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03.05.2021. - Oznámenie o obhajobe habilitačnej práce a konaní 
verejnej habilitačnej prednášky Ing. Jozefa Bártu,PhD.

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogic-
kých titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem:

• dňa 20.5.2021 o 9:00 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy 
Google (G-Suite) uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Jozefa Bártu, PhD., zamest-
nanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Influence of laser beam parameters 
on mechanical and structural properties of duplex stainless steel welded joints”

• dňa 20.5.2021 o 16:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy 
Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jozefa 
Bártu, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: „Zváranie mo-
derných hliníkových zliatin laserovým lúčom“

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce): https://meet.google.com/pkg-nfoq-zom
Link pre verejnosť (habilitačná prednáška): https://meet.google.com/kbc-qcgq-cuv



03.05.2021 - Medzinárodná vedecká konferencia „Mechatroni-
ka, Výrobná technika, Digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy 
a trendy“

Dňa 14. apríla 2021 sa pod záštitou Dr.h.c. prof. 
Ing. Pavla Božeka, CSc. v rámci projektu  KEGA 
006STU-4/2021: „Progresívna forma interdisci-
plinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia 
odborných predmetov v univerzitnom prostredí“ 
a spoluriešiteľského pracoviska projektu KEGA, 
pod vedením prof. Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD.  
na Fakulte techniky TUZVO sa konala online Med-
zinárodná vedecká konferencia „Mechatronika, 
výrobné technológie, digitálny podnik: najnovšie 
úspechy, výzvy a trendy“.

Konferencia bola venovaná najnovším úspechom, 
výzvam a trendom v oblasti mechatroniky, výrob-
ných technológií a digitálneho podniku,  zamera-
ná na prezentáciu výskumných aktivít univerzít na 
medzinárodnej úrovni a na vzájomnú výmenu in-
formácií a skúseností.

Počas konferencie bolo odprezentovaných 26 prí-
spevkov z partnerských univerzít:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Mate-
riálovotechnologická fakulta v Trnave,
Kalašnikova štátna technická univerzita spolu  
s Votkinskou pobočkou (Rusko);
České vysoké učení technické, Strojnícka fakulta 
Praha (Česká republika);
Technická univerzita, Strojnícka fakulta v Košiciach 
a Fakulta priemyselných technológií v Prešove,
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, 
Zvolen.
Predseda Medzinárodného vedeckého výboru 
konferencie Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. 
zhrnul výsledky aj jeho efektívnej 10-ročnej spo-
lupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou  
v Bratislave a Kalašnikovou štátnou technickou 

univerzitou v Iževsku. Vyjadril hlbokú vďaku prof. 
Ing. Ivanovi Vasilievičovi Abramovovi, DrSc., za-
kladateľovi vedeckej školy pre diagnostiku tech-
nických zariadení, spoľahlivosť strojov a rozprával 
o vedeckovýskumnej  spolupráci a výsledkoch.

Profesor Aleksej Shchenyatskyj DrSc., vedúci Ka-
tedry mechatronických systémov, spolu s doc. Ing. 
Yuri Nikitinom, PhD. pozval účastníkov konferencie, 
na budúci rok na Medzinárodný vedecko-technic-
ký robotický festival „Kalashnikov-Techno-Fest“, 
ktorý je súčasťou Festivalu vedy a výskumu na Ka-
lašnikovej štátnej technickej univerzite v Iževsku. 
Doc. Nikitin hovoril o výskume v oblasti diagnos-
tiky mechatronických systémov a vyzval svojich 
kolegov, aby výsledky výskumu publikovali v časo-
pise Inteligentné systémy vo výrobe, ktorý vydáva 
ich univerzita.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 40 odborníkov 
z 5 univerzít.

Závery konferencie sú optimistické, na základe vý-
sledkov medzinárodnej  vedeckej konferencie bolo 
rozhodnuté konať ju každoročne. Navrhlo sa navy-
še pravidelne organizovať samostatnú konferenciu 
o Mechatronike a Robotike, pretože táto oblasť sa 
aktívne rozvíja a je zaujímavá pre mnohých kole-
gov z univerzít v Európe a  Rusku.

Organizátori doc. Ing. Ella Sosnovič, PhD. a Ing. 
Vanessa Prajová, PhD. ďakujú všetkým, ktorí pris-
peli svojou pomocnou rukou a ochotou k úspeš-
nému priebehu pri organizovaní Medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Priebeh bol na vysokej ve-
deckovýskumnej a odbornej úrovni, už teraz sa 
všetci tešia sa na ďalší ročník 2022.



05.05.2021 - Ocenenie emeritného profesora MTF prof. Baču

Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je od roku 2003 udeľovaný fy-
zickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Za rok 2020 bol udelený Pamätný list aj emeritnému profesorovi MTF STU prof. Ing. Jozefovi 
Bačovi, CSc.

Srdečne blahoželáme.

Zdroj: https://bratislavskykraj.sk/ocenenia-bratislavskeho-samospravneho-kraja/pamatny-
-list-predsedu-bsk/



07.05.2021. - Voľby do Zamestnaneckej rady na obdobie 2021 – 
2025

Nakoľko členom Zamestnaneckej rady MTF STU končí 23.5.2021 mandát člena podľa § 234 
Zákonníka práce o konaní volieb do Zamestnaneckej rady, organizuje doterajšia ZR nové voľ-
by členov ZR MTF STU na základe súhlasu zamestnávateľa.

Návrh kandidátov do ZR MTF STU

Doterajšia Zamestnanecká rada bude prijímať návrhy na kandidátov od 26.4.2021 od 8.00 h 
do 30.4.2021 do 22:00 h. Návrh kandidátov do ZR MTF STU bude realizovaný on-line for-
mou. Formulár návrhu kandidátov bude v uvedenom termíne zaslaný hromadnou správou 
všetkým oprávneným voličom. Návrh môže predložiť každý zamestnanec MTF STU pričom 
navrhovaný kandidát musí byť na MTF STU zamestnaný najmenej tri mesiace. Kandidátnu 
listinu musí navrhnúť najmenej 10% zamestnancov.

Zverejnenie kandidátov do ZR MTF STU – 10.5.2021

Voľby do ZR MTF STU – 17.5.2021 od 8:00 - 19.5.2021 do 12:00

Zverejnenie výsledkov volieb - 20. 5. 2021 do 12.00 na webovej stránke fakulty.



18.05.2021 - Kvíz Máš vedieť v spolupráci s MTF STU

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

vedenie MTF STU Vám prináša možnosť sociálneho vyžitia a to prostredníctvom zapojenia sa 
do populárneho online Kvízu „Máš vedieť“ s hosťom Martinom Madejom.

Téma kvízu: veda a technológie
Okrem vecných cien sa môžete tešiť aj na tie finančné pre tých najlepších
Termín konania: 22.5.2021 (sobota, 20.00 h)
Sledovanie prenosu naživo cez: Youtube alebo Facebook (Sledujte aktualizácie k udalosti tu: 
https://www.facebook.com/masvedietquizshow )
Ako kvíz funguje? Pozrite si krátke video: https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=831438680777649
SÚŤAŽ: Vyhrajte VSTUPENKY NA KVÍZ MÁŠ VEDIEŤ: 

Vyhrajte celkovo 10 ks voucherov na zábavný ONLINE kvíz Máš vedieť, ktorý bude prebiehať 
naživo v sobotu 22.5.2021 od 20:00 h.

Ako na to? JEDNODUCHO lajknite náš príspevok a ste v hre:

Facebook TU:
https://www.facebook.com/MTF.STU/photos/a.122184141151811/3898003540236500

Instagram TU: https://www.instagram.com/p/CPBWWlCqK4A/

Víťazov 10-tich ks voucherov žrebujeme v piatok 21.5.2021 a mená výhercov vyhlásime na 
našich sociálnych sieťach. Víťazom budú zaslané vstupné kódy na online kvíz cez email.



21.05.2021 - Otvorená výzva RIS Call - EVO-R

EIT Manufacturing otvára výzvu EVO-R, súťaž, ktorá sa sústredí na prilákanie, výber a podpo-
ru mladých tímov/jednotlivcov, z oprávnených krajín EIT RIS s cieľom priniesť na európsky a 
ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s malou výrobou, ktoré už boli vyvinuté pomocou regi-
onálnych programov.

Vybrané subjekty budú oprávnené na získanie finančnej podpory vo forme sub-grantingu, na 
vykonávanie nasledovných aktivít (všetci uchádzači si musia vybrať minimálne 2 z 5 aktivít):

• rozvíjať výsledky výskumu do komerčne dostupných produktov alebo služieb malého roz-
sahu• vyhľadáva/získavať potenciálnych zákazníkov na trhoch EÚ a na svetových trhoch• pri-
praviť uvedenie produktu / služieb na trh • získať certifikáty týkajúce sa výrobkov / služieb, 
ktoré podporujú rozvoj podnikania v určitých priemyselných odvetviach alebo na trhoch. • 
založenie spoločnosti

Otvorenie výzvy: 20.5. 2021 Uzávierka: 20.6.2021 o 17:00 CET 

Financovanie: vybraných bude maximálne 25 organizácií, ktoré budú mať možnosť získať 
sub-granting vo výške max. 30.000€

Spôsob podania návrhu: cez e-mail ris@eitmanufacturing.eu

Celé znenie výzvy ako aj template a informácie ako postupovať pri podaní návrhu nájdete na 
nasledujúcom linku:  http://ris.eitmanufacturing.eu/call-evo-r/



26.05.2021 - IDS 2021

Konferencia IDS 2021 na MTF STU pod záštitou 
pána dekana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. 
a s podporou projektu „Internacionálny Dok-
torandský Seminár (IDS) ako podpora rozvoja 
medzinárodných inštitucionálnych partnerstiev“ 
spustila svoje webové sídlo a registráciu článkov 
na medzinárodný doktorandský seminár.

Dovoľujeme si Vás, vážení študenti doktorand-
ského štúdia pozvať k účasti na IDS 2021, ktoré 
sa uskutoční 21.-22.10.2021. Doktorandský se-
minár sa bude v roku 2021 konať na Slovensku 
a pozvanie prijalo hneď niekoľko zahraničných 
partnerských univerzít z krajín ako Chorvátsko, 
Česká republika či Maďarsko.

Konferencia IDS je skvelou príležitosťou, ako 
nadviazať a obnoviť tradíciu putovných dokto-
randských seminárov na MTF STU. Cieľom IDS 
je podporiť transfer vedomostí medzi výskum-
nými inštitúciami a podnietiť záujem jednotliv-
cov využívať teoretické poznatky v efektívnom 
výskume, a tým zvýšiť atraktívnosť zapojených 
území. Vďaka účasti na IDS budú mať dokto-
randi, ako mladí výskumníci možnosť stretnúť 
sa so zahraničnými partnermi, vymeniť si cen-
né skúsenosti z výskumu, získať hodnotnú spät-
nú väzbu a nadviazať priaznivé partnerstvá do 
budúcna.

Konferencie sa môže zúčastniť študent dokto-
randského stupňa štúdia, denný a externý, ktorý 
má chuť odprezentovať svoju prácu prostred-
níctvom posteru alebo článku.

Sme veľmi radi, že aj napriek celosvetovej situ-
ácii môžeme robiť to, čo nás baví a napĺňa a že 

spoločne môžeme rozvíjať tradíciu medzinárod-
ných doktorandských seminárov na MTF STU.

Registrácia článkov na IDS 2021 je práve spus-
tená na webovom sídle:
https://www.ids-conference.eu/call-for-papers/

tak neváhajte a zapojte sa do projektu konfe-
rencie IDS a zažite túto skvelú príležitosť spolu 
s nami.

Dôležité informácie:
Čo?: IDS, doktorandský seminár pre študentov 
doktorandského stupňa štúdia denní/kombino-
vaní
Kedy?: 21.-22.10.2021
Ako?: fyzicky, alebo online, podľa situácie
Prečo?: skvelá príležitosť odprezentovať svo-
ju prácu medzinárodnému publiku s odbornou 
komisiou, možnosť publikovania tých najlepších 
článkov v medzinárodných časopisoch, nadvia-
zanie kontaktov s medzinárodnými interdiscipli-
nárnymi partnermi a podpora myšlienky putov-
nej konferencie IDS na MTF STU.

Registrácia článkov: spustená na https://www.
ids-conference.eu/call-for-papers/

Všetky informácie k registrácii článkov, k témam 
doktorandského seminára, spolu s dôležitými 
dátumami nájdete na webe IDS: https://www.
ids-conference.eu/

V prípade otázok sa prosím obracajte na Ing. 
Bibianu Burdejovú, bibiana.burdejova@stuba.
sk.



26.05.2021 - MTF na TechNitra 2021

Virtuálny strojársky veľtrh TECHNITRA 2021 predstaví od 27. do 28. mája odbornej i laickej 
verejnosti najvýznamnejšie novinky z oblasti strojárenstva, zvárania, hutníctva, mechanizácie, 
automatizácie a elektronizácie.

Odborné online podujatie je ideálnym prostriedkom na predstavenie a prezentáciu prihláse-
ných spoločností použitím najmodernejších technológií a streamovacích služieb. Má ambí-
ciu zaujať prostredníctvom riadených panelových diskusií a moderovaného živého vysielania, 
v rámci ktorého má zákazník možnosť interaktívne sa zapájať pomocou chatu. Veľtrh bude 
vysielaný prostredníctvom špeciálne vytvoreného YouTube kanálu, na vybraných sociálnych 
sieťach a na web stránke www.technitra.sk.

Prezentácia  projektu  Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a 
interdisciplinárny výskum je v programe podujatia dňa 27.5.2021 o 16:25

„Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie 
pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdi-
sciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“


