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Zamestnanci a študenti na športových
súťažiach o "Pohár Rektora STU"

Výsledky študentov a zamestnancov na „Pohári rektora STU" 2011 :

Tohtoročné športové súťaže o „Pohár Rektora
STU" sa uskutočnili v Bratislave na jednotlivých
fakultách STU v dňoch 12. - 15. 4. 2011
v nasledovných športoch: futbal, florbal, volejbal,
plávanie, stolný tenis a basketbal. Otvorenie
jednotlivých športov
a ukončenie s odovzdávaním diplomov a putovných pohárov
„Rektora STU" vykonávali dekani jednotlivých
fakúlt a ich zástupcovia. O organizáciu
a športovotechnické zabezpečenie sa postarali
učitelia z jednotlivých fakúlt STU.
Z našej fakulty sa na „Pohári Rektora STU"
zúčastnilo spolu 84 športovcov - študentov
a zamestnancov, pod vedením učiteľov Katedry
telesnej výchovy a športu UIPH.
Dovoľujeme si prezentovať dosiahnuté výsledky
zamestnancov a študentov MTF STU.
Výsledky zamestnancov:
V basketbale našu fakultu reprezentovali
športovci pod vedením Jaroslava Otčenáša a
basketbalisti obsadili zo všetkých zúčastnených
fakúlt pekné 1. miesto a putovný „Pohár Rektora
STU".
V
stolnom
tenise
nás
reprezentovali
zamestnanci, ktorí obsadili tieto miesta: Michal
Bohunický - 3. miesto, Jozef Olvecký - 4. miesto,
Ivan Baránek - 5. miesto, Róbert Sobota - 7.
miesto, Lucia Krištofiaková - 2. miesto a Soňa
Novotná obsadila 6. miesto.
Dňa 10. 5. 2011 sa uskutoční ešte súťaž v tenise,

kde nás budú reprezentovať študenti Tomáš
Boleman a Igor Wachter. Dúfame, že ich
účinkovanie bude taktiež úspešné.
Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým
učiteľom
a študentom
za
ich
snahu
reprezentovať
našu
MTF
a zablahoželať
k dosiahnutým športovým výsledkom. Tešíme sa
na ďalší ročník v Bratislave a veríme, že športová
výprava MTF sa bude naďalej zväčšovať
a dosahovať stále dobré výsledky.

Futbal študenti

3. - 5. miesto

Florbal študenti

5. miesto

Volejbal študenti ženy

2. miesto

Volejbal študenti muži

4. miesto

Plávanie družstvo MTF

1. miesto

Basketbal študenti

5. miesto

Basketbal zamestnanci

1. miesto

Stolný tenis študenti ženy

2. a 3. miesto

Stolný tenis študenti muži

5. miesto

Stolný tenis zamestnanci muži

3., 4., 5. a 7. miesto

Stolný tenis zamestnanci ženy

2. a 6. Miesto

3.5.2011
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Študenti MTF STU na olympiáde v Rusku
V dňoch 19.- 21.4.2011 sa zúčastnili študenti MTF STU študijného programu Výrobné zariadenia a
systémy Bc. Ladislav Rolník, Bc. Stanislav Novák a Bc. Matej Baumgartner "First Students
International Olympiad on Mechanism and Machine Science", ktorá sa konala na IžGTU v Iževsku
(Ruská federácia). Supervisormi na olympiáde boli doc. Ing. Milan Naď, CSc. a Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.

Študenti Materiálovotechnologickej
fakulty, víťazmi futbalového turnaja
o “Pohár rektora UCM“ v Trnave
Študenti MTF STU v Trnave sa dňa 9. 5. 2011
zúčastnili medziuniverzitného turnaja o „Pohár
rektora UCM". V príjemnom prostredí Mestskej
športovej haly nastúpilo do súťaže 10 družstiev
zo 4 univerzít . Naši študenti z MTF postupne
vyhrali všetky zápasy vo svojej skupine
a postúpili z prvého miesta do semifinále
a nakoniec až do finále. V úvode finálového
zápasu sme dostali nešťastný gól, v závere sme
hru vyrovnali a na pokutové kopy turnaj vyhrali.
Podujatie sa nieslo v duchu fair play a vo veľmi
príjemnej atmosfére za účasti pána rektora UCM
Jozefa Matúša, ktorý všetkým poďakoval za účasť
na turnaji a pozval študentov na ďalší ročník.
V záverečnom vyhodnotení odovzdal najlepším
hráčom ceny a víťaznému kolektívu z MTF
putovný pohár. Ďakujeme organizátorom turnaja
za pekný športový deň a našim študentom
blahoželáme k získaniu 1. miesta.

Zápasy v skupine:
MTF Trnava - TRUNI 1:0
Ligamon - MTF Trnava 0:3
MTF Trnava - Matúšovi Anjeli 5:1
Univerzita Crajova Majsters - MTF Trnava 1:2
Výsledky zápasov:
Štvrťfinále: MTF Trnava - Univerzita J.
Keyleho 1:1 ( na penalty 2:1)
Semifinále: MTFTrnava - Matúšovi Anjeli 2:0
Finále: FC Aranburu - MTF Trnava 1:1 (na
penalty 2:3)
19.5.2011

Vedenie fakulty ďakuje účastníkom za reprezentáciu fakulty medzinárodnom poli.
2.5.2011
3
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Zasadnutie prodekanov STU pre rozvoj
Dňa 5. 5. 2011 sa na Materiálovotechnologickej fakulte uskutočnilo zasadnutie prodekanov STU pre
rozvoj, ktoré viedol prorektor STU prof. Ing. Milan Sokol, PhD. Za našu fakultu sa stretnutia zúčastnil
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Na zasadnutí sa rokovalo o pasportizácii priestorov STU a strategickom
investičnom pláne fakúlt STU. Po skončení rokovania prítomní navštívili areál Bottova a prezreli si
Centrum excelentosti 5-osového obrábania.
6.5.2011
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III. konferencia pedagógov MTF STU

Výjazdové zasadnutie redakčnej rady
časopisu Spektrum
Dňa 9.5. 2011 sa na Paulínskej ulici 16, v zasadačke dekana konalo výjazdové zasadnutie redakčnej rady
časopisu Spektrum. Domácich ako aj mimofakultných členov privítala prodekanka Vidová spolu s
prodekanom Peterkom, ktorý redakčnej rade prezentoval súčasnosť ale aj budúce smerovanie
Materiálovotechnologickej fakulty.
Výjazdové zasadnutie bolo spojené s oslavou životného jubilea Ing. Milana Petráša, PhD. - predsedu
redakčnej rady, ktorému touto cestou srdečne blahoželáme.
12.5.2011

Dňa 12. mája 2011 sa uskutočnila na MTF STU na
podnet dekana fakulty prof. Moravčíka "III.
konferencia
pedagógov
MTF
STU",
s nasledujúcim programom:
V úvode dekan fakulty privítal prítomných a
krátko zhrnul ciele porady. V krátkom príhovore
poukázal na niektoré problémové oblasti v
činnosti fakulty a témy, ktoré v akademickej obci
môžu rezonovať. Následne prodekani a vedúca
OAKČ v súlade s programom prezentovali
tematické oblasti s poukázaním na konkrétne
štatistické údaje a dáta. Po prezentácii sa
uskutočnila diskusia, v ktorej mali možnosť
prítomní prezentovať svoje názory a zároveň
klásť otázky dekanovi a ostatným členom
manažmentu fakulty.
13.5.2011
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Vedecká konferencia venovaná
profesorovi Pavlovi Gleskovi
Dňa 6. 5 . 2011 sa na akademickej pôde MTF STU
v Trnave uskutočnila vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Na
podporu projektov VEGA", organizovaná pri
príležitosti nedožitého životného jubilea 80 rokov
prof. PhDr. Pavla Gleska, PhD.
Vedeckú konferenciu pod názvom „Na podporu
projektov VEGA" usporiadala Katedra telesnej
výchovy a športu ÚIPH. Úvodné slovo a zároveň
otvorenie konferencie uskutočnil riaditeľ ÚIPH
prof. Ing. Jozef Sablik, PhD., ktorý zdôraznil
potrebu
stretávania
sa
vysokoškolských
pedagógov na akademickej pôde pri vzájomnej
výmene vedeckých poznatkov. Zároveň ocenil
a pripomenul pôsobenie profesora Pavla Gleska
na fakulte v Trnave, ktorý položil základy
vedeckého a športového napredovania Katedry
telesnej výchovy a športu, ktorá sa významnou
mierou podieľa na športovom dianí študentov
a zamestnancov MTF STU v Trnave.
Konferencia bola zameraná na rozšírenie
poznatkov
z oblasti
riešenia
projektov
a výsledkov výskumu z procesu športového
tréningu a pedagogickej práce na školách,
univerzitách a športových kluboch a súčasne
otvorila priestor pre vysokoškolských učiteľov
a trénerov na to, aby prezentovali poznatky
svojich výskumných a teoretických štúdií
i praktických poznatkov, osobitne z okruhu
zdokonaľovania výberu športovcov a inovácie
9

a didaktiky športového tréningu i problematiky
školskej telesnej a športovej výchovy. V rámci
konferencie
bolo
prezentovaných 19 príspevkov, ktoré obohatili
športovú a telovýchovnú prax o ďalšie nové
vedecké poznatky.
Z viacerých vystúpení zaujal zúčastnených
príspevok Petra Kurhajca predsedu „Spoločnosti
Ferdinanda Martinenga", ktorý priblížil s ďalším
vystúpením Mgr. Milana Belka činnosť ich
spoločnosti a život i dielo profesora Pavla Gleska,
s jeho celoživotným pedagogickým, trénerským,
funkcionárskym a vedeckým pôsobením u nás aj
v zahraničí.
Prof. Rudolf Horváth z Pedagogickej fakulty z
Prešova vo svojom príspevku zaoberajúcom
sa stavom kondičných schopností aplikáciou
položiek Eurofit zvýraznil, že jednou zo
základných povinností vysokoškolského učiteľa
okrem edukačnej činnosti je vedeckovýskumná
a publikačná činnosť. Vysokoškolský pedagóg by
nemal len využívať poznatky získané štúdiom a
interpretovať myšlienky iných autorov, ale
v prvom rade by mal prezentovať svoje vlastné
myšlienky ako výsledok skúmania svojich
skúseností a poznatkov.

Témy viacerých prednesených príspevkov
svedčili o tom, že nové prístupy a východiská
v rámci športovej edukológie, kinantropológie a
humanistiky je možné neustále objavovať,
rozširovať a zároveň prispievať k rozvoju telesnej
výchovy a športu ako významnej súčasti kultúry,
ale aj neustálemu vzostupu jej vedeckého
poznania.
Účastníci konferencie sa zhodli v názore, že
fakulty univerzít v rámci svojich možností
vytvárajú pod vedením športových pedagógov
pre študentov prostredie, kde môžu nájsť
podmienky na uspokojenie ich vnútorných
potrieb, či už aktívnou formou alebo rekreačnou,
čím významne prispievajú pri ich náročnom
vysokoškolskom štúdiu. V závere konferencie,
ktorá sa niesla v príjemnej pracovnej atmosfére a
v duchu spomienok na prof. Pavla Gleska sa
všetci zúčastnení vzájomne lúčili s dobrým
pocitom a zároveň si sľúbili, že sa do Trnavy ešte
radi vrátia.
17.5.2011
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Uskutočnila sa akcia Deň pre vaše zdravie
V dňoch 19.- 21.4.2011 sa zúčastnili študenti
MTF STU študijného programu Výrobné
zariadenia a systémy Bc. Ladislav Rolník, Bc.
Stanislav Novák a Bc. Matej Baumgartner "First
Students International Olympiad on Mechanism
and Machine Science", ktorá sa konala na IžGTU
v Iževsku (Ruská federácia). Supervisormi na
olympiáde boli doc. Ing. Milan Naď, CSc. a Ing.
Rastislav Ďuriš, PhD.
Dňa 19.5.2011 sa vo foyer pred veľkou aulou na
Paulínskej 16 uskutočnilo podujatie "Deň pre
vaše zdravie". Pracovníci Všeobecnej zdravotnej
poisťovne poskytli záujemcom rôzne preventívne
merania, napr. meranie tlaku krvi, meranie tuku
v organizme + výpočet BMI, obsah vody v tele,
minimálna spotreba kalórií, objem svalového
tkaniva, obsah proteínov v tele, podiel minerálov
v tele, odhad biologického veku a meranie
hmotnosti telesného tuku.
Bonusovým produktom eventu bola možnosť
poradenstva v oblasti ZP, možnosť výmeny
preukazov VšZP (v prípade straty preukazu
poistenca, výmena preukazu poistencov bývalej
Spoločnej zdravotnej poisťovne), možnosť
vybavenia žiadosti o EPZP priamo na mieste.
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Podujatie sa stretlo so záujmom zo strany
zamestnancov i študentov a preto sa opätovne
po dohode s VšZP uskutoční v mesiaci september
2011.
20.5.2011

Konal sa šiesty ročník International
Doctoral Seminar 2011
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom
v Trnave už po šiestykrát zorganizovala
medzinárodný
seminár
študentov
doktorandského
štúdia
pod
názvom
„International Doctoral Seminar 2011“. Cieľom
organizovania seminárov je pripraviť pôdu na
prezentáciu výsledkov vedeckej a výskumnej
činnosti študentov doktorandského štúdia,
nadviazanie kontaktov s kolegami z iných
univerzít a výskumných inštitúcií nielen na
Slovensku ale aj v zahraničí. Pre mnohých
študentov je to prvá možnosť overiť si svoje
schopnosti a zároveň prezentovať svoju prácu
v anglickom jazyku.
Podujatie sa uskutočnilo od 15. do 17. mája 2011
v príjemnom a zároveň veľkolepom prostredí
Smolenického zámku. Registrovalo sa 76
doktorandov (z toho 30 zahraničných - z Českej
republiky, Bieloruska, Ruska, Rakúska, Poľska
a Nemecka) a 7 hostí zo zahraničia. Prostredie
stredovekého zámku na úpätí Malých Karpát
dodalo semináru jedinečnú atmosféru.
Po slávnostnom otvorení príhovormi dekana
MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka
a prodekana doc. Ing. Petra Schreibera, CSc.
pokračovalo rokovanie študentov formou
prezentácií príspevkov v 2 sekciách za účasti
kolegov – doktorandov, školiteľov, učiteľov
z ústavov MTF a hostí.

Z vyhodnotenia dotazníkov spokojnosti vyplýva,
že podujatie vnímajú študenti ako vítanú
možnosť na overenie si svojich výsledkov
a schopnosti prezentácie na verejnosti, a takisto
nadviazania kontaktov s kolegami zo zahraničia.
Po prvýkrát bola zriadená samostatná
internetová
stránka
tohto
podujatia
www.idssmolenice.sk, čo tiež prispelo k lepšej
informovanosti a zviditeľneniu podujatia mimo
fakulty a univerzity.
Na záver by sme radi poďakovali všetkým
zúčastneným a zároveň pozvali všetkých
budúcich záujemcov na siedmy ročník IDS. Preto,
ak ste doktorandom, srdečne Vás pozývame na
IDS 2012, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 22.
mája 2012 na Smolenickom zámku pri Trnave.
Informácie o predchádzajúcich ročníkoch IDS
spolu s fotografiami z podujatia sú dostupné na
www.mtf.stuba.sk v sekcii „Informácie o vede
a výskume“.
20.5.2011
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Dies Iovis Occurssus XVI
Štvrtkové stretnutie 26.5.2011 otvoril troma skladbami mladý umelec zo Základnej umeleckej školy
v Trnave, žiak Lukáš Harant, pod vedením pedagogičky Mgr. Marty Čeleďovej.
Po privítaní prítomných prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka predstavil hosťa popoludnia, RNDr. Jozefa
Brestovského, odborníka v oblasti boja proti kalamitným komárom a kliešťom. Práve tieto dva drobné
živočíchy, ich spôsob života, potravy a účinného chránenia sa proti nim boli náplňou prednášky.
Nakoľko komáre a kliešte sa v našom okolí vyskytujú najviac v aktuálnom čase, vyvolala téma množstvo
otázok v diskusii zo strany poslucháčov.
Prednášateľ RNDr. Brestovský je i spoluautorom knihy Dobrý revír, ktorú si mohli zúčastnení zakúpiť
v závere prednášky spolu s venovaním od autora.
Šestnáste štvrtkové popoludnie bolo posledné v letnom semestri, no ako povedal moderátor stretnutia,
Ing. Milan Petráš, PhD., stretnutia s osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života na pôde MTF
STU budú naďalej pokračovať opäť začiatkom zimného semestra.
27.5.2011

Tenisový kurz pre deti zamestnancov STU
počas letných prázdnin
ÚZ Centrum akademického športu STU
pripravuje uskutočniť počas letných prázdnin
kurz výučby tenisu pre deti zamestnancov STU.
Dĺžka kurzu 10 hodín počas 2 týždňov. Kurz
povedie kvalifikovaný tréner tenisu.
Na tenisový kurz môžu byť prihlásené deti
zamestnancov STU vo veku 6 - 15 rokov.
Záväznú prihlášku na kurz treba poslať
do 20. júna 2011
na ÚZ CAŠ STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
alebo cas@stuba.sk.
Cena kurzu je 55,00 €. Výučba tenisu sa
uskutoční za predpokladu minimálne 10
účastníkov kurzu. Začiatok kurzu bude od 4. júla
2011 v dopoludňajších hodinách na kurtoch
Tenisového areálu CAŠ STU /areál ŠD Mladá
garda/, Račianska ul. 103 v Bratislave.
Rozpis výučby bude spresnený podľa počtu
prihlásených detí. V prihláške treba uviesť vek
dieťaťa, jeho tenisovú výkonnosť, adresu a tel.
kontakt rodiča. Ďalšie informácie budú
poskytnuté po uzávierke prihlášok účastníkov
kurzu príp. tel. 0917539971.
P. Svoboda
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Výsledky volieb do AS STU
Dňa 10. mája až 11. mája 2011 sa v pavilónoch „Z“
a „T“ konali voľby členov a náhradníkov do AS STU
na obdobie 2011 – 2015.
AS MTF STU - z volieb členov a náhradníkov do AS
STU na obdobie 2011 - 2015
Počet oprávnených voličov: 230
Počet hlasov. lístkov odovzdaných voličom: 168
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej
komisii: 168
Zoznam kandidátov v abecednom poradí
1.
Babčanová Dagmar, Ing. PhD. - 21 hl.
2.
Cagáňová Dagmar, Doc.Mgr.PhD.- 94
3.
Čaplovič Ľubomír, Doc. Ing. PhD. - 110
4.
Čambál Miloš, Doc. Ing. CSc. - 75
5.
Hrmo Roman, Doc. Ing. PhD. - 27
6.
Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD. - 105
7.
Sawicki Silvester, PhDr. PhD. - 10
8.
Tanuška Pavol, Doc. Ing. PhD. - 122
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Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa
počtu získaných hlasov:
1.
Tanuška Pavol, Doc. Ing. PhD. - 122 hlasov
2.
Čaplovič Ľubomír, Doc. Ing. PhD. - 110
3.
Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD. - 105
4.
Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. - 94
Zoznam náhradníkov zvolených do AS STU podľa
počtu získaných hlasov:
1.
Čambál Miloš, Doc. Ing. CSc. - 75
2.
Hrmo Roman, Doc. Ing. PhD. - 27
3.
Babčanová Dagmar, Ing. PhD. - 21
4.
Sawicki Silvester, PhDr. PhD. - 10
Trnava 11. mája 2011
Volebná komisia:
Jozef Sablik, Prof. Ing. CSc., predseda VK
Marta Kučerová, Ing. PhD., člen VK
Ondrej Kimlička, člen VK

AS MTF STU - z volieb členov a náhradníkov do
AS STU na obdobie 2011 - 2015
Počet oprávnených voličov: 3733
Počet hlasov. lístkov odovzdaných voličom: 201
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej
komisii: 201
Zoznam kandidátov v abecednom poradí
s uvedením počtu získaných hlasov:
1.
Brieniková Jana, Ing. - 58 hlasov
2.
Dominika Jurovatá, Ing. - 52
3.
Ondruška Michal, Bc. - 176
Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa
počtu získaných hlasov:
1.
Ondruška Michal, Bc. - 176
2.
Brieniková Jana, Ing. - 58
Zoznam náhradníkov zvolených do AS STU
podľa počtu získaných hlasov:
1.
Dominika Jurovatá, Ing. - 52

Volebná komisia:
Jozef Sablik, Prof. Ing. CSc., predseda VK
Marta Kučerová, Ing. PhD., člen VK
Ondrej Kimlička, člen VK
13.5.2011
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Prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra
Joehnka
Dňa 17.5.2011 sa uskutočnila prednáška hosťujúceho profesora našej fakulty, prof. Dr. Dr. h. c. Petra
Joehnka - Administrative Director-a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf na tému Knowledge
Strategy.
Prednáška sa stretla s veľkou účasťou a záujmom študentov 1. ročníka, 2. stupňa štúdiá Ústavu
priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.
20.5.2011
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KVALIFIKAČNÝ RAST

Predstavenie nových profesorov a
vymenovanie nových docentov STU
Na slávnostnom zhromaždení 2. mája 2011
vymenoval rektor Robert Redhammer nových
docentov STU. Prorektor Stanislav Biskupič mu
zároveň predstavil nových profesorov STU.
„Pôsobenie učiteľa na výskumne orientovanej
univerzite je náročným poslaním. Nestačí len
rekapitulovať historicky známe fakty, ale dobrý
učiteľ musí svojich študentov zapáliť pre
poznávanie nových dosiaľ nepoznaných svetov,
musí iniciovať svojich študentov k hľadaniu
nových poznatkov a novátorských riešení,"
povedal prorektor pre vedu a výskum Stanislav
Biskupič keď predstavoval nových profesorov.
Blahoprajné listy si z rúk rektora STU prevzali:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Zita Iždinská, PhD.
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
prof. Ing. Milan Marônek, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

Dekrét docenta s účinnosťou od 2. mája 2011
prijali:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Roland Jančo, PhD.
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranid, PhD.
doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
„Som rád, že na našej Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave máme opäť viac
profesorov a docentov. Dosiahnutie takéhoto
životného úspechu je zelená pre ďalšie
pokračovanie. Mňa by veľmi potešilo, keby tie
dekréty a úspechy, ktoré ste dosiahli, boli
katalyzátorom pre ďalšiu činnosť, pre aktivity na
vyššej úrovni, najmä smerom von z univerzity,"
zdôraznil vo svojom záverečnom príhovore
rektor R. Redhammer.
Vedenie fakulty kolegom srdečne blahoželá.
3.5.2011
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Oznam o úspešných obhajobách - Ing.
Jurča, Ing. Kmecová
Dňa 19. 5. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby
dizertačných prác doktorandov MTF STU so
sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej
pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou
v študijnom programe didaktika technických
profesijných predmetov.
Doktorand : Ing. Robert Jurča
Názov práce: Projektové vyučovanie
v technických odborných predmetoch
Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.

Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Božik
Dňa 26. 5. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba
dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom
v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky,
automatizácie a matematiky.
Doktorand : Ing. Miroslav Božik
Názov práce: Metodika preukázania bezpečnosti
prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného
jadrového paliva
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Vedenie fakulty srdečne blahoželá.
27.5.2011

Doktorandka : Ing. Iveta Kmecová
Názov práce: Didaktická účinnosť učebníc
v odbornom vzdelávaní
Školiteľ: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Vedenie fakulty srdečne blahoželá.
24.5.2011
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SPOKOJNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

Výsledky z monitoringu spokojnosti
stravníkov v stravovacích zariadeniach na
MTF STU v Trnave
Monitoring
spokojnosti
stravníkov
bol
uskutočnený v dňoch od 21. 03. 2011 do 27. 03.
2011 dotazníkovou formou prostredníctvom
aktualít na web stránke fakulty a mailu zaslaného
všetkým
stravníkom
v
Akademickom
informačnom systéme fakulty.
Z celkového počtu (2 731) oslovených
respondentov (450 zamestnancov + 2281
študentov dennej prezenčnej formy) sa vrátilo
208 vyplnených dotazníkov. Celková návratnosť
dotazníkov bola 7,6%. Nakoľko fakulta disponuje
4 stravovacími zariadeniami (jedáleň Paulínska,
jedáleň M. Uhra, bufet Paulínska, bufet M. Uhra),
otázky na znaky kvality stravovania sa týkali
všetkých štyroch zariadení jednotlivo. Jednotlivé
stravovacie zariadenia prešli pri vyhodnocovaní
výsledkov analýzou, z ktorej výstupy boli
zhmotnené do indexov spokojnosti, stĺpcových a
koláčových diagramov.
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Konkrétne výsledky si možete pozrieť na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?pa
ge_id=7494
6.5.2011
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RÔZNE

Psychologické poradenstvo študentom
MÁŠ PROBLÉM? POTREBUJEŠ SA VYROZPRÁVAŤ?
NEVIEŠ, AKO SA ZACHOVAŤ?
Milý študent fakulty, práve pre takéto prípady Ti
vedenie fakulty podáva pomocnú ruku a ponúka
riešenie- návštevu poradne, kde Ti môžu
problém pomôcť vyriešiť.
Každé Vaše trápenie si zasluhuje pozornosť.
Pre koho: Poradňa je tu v prvom rade pre
študentov MTF STU. Navštíviť ma však môžu i
rodinní príslušníci študentov (ak sa problém týka
študenta) a zamestnanci MTF STU.
Ako pracujem: Hlavným nástrojom mojej práce
je rozhovor. Obsah rozhovoru je dôverný.
Konzultácie môžu byť individuálne ale i párové,
„face to face" alebo prostredníctvom e-mailu. Sú
bezplatné. Počas konzultácie nebudete ležať na
terapeutickej pohovke J
Prvé stretnutie: Prvé stretnutie je dobré
dohodnúť si vopred osobne, telefonicky alebo emailom.
Na prvom stretnutí sa Vám predstavím, krátko
Vás oboznámim so spôsobom, akým pracujem a
spolu sa dohodneme na ďalších podmienkach
našej spolupráce (frekvencia stretnutí, dĺžka
konzultácie,...).
Ak potrebujete vypočutie, radu, ak vás niečo
trápi, ak sa neviete rozhodnúť, ak potrebujete
povzbudenie či oporu, som tu pre vás.
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Kde ma nájdete
Študentský domov Miloša Uhra, J. Bottu 21,
Trnava
Číslo dverí 017 ( na prízemí vpravo na spojovacej
chodbe smerom na nový internát)
Ďalšie kontakty budú doplnené v krátkej dobe.
Psychológ
Mgr. Lucia Sopoligová
Absolventka Filozofickej Fakulty Trnavskej
univerzity - odbor psychológia, frekventantka
dlhodobého výcviku v psychoterapii, absolventka
viacerých workshopov, seminárov, kurzov psychológia, psychoterapia, pedagogika, sociálna
práca.

Konzultačné hodiny - platné od 4.5.2011
PÁRNY TÝŽDEŇ
Utorok
16.00 - 18.30
Štvrtok
15.00 - 18.30

NEPÁRNY TÝŽDEŇ
Utorok
13.30 - 18.30
Štvrtok
15.00 - 18.30

Možné okruhy konzultácií:
● výkon - záťaž, neúspech, učenie
● vzťahy - spolubývajúci, rodičia, partneri, pedagógovia
● alkohol, drogy, peniaze
● osamelosť, smútok, strach
● sebapoznávanie, dôležité rozhodnutia
5.5.2011
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