ktorý obsahoval aj zábavnú vložku, a síce, že v istom èase zaèali pada� z obrazovky písmenká dole a zaèali 
sa kopi� na spodnom okraji obrazovky. 

Keï prišiel už tento druhý vírus, bolo mi jasné, že veci sa zrejme pohli, a keïže ja som vždy  veril, že poèítaèe sa stanú 
bežnou súèas�ou nášho života, že budeme vklada� do poèítaèa èo najviac dát, bolo mi aj jasné, že bezpeènos� týchto 
dát zaène by� vážnou otázkou. No a tak sme si povedali, že musíme urobi� nieèo, èo nie len zdetekuje  existujúce 
vírusy, ale èo dá nejakú prevenciu, profilakciu a nejaké iné metódy na boj proti takejto nákaze. A tým sme urobili 
prvý program. Koncom roka 1987 som skompiloval prvú verziu programu, ktorú sme nazvali pod¾a seriálu 
„Nemocnica na okraji disku“, a ktorá už vtedy obsahovala mnohé inovatívne veci, ako napríklad, že nemala 
detekciu, ale mala aj lieèenie aj profilakciu. Urobili sme prvé zálohovanie systémových oblastí disku, a zamýš¾al som 
sa nad tým, aké sú možné vstupné vektory infiltrácií na poèítaè. 

Príbeh firmy ESET

Na fakulte sme privítali
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Program vznikol, ale v tej dobe to bola nekomerèná aktivita, pretože za komunizmu podnikanie ako také bolo 
zloèin. Neskôr bola do istej miery tolerovaná a možná forma malého podnikania. Typickým takým príkladom 
tohto hnutia je JZD Slušovice, kedysi to bol silný podnikate¾ský fenomén v rámci socializmu. No a ja som zhodou 
okolností bol tiež èlenom družstva takého typu, bolo to trenèianske družstvo Progres, ktoré mimo 
po¾nohospodárskej výroby, vyrábalo aj guleèníkové stoly a softwary. Pomocou toho sme získali prvé peniaze, 
ale boli to smiešne èiastky, ktoré nestaèili ani na pokrytie nejakých našich nákladov, ale dá sa poveda�, že to boli 
prvé predaje.

Veci sa výrazne pohli po roku 1989, a vtedy sme mohli zaèa� seriózne podnika� a predáva� náš software. Nebolo 
to ani vtedy úplne jednoduché, hlavne z toho h¾adiska, že bolo napríklad treba získa� živnostenské oprávnenie, 
èo v Bratislave išlo relatívne hladko Pe�ovi Paškovi, ale ja keï som prišiel do Trnavy na Národný výbor, tak tá 
pani, ktorá tam sedela mi povedala: „Aké máte povolenie na to, že to môžete robi�?“ Nakoniec som priniesol 
certifikát o absolvovaní kurzu jazyka CC++ na Elektrotechnickej fakulte a to ju uspokojilo, tú živnos� som dostal a 
zaèali sme podnika�. 

Chodili sme po domácnostiach odvirováva� poèítaèe. Keï nám ¾udia volali, že majú taký a taký problém, tak sme 
tam jednoducho vycestovali, vylieèili sme ten poèítaè a namiesto toho, aby sme si úètovali hodiny, sme povedali 
že nechceme niè, len nech si kúpia náš produkt, to ¾udia väèšinou ve¾mi radi urobili, a takýmto spôsobom sme 
pomalièky rozširovali základòu. Došlo to až tak ïaleko, že sme sa dostali na rakúsky trh. Nadviazala s nami 
kontakt jedna firma, dali sme im program, oni si spravili vlastné obaly a zaèali ho predáva�. Dokonca získali aj 
celkom zaujímavých zákazníkov, napríklad: televíziu ORF, alebo technologický inštitút v Innsbrucku a podobne, 
ale my sme nikdy peniaze z toho nevideli. Jediné èo sme od nich dostali boli nové poèítaèe, èo nás vtedy síce 
tešilo, ale v skutoènosti to bolo relatívne málo na to, èo v skutoènosti predali. 

V roku 1991 situácia pokroèila nato¾ko, že každý z nás z predajov získal už svoj prvý milión v slovenských 
korunách. Cez deò som pracoval na fakulte za 8 hodín prítomnosti a po veèeroch som sa venoval programu, 
ktorý mi generoval už rádovo väèšie zisky, tak som podal výpoveï, a v roku 1992 sme založili s Petrom Paškom a 
s ïalším jeho kamarátom spoloènos� ESET. 
Názov je odvodený od egyptskej bohyne Eset, v gréckej transkripcii Isis, ktorá bola zaujímavá tým, že keï jej 
brata a zároveò aj manžela Boha Usirého alebo Osirisa, ktorého zlý Boh Suteh zabil a rozsekal na kusy, ona tie 
kúsky pozbierala, dala dohromady, obviazala – odvtedy je zobrazovaný ako múmia – a vdýchla mu nový život. A 
to je to, èo sme my v tej prvej fáze robili, my sme tie poèítaèe, ktoré boli nejako znefunkènené pôsobením 
poèítaèových vírusov, tak sme dávali znova dohromady, a tak mi to pripadalo, že to má nejaký hlbší zmysel. 

V roku 1993 som sa stretol s Martinom Drobným, to bol èlovek ktorý prišiel s nápadom založi� prvý slovenský 
èasopis o poèítaèoch – PC Revue. V tej dobe, keï sme založili firmu, došlo k tomu, že sa rozde¾oval štát, 
Èeskoslovensko sa rozde¾ovalo. S každou jednou disketou, èo sme posielali do Èeska sme museli trávi� pol dòa 
na colnici, a tak sme vypustili èeský trh, èo nám ale v tej dobe robilo tri štvrtiny nášho obratu. To bola �ažká rana 
pre firmu hneï na zaèiatku. 

V roku 1997 nastali ïalšie zmeny, prvý krát sme sa s�ahovali. Už v tomto roku som bol na takej väèšej konferencii 
v San Franciscu oh¾adom vírusov a antivírov, a dal som sa tam dohromady s ¾uïmi z britského èasopisu Virus 
Bulletin, ktorý bol vtedy jediným èasopisom špecializujúcim sa na vírusové infiltrácie, antivírové testovanie a 
podobné veci. Èoho výsledkom bolo, že sme im v roku 1998 mohli posla� náš nový produkt – NOD 32 na 
testovanie. Tento nový produkt mal aktivovanú heuristickú analýzu, tzn. program sa snaží napodobòova� 
postup poèítaèového experta pri analýze objektu. Skúmaný program sa umiestnil do virtuálneho prostredia, v 
ktorom sa akoby spustil a sledovalo sa, èo spraví. Výsledky sa dostavili a získali sme prvú cenu „Virus Bulletin 
100%“. To je cena, ktorá sa ude¾uje za prejdenie týchto testov, ktoré spoèívajú v tom, že existuje taký balík 
vírusov, ktorý skladajú ¾udia z celého sveta, väèšinou je za jednu krajinu jeden, tzv. korešpondent, ktorý zbiera 
infiltrácie, ktoré sa preukázate¾ne vyskytujú v teréne. Tieto sa zadajú do balíka, ktorý sa nazýva WildCore a 
tento balík potom dostávajú seriózne èasopisy na testovanie. Otestova� antivírus je relatívne neriešite¾ný 
problém, a toto bol aspoò taký prvý stupeò pre tých, ktorý chceli robi� nejaké testy, ale nemali ako. A my sme 
detekovali všetky vírusy z toho balíka a nemali sme žiadne falošné poplachy, a za to sme získali cenu „Virus 
Bulletin 100%“. 12



Ing. Miroslav Trnka, bývalý generálny riadite¾ spoloènosti ESET, spol. s r. o.

Ing. Miroslav Trnka absolvoval Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave v rokoch 1989 – 1995. Je 
zakladate¾om firmy ESET a jedným zo spolumajite¾ov. Spolu s Petrom Paškom je tvorcom prvej verzie 
oceòovaného antivírusového produktu NOD32. V roku 2006 sa stal ví�azom sú�aže Podnikate¾ roka, ktorú 
organizovala spoloènosti Ernst & Young. Je laureátom ocenenia Krištá¾ové krídlo za rok 2007 v kategórii 
hospodárstvo. Na výroènom podujatí slovenskej komunity informaèných technológií a telekomunikácií IT 
SUMMIT a IT GALA sa stal IT OSOBNOS� ROKA 2008 za prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, k rozvoju IT 
priemyslu na Slovensku a za jeho osobné angažovanie sa v oblasti informaènej bezpeènosti. Dnes je štvrtinový 
spoloèník a technický riadite¾ spoloènosti ESET. Je predsedom Slovenskej asociácie pre informaènú bezpeènos�, 
Slovenského antivírusového centra a èlenom viacerých medzinárodných organizácií pre softvérovú 
bezpeènos�.

V roku 1999 sme sa rozhodli odís� na najsilnejší trh – do USA. A s pomocou Antona Zajaca sme v San Diegu 
založili poboèku. A v tomto roku sme zároveò získali ocenenie „Poèítadlo“, dnes už neexistujúcej výstavy COFAX. 

V roku 2001 sme sa vrátili do Èeskej Republiky, a založili sme ESET software v Prahe. Aj od roku 1993 si nás stále 
ve¾a ¾udí ešte pamätalo, a nebolo vôbec �ažké  zaèa� tam. 
Tým, že sme mali poboèku v USA, a získali  ocenenie „Virus Bulletin“, tak mnoho ¾udí, tým že sa pohybujú v tejto 
oblasti, si zaèali všíma�, že je tu software, ktorý je v tých testoch ve¾mi úspešný a zaèali ma� záujem o jeho 
distribúciu. A zaèalo rás� množstvo zastúpení vo svete, èo znamenalo nárast obratu. Dospelo to k tomu, že v 
roku 2002 sme dostali ocenenie IT firma roka, a prvýkrát sme mali vlastný stánok na C-BITe v Hannoveri, èo je 
najväèšie poèítaèová výstava na svete. 

V roku 2008 sme založili vývojové centrum v zahranièí v Krakowe, v Po¾sku.
Kúpili sme svoju prvú poèítaèovú firmu ŠETRnet, èo je èeská firma, ktorá sa špecializovala na sie�ovú 
bezpeènos�. A stali sme sa prvýkrát firmou roka, už nie len IT firmou, ale firmou roka ako takou. 

V roku 2009 sa ESET stal druhým najlepším zamestnávate¾om v kategórií malých a stredných podnikov. Dostali 
sme špeciálne ocenenie „Zlatú dosku“, èím sme sa dostali do siene slávy.

V roku 2010 sme už mali 60 ocenení Virus Bulletin, èo bolo v tej dobe najviac na svete a dodnes sme držite¾om 
najväèšieho poètu ocenení zo všetkých antivírových programov na svete.“

Pán Trnka si ocenenie prevzal aj na pôde Materiálovotechnologickej fakulty. Dekan fakulty Oliver Moravèík 
prednášate¾ovi odovzdal Pamätný list stromu poznania, ktorý mu udelil rektor STU Róbert Redhammer pri 
jubileu STU a banskoštiavnickej akadémie.
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Ivo Toman na MTF STU

Na pôde MTF STU sa zrealizovala prednáška známeho 
odborníka na osobný rozvoj a motivátora Ing. Iva 
TOMANA s názvom: "IQ vs. EQ - Kadia¾ vedie cesta k 
úspechu". Absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej 
vo Zvolene, momentálne žijúci a pôsobiaci v Prahe 
(majite¾ a zakladate¾ medzinárodnej spoloènosti TAXUS 
International), zaplnil aulu prof. Èabelku na Paulínskej 
ulici. Študenti, nielen MTF STU ale i oboch ïalších 
trnavských univerzít, si so záujmom vypoèuli 
inšpiratívnu prednášku sprevádzanú slidovou 
prezentáciou, na ktorej zazneli pojmy manipulácia, 
osobný rozvoj, úspech, IQ, emoèná inteligencia, 
vnútorná a vonkajšia motivácia a mnoho ïalších 
termínov. Po prednáške sa rozprúdila diskusia. 
Ing.Toman si iste získal pozornos� mladých poslucháèov 
aj bezprostredným prístupom a tým, že nemal problém 
odpoveda� priamo na akúko¾vek otázku. Zaujímavú 
prednášku si so záujmom vypoèuli i viacerí pracovníci 
MTF STU. Viac o oblasti pôsobenia Iva Tomana TU.

Akcia sa uskutoènila vïaka aktívnemu úsiliu 
Mgr.K.Kováèa, PhD. (LEKA) a Ing.M.Petráša, PhD., s 
organizaènou podporou OAKÈ.
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Stretnutie zástupcov Plastikárskeho priemyslu

Dekan Oliver Moravèík sa 13. 12. 2012 stretol s filantropom a 
zakladate¾om Dobrého anjela Andrejom Kiskom, ktorý v rámci Dies 
Iovis Occurssus predniesol zaujímavú prednášku.

Prijatie zahraniènej návštevy

Vèerajší deò sa na MTF STU niesol v duchu prijatia hostí z Széchenyi István University Gyõr, Maïarsko a Univerzity v 
Maribore, Slovinsko. Kolegov na pôde fakulty privítala prodekanka pre vnútorné vz�ahy a PR doc. Ing. Helena Vidová, 
PhD. a prodekan pre zahranièné vz�ahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgaè, CSc. Za ústav Priemyselného inžinierstva, 
manažmentu a kvality stretnutie iniciovala Ing. Katarína Lestyánszka Škùrková, PhD. a jeho vedenie zastupovala doc. 
Ing. Dagmar Cagáòová, PhD. Stretnutia sa rovnako zúèastnil vedúci Detašovaného pracoviska v Komárne Ing. Peter 
Szabó, PhD.

Spoloèné rokovanie bolo zamerané na predstavenie partnerských univerzít a na nastolenie oblastí budúcej možnej 
spolupráce. Ïalšia èas� bola venovaná prezentácii univerzít študentom a ich pozvánke participova� na spoloèných 
projektoch v rámci programu Erazmus. Prezentácia kolegov z Maïarska na tému "Learning by doing", predstavila 
hravou formou koncept výroby automobilu, ktorým sa snažia vysvetli� študentom zákonitosti a obmedzenia procesov 
prebiehajúcich na výrobných linkách v priemyselných podnikoch.

Dnes sa pôda Materiálovotechnologickej fakulty stala miestom stretnutia zástupcov Portugalskej ambasády, 
reprezentantov firiem z Plastikárskeho priemyslu Portugalska a Slovenska, ako aj zástupcov Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory, Automobilového klastra Západné Slovensko a predstavite¾ov našej fakulty reprezentovanej Prof. 
Ing. Petrom Šugárom, Csc., doc. Ing. Antonínom Náplavom, CSc. Na pôde fakulty návštevu privítala prodekanka doc. Ing. 
Helena Vidová, PhD. Zmieòovaní portugalskí partneri na stretnutí prezentovali svoje aktivity a ponúkli všetkým 
zúèastneným priestor na ïalšiu spoluprácu.

"Dobrý anjel" na MTF STU
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Prof. Nigel J. Holden z Leeds Business School na MTF

V dòoch 11. a 12. marca 2013 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutoènil dvojdòový 
workshop pod vedením renomovaného experta z oblasti manažmentu, prof. Nigela J. Holdena z Leeds Business School 
vo Ve¾kej Británii. Prof. Nigel J. Holden bol na pôde ústavu privítaný zástupkyòou riadite¾a pre zahranièné vz�ahy a 
medzinárodné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáòovou, PhD. a študentom doktorandského stupòa štúdia M.Sc. 
PaulomWoolliscroftom.

Hlavnými oblas�ami, ktorým sa prof. Nigel J. Holden aktívne venuje sú cross-cultural manažment, vedomostný 
manažment, medzinárodný marketing, manažment zmien v Rusku a vo Východnej/Strednej Európe, marketing v 
Japonsku a komunikácia v multikulturálnom manažmente.

Poèas dvojdòového workshopu, prof. Nigel J. Holden 
odprezentoval nieko¾ko ve¾mi užitoèných a zaujímavých 
prezentácií. Prednášok sa zúèastnili doktorandi, ako aj zamestnanci 
ústavu. Cie¾om workshopu bolo zlepši� schopnos� študentov i 
zamestnancov využíva� obchodnú (odbornú) angliètinu pri písaní 
ich závereèných prác, ma� väèšiu šancu sta� sa kvalifikovaným 
výskumníkom a následne lepšie sa  uplatni� v oblasti vedy a 
výskumu.

Rokovanie so 
zahranièným partnerom 
- SKKU, Korea

Zahranièná návšteva z Egypta 
na MTF STU

Dòa 15. 4. 2013 sa na pôde MTF STU, Ústave 
aplikovanej informatiky, automatizácie a 
matematiky, uskutoènilo rokovanie zástupcov 
fakulty s prof. E. BABULAKOM, D. Sc., Ph.D., FRSA, 
FBCS. Prof. Babulak zodpovedá na College of 
Information and Communication Engineering 
SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY (SKKU), Suwon, 
Korea za oblas� zahranièných vz�ahov. Za MTF sa 
stretnutia zúèastnili poverený prodekan doc. Ing. 
Schreiber, CSc., riadite¾ UIAM doc. Ing. Tanuška, 
PhD., doc. Vrábe¾ a doc. Božek.

Zástupcovia oboch inštitúcií v úvode stretnutia 
prezentovali svoje univerzity a fakulty. �ažiskovou 
témou rokovania boli možnosti spolupráce SKKU a 
MTF STU v oblasti výmeny študentov a 
prednášajúcich a takisto možnosti spolupráce vo 
vedeckovýskumných projektoch. Obe strany sa 
dohodli na spoloènej participácii v projekte 
EUREKA v rámci spolupráce EU - Kórea v oblasti 
informaèných a komunikaèných technológií s 
možnos�ou rozšírenia na ïalšie oblasti.

Po prijatí u rektora STU prof. Roberta Redhammera dòa 29. 4. 
2013 popoludní navštívila MTF STU delegácia z Egypta, ktorú 
tvorili prof. Ahmed Khairy, prezident Egyptsko-Japonskej 
univerzity pre vedu a technológie, prof. Roushdy Zahran, 
viceprezident Alexandrijskej Univerzity, prof. Ekram Fateen, 
zástupkyòa riadite¾a Národného výskumného centra v Kahire 
a prof. Abu – Youssef Morsy, atašé vo Viedni. Egyptskú 
delegáciu prijal a MTF STU hos�om predstavil prodekan 
fakulty prof. Grgaè za spoluúèasti doc. M. Behúlovej, doc. M. 
Kusého, doktora Morovièa a ïalších zamestnancov fakulty.

Hlavným cie¾om návštevy egyptskej delegácie bolo zoznámi� 
sa s technickým vybavením centier excelentnosti našej 
fakulty a prejedna� možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti 
vedy, techniky a vzdelávania. Po prehliadkach laboratórií v 
centrách excelentnosti hostia z Egypta prejavili záujem o 
vzájomnú spoluprácu s MTF STU v oblasti výskumu a 
vzdelávania.
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Prijatie zahraniènej delegácie 
z Francúzska

Dòa 12. júna 2013 navštívila MTF STU delegácia z Université Lille 
(Francúzsko) v zložení François-Olivier Seys, prorektor pre medzinárodné 
vz�ahy, prof. Rudolphe Astori, koordinátor medzinárodných vz�ahov pre 
oddelenie strojárskeho inžinierstva a Maria Eksler, manažérka pre 
medzinárodné vz�ahy. Menovanú návštevu prijal prodekan pre 
zahranièné vz�ahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgaè, CSc. a riadite¾ 
Ústavu materiálov MTF STU prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  spolu s Ing. 
Romanom Èièkom, PhD. a ïalšími zamestnancami fakulty.

Po prijatí na MTF STU navštívili francúzski hostia laboratóriá centra 
excelentnosti APRODIMET a zúèastnili sa bilaterálnych rokovaní o 
možnostiach vzájomnej spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania, 
ako aj výmeny študentov. Hostia mali možnos� nahliadnu� aj do 
prebiehajúcich štátnych skúšok na UMAT. Stretnutie sa ukonèilo 
spoloèným obedom, po ktorom delegácia pokraèovala v návšteve STU na 
vybraných bratislavských pracoviskách.
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Prijatie rektora Gome¾skej štátnej univerzity

MTF STU prijala delegáciu z Gome¾skej  štátnej  univerzity Franciska Skoriny – rektora prof. Ing. Alexandra  Rogaèeva, 
DrSc., ktorý je zároveò èlen korešpondent Národnej akadémie vied Bieloruska a prorektora pre pedagogiku doc. Ing. 
Sergeja Chachomova, CSc. Gome¾ská štátna univerzita je jednou z najvýznamnejších bieloruských univerzít, ktorá má 
dlhodobú a úspešnú spoluprácu so zahraniènými partnermi, ako napríklad s akademickými inštitúciami v Èíne, 
Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Japonsku atï. Na univerzite momentálne študuje 270 zahranièných študentov  z Èíny, 
Sýrie, Libanonu, Maroka, Egyptu, Jemenu atï.    

Na MTF STU bola delegácia prijatá dekanom fakulty prof. 
Moravèíkom, prodekanom  Grgaèom  a prof. Èausom.  Súèas�ou 
programu zahranièných hostí boli rokovania s prorektorom STU doc. 
Horòákom a podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci, prehliadka  
laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov,  
exkurzia  do centier excelentnosti MTF STU a v neposlednom rade 
rokovania o ïalšej spolupráci v oblasti výskumných projektov i v 
oblasti mobilít  študentov.

Viac informácie na http://gsu.by/ (v ruskom jazyku), alebo na 
http://www.gsu.by/en/ (v anglickom jazyku)



Na záver
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Autor: prof. Ing. Rastislav Ïuriš, PhD., prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Názov: A Solution for 1D Non-linear Problems for Finite Elements With Full Stiffness 
Matrices
Miesto a rok vydania: Universitätsverlag Ilmenau, 2012

The requirements for the advanced design and production of structures with high 
performance, material and economic efficiency lead to the need for use of the structural 
elements with stiffness variation. Varying stiffness can be caused by continuous change of a 
cross-section and/or by using materials with varying material properties. 
Structural analysis of truss and frame structures consisting of structural parts with stiffness 
variation can be difficult. The stiffness variation of structural parts can be modelled by 
applying the fine beam FE mesh or 3D solid finite elements with average values of cross-
sectional and material parameters. 

Autor: doc. Ing. Roman Moravèík, PhD.
Názov: Tool Steels of the Ledeburite Type
Miesto a rok vydania: IFW Dresden, 2013

This book deals with the basic information about tool steels of the ledeburite type. These steels 
have specific and various compositions with high content of carbide forming alloying elements. 
Forming the various types of carbides in a microstructure gives the specific properties 
characteristic of the high alloy tool steels, such as high strength, wear, brittleness, etc. 

Autor: Ing. Michal Kebísek, PhD.
Názov: Data Mining in the Industry 
Miesto a rok vydania: Universitätsverlag Ilmenau, 2012

The monograph proposes a suitable process application for a knowledge discovery process 
in industry databases. The entire process was divided into distinct stages. In Stage 1 the 
subject matter to be resolved by employing the knowledge discovery process was identified. 
Then the basic problems encountered in using the knowledge discovery process application 
in industry databases were identified. In Stage 2 the data of the production system is 
analysed using the STATISTICA Data Miner KDD tool.  

Autor: doc. Ing. Miloš Èambál, Csc., doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD., Ing. Zdenka Gyurák 
Bábe¾ová, PhD., Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.
Názov: Manažment podniku
Miesto a rok vydania: STU BA, 2013

K¾úèové manažérske kompetencie majú ambíciu prispie� k umožneniu systematického 
štúdia manažmentu. Zastávanie manažérskych pozícií a vykonávanie manažérskych funkcií 
vyžaduje zodpovedajúcu teoretickú prípravu, s vyústením do osvojenia si a následného 
rozvoja jednotlivých manažérskych kompetencií.
Obsahovo je èlenená na desa� kapitol, ktoré sú postupne zamerané na základné 
charakteristiky manažmentu podniku, osobnos� manažéra a manažérske kompetencie, 
plánovanie a strategické myslenie, organizovanie a procesný manažment, personálne 
zabezpeèenie a rozvoj zamestnancov, vedenie ¾udí a vodcovstvo, komunikáciu ako nástroj 
práce manažéra, tímovú prácu, kontrolovanie a spätnú väzbu a manažérske rozhodovanie. 
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Autor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Názov: Using Motion Planning and genetic Algorithms in Movement Optimization of 
industrial Robots 
Miesto a rok vydania: Universitätsverlag Ilmenau, 2012

The issues of path and trajectory planning algorithms and optimization of industrial 
manipulator trajectory generation are still not completely solved due to their variability and 
increasing complexity with the growing number of robot degrees of freedom. Generation of 
an optimal trajectory can be solved in several ways, such as traditional numeric and more 
recent approaches, which include evolutionary algorithms and genetic algorithms within 
them. 

Autor: Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Názov: Metalworking Fluids Biodegradability and Ecotoxicity Assessment
Miesto a rok vydania: IFW Dresden, 2012

This monograph focuses on the evaluation of biodegradability and the ecotoxicity 
assessment of selected process of fluids. In this way degradability, degree of degradability of 
the following eleven process fluids is evaluated: Adrana D407, Adrana D2420, Akvamet LAK-
E, Akvol B, Cimstar 597, Emulzín H, Ecocool Mk3, Hocut 3380, Mobilcut 22, Quakercool 7030 
and Zubora TXS using -1 -1 -10.25 g l ; 0,50 g l  and 1,00 g l  of activated sludge suspended solids. 

Autor: doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Názov: Zvarite¾nos� nízkolegovaných ocelí používaných na výrobu tlakových nádob 
jadrového reaktora
Miesto a rok vydania: STU BA, 2013

V monografii sú zhrnuté výsledky mnohoroèného výskumu vlastností zvarových spojov ocelí 
tlakovej nádoby reaktora a ich súvisu s procesmi, ktoré sú podmienené teplotno-
deformaèným cyklom zvárania. Založená je na komplexnom riešení vlastností zvarových 
spojov s dôrazom na problematiku odolnosti proti žíhacím a podnávarovým trhlinám. Pri 
analýze príèin vzniku tohto tipu trhlín bolo potrebné zamera� sa tiež na precipitaèné a 
segreagèné deje, ktoré sa uskutoèòujú v relatívne krátkych èasových intervaloch, rádove 
sekúnd. Na záver sú prezentované výsledky štúdia degradácie mikroštruktúry pod vplyvom 
toku rýchlych netrónov, ktoré slúžia na hodnotenie stavu materiálu pri prevádzke JE a 
prípadnom predlžovaním prevádzky takýchto zariadení. 

Autor: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Názov: Zis�ovanie vplyvu faktorov na súdkovitos� pri ubíjaní za tepla pomocou numerickej 
simulácie 
Miesto a rok vydania: Trnava AlumniPress, 2012

Táto monografia sa zaoberá ubíjaním za tepla ako predkovacej operácie pred zápustkovým 
kovaním. Pri ubíjaní oce¾ového valèeka je dôležité pozna� tvar súdka, èo umožní 
jednoduchšiu manipuláciu s predkovkom a ¾ahšie vycentrovanie (ustavenie) do zápustkovej 
dutiny. 
V monografii sú ïalej popísané faktory, ktoré majú vplyv na súdkovitý tvar (súdkovitos�). 
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Kalendárium podujatí fakulty 

Preh¾ad akcií na MTF:

2013

september

11.9.2013  Kolokvium prof. Hrivòákovej 
11.9.-14.9.2013 Forming 2013

december 

1.12.2012 Mikuláš pre deti 
zamestnancov MTF STU

2014

január Novoroèné stretnutie zamestnancov 
MTF STU
Deò otvorených dverí

február   Týždeò doktorandov
 
marec Študentská vedecká konferencia

apríl Deò MTF
ESAB 2014
Stretnutie s bývalými zamestnancami 
MTF STU 

máj IDS 2014

jún Teacher´s Cup

Príležitostné podujatia

Rozhovory s praxou 1x mesaène
Dies Iovis Occurssus 1x mesaène
Prezentácie firiem pre Pod¾a ponuky 
konèiacich študentov

Strojárske/výskumné ve¾trhy
Výstavy

Vzdelávacie ve¾trhy Pod¾a avízovaných 
termínov 
organizátora
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Informácie o akciách konaných na fakulte sú aktualizované na stránke:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/kalendarium-akcii-mtf.html?page_id=8760 



Zabavte sa pri riešení krížovky. 

zdroj: www.lustenie.napady.net, autor: Pav l Surovec©

KRÍŽOVKA

22



Vyhotovila: Miroslava Daubnerová
www.mtfalumni.sk
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