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Udalosti
na MTF STU

AKCIE

Teacher´s cup 2011
Dòa 24. júna 2011 sa konal jedenásty roèník slovensko - èeského tenisového turnaja uèite¾ov a
pracovníkov vysokých škôl organizovaný pod záštitou dekana Materiálovotechnologickej fakulty
STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Olivera Moravèíka.
Tento rok sa tenisový turnaj konal v priestoroch tenisových kurtov Tenisového klubu na ulici J.
Slottu v Trnave. Víazi súažných disciplín Dvojhra - muži, ženy a Štvorhra boli odmenení víaznými
pohármi, ktoré im v závere podujatia odovzdal predseda organizaèného výboru prof. Ing. Milan
Turòa, PhD.
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Pozvánka na XXXVI. roèník
Malokarpatského maratónu

Predvádzanie prístroja

Vážení športoví priatelia, športovci, milé
kolegyne a kolegovia, dovo¾ujeme si Vám
oznámi, že Katedra telesnej výchovy a športu
ÚIPH MTF STU v Trnave v spolupráci s mestom
Trnava a Trnavským samosprávnym krajom
usporiada v tomto roku dòa 16. 10. 2011
(nede¾a) XXXVI. roèník Malokarpatského
maratónu (MKM). Súèasou tohto podujatia
je aj XVIII. roèník Majstrovstiev Slovenskej
republiky vysokoškolákov v maratóne. Trasa
maratónu vedie z Trnavy cez obce Suchá nad
Parnou, Horné Orešany, Smolenice, Lošonec,
Dolné Orešany a Košolná s cie¾om v Trnave
pred vysokoškolským internátom M. Uhra.
V doterajších 35. roèníkoch sme zaregistrovali
na štarte takmer 7000 vytrvalcov zo 6 krajín,
ktorý tento nároèný maratón pod Malými
Karpatmi dokázali absolvova. Organizaèný
výbor MTF STU v Trnave sa teší na vašu
aktívnu úèas, ale ako i na fanúšikov tohto
športu. Dúfame, že XXXVI. roèník MKM bude
prínosom v športovom dianí obyvate¾ov z
Trnavského regiónu a okolia.

Dòa 10.6.2011 sa v hale Centra excelentnosti 5 -osového obrábania uskutoènilo predvádzanie
nového prístroja pre tepelné upínanie nástrojov od firmy HAIMER. Zamestnanci firmy realizovali
praktické ukážky upínania rôznych priemerov nástrojov s objasnením správnych parametrov
tepelného upínania. Èas prezentácie bola venovaná novej generácie upínaèov nástrojov ako pre
výkonové obrábanie, tak aj pre vysokorýchlostné obrábanie. Predvádzania sa zúèastnili doktorandi
a zamestnanci UVTE –KOM.

Propozície a prihláškU na MKM 2011 nájdete
na www.mtf.stuba.sk v sekcii Informácie o
dianí na MTF - Aktuality - jún 2011.
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NÁVŠTEVY

Návšteva prof. Nigela Holdena
Profesor Nigel Holden z Ve¾kej Británie,
svetovo uznávaný odborník v oblasti
interkultúrneho a poznatkového
manažmentu, navštívil našu fakultu dòa
20.6.2011. Z vedenia fakulty ho prijal
prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, PhD.
Hlavné rokovania prebiehali na Ústave
priemyselného inžinierstva, manažmentu a
kvality za úèasti doc. Ing. Miloša Èambála,
PhD., doc. Ing. Jany Šujanovej, PhD. a doc.
Mgr. Dagmar Cagáòovej, PhD. V rámci
stretnutia sa prediskutovali otázky možného
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partnerstva hlavne v oblasti medzinárodných
projektov, prioritne FP7. Profesor Holden sa
pozitívne vyjadril k smerovaniu výskumu na
Ústave, kde sa našli spoloèné oblasti pre
vzájomnú kooperáciu. Spolupráca s
profesorom Holdenom bola nadviazaná v
minulom roku v Portugalsku, Porte na ECKM
2010 (Európska konferencia poznatkového
manažmentu), kde profesor Holden bol
pozvaný s vyžiadanou prednáškou a èlenovia
UPMK a vedenia fakulty prezentovali svoje
príspevky.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

159 absolventov úspešne
ukonèilo doktorandské štúdium
Medzi slávnostné okamihy na Slovenskej
technickej univerzite patria promócie
doktorandov. Dòa 13. mája 2011 si diplom o
úspešnom ukonèení štúdia prevzalo 159
absolventov doktorandského štúdia 7 fakúlt
STU.V snahe oceni vynikajúcich absolventov
doktorandského štúdia a zvýši motiváciu
študentov ku kvalite štúdia rektor Robert
Redhammer udelil Cenu rektora STU trom
absolventom doktorandského štúdia:
1. Ing. Michalovi Tvarožkovi, PhD. (FIIT)
2. Ing. Zuzane Repickej, PhD. (FCHPT)
3. Ing. Lucii Vavríkovej, PhD. (SvF)
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„Výskumná orientácia našej univerzity
prináša študentom praktické skúsenosti v
bádate¾skej èi inžinierskej èinnosti,
obohacuje vzdelávanie o nové poznatky, o
prístup k špecializovaným laboratóriám, o
úèas študentov na skutoèných výskumných
projektoch, ako aj záujem praxe o odbornú
spoluprácu s našimi tímami... Vaše výsledky,
publikácie, inžinierske riešenia èi umelecké
výkony robia dobré meno našej alma mater.
Preto ku gratulácii pripájam aj poïakovanie
za svedomitú prácu na zvyšovaní dobrého
mena našej školy,“ povedal na záver
slávnostného aktu rektor R. Redhammer.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Zrekonštruovaná uèebòa
na pavilóne T (Bottova 25)
Realizáciou projektu „Centrum poznatkovej
organizácie duševného vlastníctva, ITMS
26220220054“ v Operaènom programe
Výskum a vývoj bola zrekonštruovaná uèebòa
è. 23 na pavilóne T (Bottova 25). Uèebòa spåòa
všetky atribúty moderného výuèbového
multimediálneho prostredia – kapacita 50
miest (z toho pre študentov 48 miest),
vybavenie notebookmi (50 ks), dataprojektor,
plátno, kopírovacie zariadenie a tlaèiareò.
Uèebòa je infraštruktúrou napojená na
internet. Prioritne je urèená ako expertné a
výuèbové pracovisko pre transfer poznatkov
získaných z informaèných zdrojov.
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Projekt “Centrum poznatkovej organizácie
duševného vlastníctva, ITMS kód projektu
26220220054, je realizovaný na základe
operaèného programu Výskum a vývoj
financovaného z európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Podporujeme výskumné aktivity na
Slovensku / Projekt je realizovaný zo zdrojov
EÚ
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výsledok zasadnutia prijímacej
komisie dekana pre prijímanie
uchádzaèov na bakalárske
štúdium zo dòa 17.6.2011
Zoznam prijatých a neprijatých uchádzaèov na bakalárske štúdium MTF STU nájdete
na www.mtf.stuba.sk, v sekcii Informácie o dianí na fakulte - Aktuality - Jún 2011, resp.
na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7604
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Uskutoènil sa zápis prijatých
uchádzaèov na bakalárske
štúdium
Zápis prijatých uchádzaèov na bakalárske štúdium sa uskutoènil v dòoch 28. 6. 2011 a 29. 6. 2011 o
10.00 hod. v aule prof. Èabelku na Paulínskej ul. v Trnave. V èase od 8.00 hod. do 10.00 hod.
prebiehalo v priestoroch pred aulou fotografovanie prijatých študentov pre potreby
Akademického informaèného systému fakulty a pre potreby výroby preukazu študenta.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Hodnotenie ARRA - web stránky
fakúlt / univerzít

Právne poradenstvo
pre absolventov MTF STU

V priebehu mája 2011 ARRA hodnotila web stránky fakúlt vysokých škôl sledovala zverejnenie 13
typov informácií (kritérií), ktoré sú relevantné pre potenciálneho uchádzaèa o štúdium, na 105 web
stránkach fakúlt (vrátane dvoch monofakultných) verejných vysokých škôl. Informatívne tiež bolo
zhodnotených 15 web stránok súkromných vysokých škôl a ich fakúlt.
Medzi siedmimi fakultami, ktoré dané kritérium spåòali, sa nachádza šes fakúlt Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (prieskum sa nachádzal na web stránke univerzity) a
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.
Celá správa je k dispozícii na stiahnutie na http://www.arra.sk/otvorena-univerzita-hodnotenieweb-stranok-vysokych-skol-2011

Vážení budúci absolventi MTF STU,
vïaka realizácii projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia
absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ" ITMS kód projektu:26110230024 Vám
oznamujeme, že od 1. júna 2011 máte k dispozícii denne zdarma právne poradenstvo za úèelom
zabezpeèenia kvalitných služieb v oblasti pracovnoprávnych a ïalších právnych vzahov a v
ostatných právnych odvetviach pre absolventov MTF STU Trnava. Charakteristika právneho
poradenstva pre absolventov MTF STU: zabezpeèenie právnych poradenských služieb, ktoré
potvrdia znalos práv absolventa MTF STU ako budúceho zamestnanca. Právnik pripraví
absolventa na prijímací pohovor, bude sa venova správaniu a náležitostiam pri podpisovaní
pracovnej zmluvy, upozorní a poskytne právne konzultácie s pracovnými zmluvami, podá
informácie oh¾adom dodržiavania maximálneho pracovného èasu a dodržiavania èasu na
odpoèinok (v prípade zmennosti), upriami sa na riziká spojené s podnikaním a so stratou ochrany
zo strany Zákonníka práce a iných právnych predpisov, ako aj ostatným pracovno-právnym
vzahom a problémom súvisiacich s uplatnením absolventa MTF STU v praxi.
kontakt
PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová, advokát, so sídlom Dolné bašty è.2, 917 01 Trnava
e-mail: jaroslava.balaziova@zoznam.sk, mobil:0905511089, tel.: 033/5340666
Dôležité: pri použití emailovej formy komunikácie prosím do kópie adresáta uvádzajte aj riešite¾a
projektu, t.j. kvetoslava.resetova@stuba.sk

Priznané práva MTF STU
po komplexnej akreditácii
Pod¾a § 84 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditaènej komisie priznal minister školstva
SR Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právo ude¾ova
príslušné akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v príslušných študijných
odboroch.
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V prípade akýchko¾vek doplòujúcich otázok kontaktujte zodpovedného riešite¾a projektu:
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., e-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
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RÔZNE

Kalendárium zasadaní grémií
MTF STU na ZS 2011/2012

Ubytovanie v ŠD v ak. roku
2011/12

Aktuálne kalendárium pre ZS 2011/2012 si
môžete pozrie na www.mtf.stuba.sk v sekcii
Informácie o dianí na MTF - Aktuality - Jún
2011 alebo
na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7627

Študenti, ktorí si podali žiados o ubytovanie na ak. rok 2011/12, si môžu výsledky komisie o
pridelení alebo nepridelení ubytovania pozrie v AIS (Akademický informaèný systém). Ubytovaní
boli študenti, ktorí získali 34 a viac bodov. Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie na ak. rok
2011/2012 si môžu poda odvolanie voèi rozhodnutiu komisie prostredníctvom podate¾ne MTF (v
papierovej forme) do 29.7.2011. Žiadosti študentov zotrvávajúcich v 3. roèníku bakalárskeho
štúdia a 2. roèníku inžinierskeho štúdia sa budú rieši na zasadnutí komisie 1. septembrový týždeò +
žiadosti študentov prijatých do 1. roè. Ing. štúdia + odvolania)

Harmonogram štúdia v ak. roku
2011/2012
Harmonogram štúdia v akademickom roku 2011/2012 bol schválený vo Vedení fakulty dòa 22.
marca 2011. Harmonogram nájdete na www.mtf.stuba.sk v sekcii Informácie o dianí na MTF Aktuality - Jún 2011 alebo na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7310
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Predregistrácia povinne
volite¾ných predmetov
V èase od 15. 6. 2011 do 22. 6. 2011 prebieha v Akademickom informaènom systéme
predregistrácia povinne volite¾ných predmetov pre ak. rok 2011/2012.
Skôr ako si predmety predregistrujete, preèítajte si informácie zobrazené v AIS cez - Portál študenta
- Reg./Zápisy - Najskôr si preèítajte informácie Vášho študijného oddelenia.Predregistrácia sa týka
študentov, ktorí sú v ak. roku 2010/2011 v 1. roku štúdia a 2. roku štúdia na bakalárskom štúdiu a v
1. roku štúdia na inžinierskom štúdiu. Termín predregistrácií je nutné dodrža z dôvodu prípravy
rozvrhov na zimný semester 2011/2012.
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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