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AKCIE

25. výroèie založenia MTF STU
v Trnave

25

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) si v roku 2011
pripomína 25. výroèie svojho vzniku. V nasledujúcich mesiacoch si Vám dovolíme priblíži udalosti
z histórie fakulty, ktoré sme zaznamenali v piatich blokoch období jej vývoja:
1.
2.
3.
4.
5.

obdobie: Udalosti 1986 – 1990 (prinášame v septembri 2011)
obdobie: Udalosti 1991 – 1995 (prinesieme v októbri 2011)
obdobie: Udalosti 1996 – 2000 (prinesieme v novembri 2011)
obdobie: Udalosti 2001 – 2005 (prinesieme v decembri 2011)
obdobie: Udalosti 2006 – 2011 (prinesieme v januári 2012)

Udalosti z prvého obdobia vývoja fakulty si môžete prezrie na:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7755
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Zápisy do I. roku štúdia
na inžinierskom štúdiu –
2011/2012

25

Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dòoch 23.8. – 25.8.2011 novoprijatých
študentov na inžinierske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012. Všetkých študentov
prvákov vedenie fakulty srdeène víta a praje ve¾a úspechov ako v štúdiu.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o konaní obhajob - Ing.
Uhráková, Ing. Oravec, Ing.
Šimurdová
Dòa 24. 8. 2011 sa uskutoènili úspešné
obhajoby dizertaèných prác doktorandov
MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave
inžinierskej pedagogiky a humanitných vied,
pred komisiou v študijnom programe
d i d a k t i ka te c h n i c k ýc h p ro fe s i j nýc h
predmetov .
Doktorandka : Ing. Eva Uhráková
Názov práce: Plagiátorstvo na technických
univerzitách
Školite¾ka: doc. PhDr. Dana Dobrovská, Csc.
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Doktorand : Ing. Miroslav Oravec
Názov práce: Využitie IKT vo vyuèovacom
procese technických odborných predmetov
na strednej škole
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Doktorandka : Ing. Lucia Šimurdová
Názov práce: Rozvoj k¾úèových kompetencií a
v y u èova n i e te c h n i c k ýc h o d b o r nýc h
predmetov
Školite¾: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Nový portál na MTF: Banka
kvality - ALUMNI MTF STU
Vážení absolventi a priatelia MTF STU, práve pre Vás bol vytvorený nový portál s názvom Banka
kvality – ALUMNI MTF STU, ktorý nájdete na http://www.mtfalumni.sk alebo na úvodnej
internetovej stránke MTF STU www.mtf.stuba.sk v hornej lište. Banka kvality – ALUMNI MTF STU je
dobrovo¾né, nepolitické, neziskové záujmové združenie absolventov a priate¾ov
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.
Od 1.8. 2011 je možné sa na portáli združenia bezplatne zaregistrova. Cie¾om Banky kvality –
ALUMNI MTF STU je združova absolventov a priate¾ov MTF STU na báze dobrovo¾nosti a
osobného záujmu, vytvára podmienky a priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi
bývalými a súèasnými študentmi fakulty, medzi pedagógmi, vedeckovýskumnými a inými
zamestnancami fakulty a bývalými študentmi, ako aj medzi absolventmi a priate¾mi univerzity
navzájom, s cie¾om vzájomnej všestrannej pomoci, podpory, výmeny poznatkov a informácií.
Ïalšie ciele a dôležité informácie o združení nájdete na vyššie uvedenej internetovej stránke.

registrácia
zdarma
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

MTF v médiách:
Letné mesiace na MTF STU
priniesli aj nový portál
Trnavské noviny MY, 24.8.2011.
Materiálovotechnologická fakulta STU
privítala nových študentov, vysokoškolského
uèite¾a aj delegáciu z Turecka, Francúzska a
Bulharska. Koncom mesiaca jún privítala
Materiálovotechnologická fakulta STU
novoprijatých študentov na bakalárske
štúdium v akademickom roku 2011/2012.
O pár dní neskôr dekan fakulty prof. Dr. Ing.
Oliver Moravèík udelil absolventom
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco
vypracovanú závereènú prácu v
akademickom roku 2010/2011 a
absolventom bakalárskeho štúdia i Cenu
dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu.
Študijné oddelenie zverejnilo výsledky
prijímacích skúšok na inžinierske a
doktorandské štúdium v akademickom roku
2011/2012. Banka kvality – ALUMNI MTF STU
je názov portálu urèeného absolventom, ktorí
9

sa na portáli môžu registrova od 1.8.2011.
Informácie o Banke kvality – ALUMNI MTF
STU nájdete na internetovej stránke
http://www.mtfalumni.sk, na ktorú sa
jednoducho dostanete i z úvodnej stránky
MTF STU. Èlenom Banky kvality – ALUMNI
MTF STU sa môžu sta aj iní záujemcovia
(nielen absolventi MTF STU). Prvý júlový deò
nastúpil na Ústav materiálov MTF STU nový
vysokoškolský uèite¾ prof. Ing. Peter Jurèi,
PhD., ktorý bol vymenovaný za profesora v
Èeskej republike v odbore materiálové vedy a
inžinierstvo. Profesor Jurèi pedagogicky a
výskumne pôsobí v oblasti kovových
materiálov, technológie tepelného a
chemicko-tepelného spracovania a práškovej
metalurgie rýchlo stuhnutých èastíc.
Profesorovi želáme na novom pracovisku ve¾a
úspechov.
Vedenie fakulty prijalo tiež delegáciu tvorenú
predstavite¾mi vysokých škôl, obchodnej

aj priemyselnej komory z Turecka, Francúzska
a Bulharska. Pri tejto príležitosti predstavila
pani Elena Globanová, projektová manažérka
z Regional Development Agency, vzdelávaciu
platformu pre bezpeènos a ochranu zdravia
pri práci e - TPOHS. Zároveò ponúkla možnos
našej fakulte participova na projekte v rámci
už spomenutej platformy.
V súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom
fakulty sa poèas letných mesiacov zaèala
rekonštrukcia ve¾kej auly na pavilóne T
(Bottova ulica). Okrem nového priestoru
ve¾kej auly pribudne aj obnovený vstupný
priestor pavilónu T. Zmodernizované
prostredie fakulty by sa malo sta realitou už v
p r i e b e h u j e s e n nýc h m e s i a c o v. P re
zamestnancov MTF STU pripravuje Katedra
telesnej výchovy a športu ÚIPH MTF STU.
„Športový deò“, ktorý sa bude kona dòa
14.9.2011 v priestoroch fakulty na Bottovej
ulici.
Pre zamestnancov budú pripravené viaceré
športové disciplíny ako volejbal, stolný tenis,
plávanie a iné. Zúèastnení si budú môc da
zmera hladinu podkožného tuku,

èi krvný tlak.
Bližšie informácie o dianí na MTF STU
nájdete na www.mtf.stuba.sk
Èítajte viac:
http://trnava.sme.sk/c/6026634/letnemesiace-na-mtf-stu-priniesli-aj-novyportal.html#ixzz1VvBtlBCK

10

25

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Prolongácia preukazu ISIC
študenta STU
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PROLONGÁCIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012
Váš Preukaz ISIC študenta STU je platný už len do 30.9.2011.Po zápise do vyššieho roèníka je
potrebná prolongácia, t.j. elektronické a vizuálne predåženie platnosti preukazu a licencie ISIC do
30.9.2012 prostredníctvom prolongaènej známky 09/2012. Predlžovanie platnosti preukazu bude
pre AR 2011/2012 realizované na jednotlivých študijných/pedagogických oddeleniach v èase
zápisu. Od 01.10.2011 budú neprolongované preukazy zablokované (v interných aj externých
systémoch)
Využite naplno svoj Preukaz ISIC študenta STU, prolongujte si preukaz známkou ISIC 09/2012
Bez tejto známky po 1.10.2011 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z
medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov! Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete,
ale aj na Slovensku. Po prolongovaní a prihlásení na stránke www.isic.sk získate 40 špeciálnych
personalizovaných kupónov na extra z¾avy.
POSTUP PROLONGÁCIE PREUKAZU ISIC ZNÁMKOU ISIC 09/2012
Postupujte pod¾a pokynov vydaných Vašim študijným/pedagogickým oddelením - úhrada
poplatku v správnej výške, na správny úèet a so správnym variabilným a špecifickým symbolom.
Dodržte termín na úhradu, neskoršie platby spôsobujú problémy. Pri zápise si skontrolujte èi Vám
bola nalepená prolongaèná známka so správnym dátumom (viï vzor hore). Po zápise si
prolongujte Váš Preukaz ISIC študenta STU aj elektronicky na univerzitnom termináli (umiestnenie
terminálov je rovnaké ako aj v predošlom období, majú však iný vzh¾ad a èiastoène zmenené

11

ovládanie cez dotykovú obrazovku) - prolongácia je možná až od 2.9.2011. Pri problémoch s
aktiváciou kontaktujte Správcu Preukazov študenta STU na: preukaz.studenta@stuba.sk kde
Vám pomôžu vyrieši problém.
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RÔZNE

Výsledok prijímacieho konania
na bakalárske štúdium - II. kolo
Zoznam prijatých a neprijatých uchádzaèov na bakalárske štúdium nájdete na :
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7742
Informácie pre uchádzaèov neprijatých na štúdium: Rozhodnutie o neprijatí na štúdium bude
uchádzaèom doruèené v najbližších dòoch poštou. Uchádzaè, ktorý nebol na fakultu prijatý, môže
poda žiados o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal (dekanovi MTF) v lehote do ôsmich dní odo dòa jeho doruèenia. Dekan môže
žiadosti vyhovie sám, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným
predpisom vysokej školy alebo fakulty alebo s podmienkami ustanovenými pod¾a § 57 odst. 1. Inak
postúpi žiados rektorovi, ktorý zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s
vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami ustanovenými pod¾a § 57 odst. 1. Inak
žiados zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie.
Informácie pre uchádzaèov prijatých na štúdium: Rozhodnutie o prijatí na štúdium bude
(vzh¾adom na èasové dôvody) odovzdané v písomnej forme prijatým uchádzaèom na zápise do I.
roku štúdia.Úèas na zápise je povinná, uchádzaè je povinný sa na zápis dostavi v dòoch 30. 8. - 31.
8. 2011.V prípade, ak sa prijatý uchádzaè na zápis nedostaví, právo na zápis mu zaniká a nestane sa
študentom/kou vysokej školy
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Dodatoèné zápisy prijatých
uchádzaèov na bakalárske
štúdium v ak. roku 2011/2012
– II. KOLO

25

Zoznam prijatých uchádzaèov na bakalárske štúdium nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2011/2011_8_31_Pirjati_dodatocne_zapisy.pdf
Dòa 9. 9. 2011 (piatok) ponúkame dodatoèné zápisy prijatých uchádzaèov v II. kole prijímania na
bakalárske štúdium, ktorí sa nedostavili v termíne 30.8. - 31.8.2011 na riadny zápis. Zápis sa
uskutoèní v budove fakulty MTF STU, aula prof. Èabelku, Paulínska ul. è. 16, 917 24 Trnava,
prízemie. V èase od 9.00 do 10.00 hod. v priestoroch pred aulou bude prebieha fotografovanie
prijatých uchádzaèov pre potreby Akademického informaèného systému (AIS) fakulty a pre
potreby výroby preukazu študenta. Je nevyhnutné dostavi sa na fakultu v uvedenom èase.
Zápis na štúdium sa zaèína o 10.00 hod. V prípade, ak sa prijatý uchádzaè na zápis nedostaví, právo
na zápis mu zaniká a nestane sa študentom/kou vysokej školy.
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Dôležité informácie pre
uchádzaèov prijatých do
Trnavy s bydliskom z okolia
Dubnice nad Váhom, Ilavy,
Komárna
Fakulta s cie¾om vyjs v ústrety uchádzaèom z
uvedených regiónov ponúka študentom
prijatým na študijné programy do Trnavy,
ktorí sú z okolia Dubnice nad Váhom, resp.
Trenèianskeho regiónu a taktiež z okolia
Komárna zmenu miesta štúdia.
Dubnica nad Váhom - prvý rok štúdia v
doleuvedených programoch je možné
študova na detašovanom pracovisku v
Dubnici nad Váhom v prezenènej a
kombinovanej metóde (ten študijný
program, na ktorý je uchádzaè prijatý):
- Personálna práca v priemyselnom podniku
- Materiálové inžinierstvo
- Priemyselné manažérstvo
-Výrobné technológie (iba v prezenènej met.)
15
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- Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci.
Ak sa študent rozhodne o zmenu miesta štúdia, vypíše si priloženú žiados
(http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7759) a doruèí (prostredníctvom
podate¾ne fakulty) na študijné oddelenie. Študijné oddelenie zmenu v AIS zrealizuje a študentovi
poskytne informáciu telefonicky, resp. mailom. Druhý a tretí rok štúdia absolvuje v Trnave.

- Poèítaèová podpora výrobných technológií
- Aplikovaná informatika a automatizácia v
priemysle.
Komárno - prvý rok štúdia v doleuvedených
programoch je možné študova na
detašovanom pracovisku v Komárne v
prezenènej metóde (ten študijný program, na
ktorý je uchádzaè prijatý):
- Personálna práca v priemyselnom podniku
- Materiálové inžinierstvo
- Priemyselné manažérstvo
-Výrobné technológie (iba v prezenènej
metóde)
- Poèítaèová podpora výrobných technológií
-Aplikovaná informatika a automatizácia v
priemysle
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Rekonštrukcia na Bottovej
pokraèuje
V letných mesiacoch pokraèujú rekonštrukèné práce na pavilóne T na Bottovej ul. Prinášame vám
najnovšie zábery z takmer dorobenej malej auly (bývalá miestnos è. 103):

Ve¾ká aula sa tiež doèkala po rokoch používania celkovej rekonštrukcie:

S nedoèkavosou èakáme na nový vizuál vstupných priestorov pavilónu T, ktorý si to po rokoch
skutoène zaslúžil.
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RÔZNE

Rekonštrukcia siete na
Paulínskej
Koncom augusta sa zaèala rekonštrukcia a modernizácia internetovej siete v pavilóne Z:

Doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník,
PhD. odchádza do dôchodku
Dòa 31. 7. 2011 ukonèil odchodom do dôchodku pracovný pomer na Materiálovotechnologickej
fakulte STU doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných
vied. Vedenie fakulty ïakuje doc. PhDr. Ing. Janovi Kostelníkovi, PhD. za dlhoroènú kvalitnú prácu a
prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a želá mu ve¾a zdravia a spokojnosti v ïalšej etape
jeho života.
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Výberové konanie

Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkèného miesta docenta resp. odborného asistenta:
- funkèné miesto docenta: študijný odbor: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo -1 miesto v študijnom
programe Personálna práca v priemyselnom podniku
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky: - vedecko-pedagogický titul docent v odbore filozofia,
príp. príbuznom odbore, - preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných
alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov, - aktívna znalos cudzieho
jazyka, - vedeckovýskumná a publikaèná èinnos. Každý uchádzaè zároveò písomne doloží: preh¾ad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov, - preh¾ad výskumných
úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov, preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie posledných
piatich rokov.
- funkèné miesto odborného asistenta - 1 miesto pre výuèbu predmetov s filozofickým
zameraním. Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie filozofického smeru,
- vedecká hodnos PhD., - vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore, - aktívne ovládanie
anglického jazyka.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými
dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikaènej èinnosti a v prípade docenta aj výskumnej, grantovej
a podnikate¾skej èinnosti, zasielajte do 6. 9. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta
STU, personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917 24 Trnava. Zaslaním prihlášky do
výberového konania dáva uchádzaè súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona è.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v
Trnave v súlade so zákonom è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkèných miest
vysokoškolských uèite¾ov:
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
- 1 miesto odborného asistenta pre výuèbu predmetov so zameraním na výrobnú techniku a
konštruovanie.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky: - vzdelanie technického zamerania, - vedecká hodnos
PhD., - znalos práce s PC, aplikácie v pedagogickom procese, - pedagogická prax v univerzitných
podmienkach, - vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore, - aktívne ovládanie anglického
alebo nemeckého jazyka.
- 2 miesta odborných asistentov pre výuèbu predmetov so zameraním na aplikovanú
mechaniku.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnos PhD., - znalos práce s PC, aplikácie v pedagogickom procese, - pedagogická
prax v univerzitných podmienkach, - vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore, - aktívne
ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka.
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými
dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikaènej a výskumnej èinnosti posielajte do 6. 9. 2011 na
adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917
24 Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške staèí pripoji zoznam publikaènej a
výskumnej èinnosti a aktuálny profesijný životopis.
Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzaè súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle Zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Zamestnanci MTF nezabudnite na

ŠPORTOVÝ DEÒ MTF

Vážené a milé kolegyne, kolegovia, zamestnanci MTF STU,
v mene dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave
a Katedry telesnej výchovy a športu UIPH MTF STU Vás pozývame
na

Športový deò zamestnancov MTF,
ktorý sa bude kona v pondelok
v priestoroch pavilónu T

Tešíme sa na Vašu aktívnu úèas a vzájomné povzbudzovanie.
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kontakt: Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.
marian.merica@stuba.sk

12. septembra 2011

