Udalosti
november 2012

na MTF STU

OCENENIA

Odovzdanie dekrétu
hosujúcemu profesorovi
Dòa 1.11.2012 v Helmholtzovom centre Drážïany – Rossendorf, poèas konzultácií a príprav
Univerzitného výskumného parku MTF STU, odovzdal dekan Materiálovotechnologickej fakulty
prof. Oliver Moravèík vedúcemu iónových technológií HZDR Dr. Andreasovi Kolitschovi dekrét
hosujúceho profesora STU na roky 2012 – 2014.Srdeène blahoželáme.

Slávnostné zasadnutie VR STU
Vedecká rada STU na svojom zasadnutí dòa 20. júna 2012 rozhodla na návrh prof. Redhammera
udeli èestý titul "doctor honoris causa" Norge Coello Isaias Machadovi. Odovzdanie sa uskutoèní v
malej aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 dòa 10. decembra 2012 o 10.00
hod za úèasti akademických funkcionárov, èlenov vedeckých rád, uèite¾ov, zamestnancov STU a
pozvaných hostí.
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MTF na Európskom ve¾trhu
vzdelávania GAUDEAMUS 2012
v Brne

Uskutoènila sa slávnostná
imatrikulácia študentov v 1.
roku štúdia - 2012/2013

V termíne od 30. 10. do 2. 11. 2012 sa uskutoènil XIX. roèník Európskeho ve¾trhu pomaturitného a
celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2012 v Brne. Na ve¾trhu v pavilóne F predstavili èeské,
slovenské a renomované zahranièné univerzity, vysoké, vyššie odborné a jazykové školy ponuku
študijných programov. MTF propagovala akreditované študijné programy na ve¾trhu po šiestykrát
spolu so 198 ïalšími vystavovate¾mi.

Dòa 6. novembra 2012 boli v aule prof. Èabelku slávnostne imatrikulovaní študenti prvého roku
štúdia na MTF STU v Trnave. Za úèasti akademických funkcionárov, prodekanov - doc. RNDr. Márie
Mišútovej, PhD. a doc. Ing. Petra Schreibera, CSc. študenti prevzali imatrikulaèné listy a zložili
"Imatrikulaèný s¾ub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.Vedenie fakulty všetkých študentom
želá ve¾a študijných i osobných úspechov.
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Konalo sa Dies Iovis Occurssus
XXVI
Štvrtkové stretnutie Dies Iovis Occurssus XXVI
zo dòa 8.11.2012 otvorila trojica šikovných
gitaristov, žiakov Základnej umeleckej školy
M. Sch. Trnavského, pod vedením pani
uèite¾ky Smažákovej. Po úvodnom kultúrnom
programe predstavil moderátor Ing. Milan
Petráš PhD. hosku stretnutia, pani RNDr.
Máriu Bizubovú, ktorej prednášku si
nenechal ujs ani dekan
Materiálovotechnologickej fakulty STU pán
prof. Oliver Moravèík spolu s prodekanom
pánom doc. Petrom Schreiberom. Pani
d o k t o r k a B i z u b o v á j e a u t o r ko u a
spoluautorkou uèebníc, skrípt, vedeckých,
odborných prác, spomedzi ktorých si
záujemcovia stretnutia mali možnos zakúpi
titul Kamene.Pani doktorka Bizubová
predstavila auditóriu Kamennú krásu
Slovenska. Tak znel názov témy vèerajšieho
stretnutia, ktorý výstižne charakterizoval celú
prednášku. Flyšové, gemerské, bradlové, èi
veporské pásmo bolo poslucháèom
priblížené nespoèetnými fotografickými
ukážkami, ktoré boli oživené pútavými
komentármi pani prednášate¾ky.
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Z jej príjemného prejavu bolo cíti
stotožnenie s citátom geológa Jozefa
Michalíka, ktorý zaznel koncom prezentácie:
„Kameò je nielen vzorka vybratá pre urèitý
úèel, èi odpad, ale je to záznam minulosti.
Vyžaruje svoju históriu, ktorú máme možnos
preèíta. Všetky kamene sú pre mòa šastné“.

Výskum v materiálovom
inžinierstve-seminár
Ústav materiálov MTF STU organizoval 7. roèník seminára pre doktorandov zo strednej Európy –
Výskum v materiálovom inžinierstve, ktorý sa uskutoènil v dòoch 15. – 16. novembra 2012 v
priestoroch MTF STU na Bottovej ulici (miestnosti è. 202 a 213).Úèastníkmi seminára boli
doktorandi z Technickej univerzity Viedeò (TUW), Technickej univerzity Graz (TUG), Univerzity
Eötvösa Loránda Budapest (ELTE), Karlovej univerzity Praha (KU), Slovenskej technickej univerzity
Bratislava (STU), Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Bratislava
(SAVM) a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Košice (SAVR). Kompletný
program seminára a fotografie z celej akcie sú dostupné nižšie.
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Ivo Toman na MTF STU

Konala sa prednáška - Ladislav
Kossár

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 obohc 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.

Dòa 16.11.2012 sa na pôde MTF STU konala prednáška p. Ladislava KOSSÁRA. prítomní študenti i
zamestnanci sa oboznamili so skúsenosami p. Kossára z obdobia štúdia i z jeho jednotlivých
pracovných pozícií.Viac o prednášate¾ovi:Ladislav Kossár vyštudoval Právnickú Fakultu UK. Poèas
svojich štúdií v Holandsku, Maïarsku a v USA sa venoval najmä medzinárodnému právu, právu
duševného vlastníctva a kapitálovým trhom. Na Harvarde študoval okrem práva aj politológiu a
vzah verejného a súkromného sektora. Pracoval pre DeutscheBank v Londýne, Frankurte a Tokyu
kde sa venoval fúziám a akvizíciám, správe aktív a investiènému bankovníctvu. V roku 2004 sa vrátil
na Slovensko a založil spoloènos VENVIVIS, ktorá sa venuje investovaniu rozvojového kapitálu do
inovatívnych spoloèností v Sillicon Valley a na Slovensku. Okrem investièných aktivít svoje
filantropické aktivity koncentruje na zlepšenie života ¾udí v núdzi a podpore kultúrnych, sociálnych
projektov a spoloèenskýprospešných projektoch.Prednáška bola organizovaná pod garanciou
Lektorského kabinetu- predmet „Vedenie k podnikavosti", s administratívnou a organizaènou
podporou Odboru akademických èinností.
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MTF STU na výstave centier
excelentnosti
Materiálovotechnologická fakulta STU sa zúèastòuje v dòoch 7.- 11.11.2012 výstavy centier
excelentnosti na podujatí „ Týždeò vedy a techniky na Slovensku v roku 2012“.Podujatie je
organizované Ministerstvom školstva v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a
techniky v spoloènosti.Cie¾om podujatia je prezentácia konkrétnych výsledkov a praktických
aplikácií centier excelentnosti. Sprievodnou akciou je konanie národnej konferencie „Výskum,
vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života“.
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Nové predpisy na STU
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovo¾te mi, aby som vás informovala o aktuálnych vnútorných predpisoch a organizaèných
normách ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu STU dòa
29.10.2012 a nadobúdajú úèinnos dòom 1. novembra 2012.
Ide o dokumenty, id 9373
?
Zásady používania a ochrany loga STU
?
Dodatok è. 2 k Organizaènému poriadku STU
?
Organizaèný poriadok Know-how centra STU
?
Organizaèný poriadok Projektového strediska STU
?
Dodatok è. 2 k Organizaènému poriadku Výskumného centra STU
?
Organizaèný poriadok Rektorátu STU
Zároveò mi dovo¾te, aby som vám oznámila, že predmetné vnútorné predpisy ako aj ostatné normy
budú taktiež zverejnené na web stránke STU v èasti „Úradná tabu¾a/Legislatíva a základné normy
STU“ a tiež v èasti „Informácie pre zamestnancov/Vnútorné predpisy/Ïalšie vnútorné
predpisy/Rok 2012“ a súèasne sú zverejnené na stránke MTF id 1871.

Informácia o novom module
na web stránke

Súaž o najlepšiu závereènú
prácu - informácia
V akademickom roku 2011/2012 sme realizovali prvý roèník celoštátnej súaže pre študentov
univerzít o cenu Bratislavskej vodárenskej spoloènosti za najlepšiu závereènú bakalársku a
diplomovú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Súaž mala zo strany univerzít
vynikajúci ohlas, bola vyhodnotená v auguste 2012 a následne v septembri boli víazom
odovzdané finanèné ocenenia. Po vyhodnotení prvého roèníka, vedenie Bratislavskej vodárenskej
spoloènosti rozhodlo vyhlási druhý roèník súaže, ktorej štatút bol zverejnený k 1. novembru
2012.Viac infromácií o súaži na id 9404

Centrá excelentnosti fakulty na
STV2
Verejnoprávna televízia (STV2) odvysielala vo
vèerajších veèerných hodinách dokumentárny film
"Spektrum vedy" o centrách excelentnosti MTF
STU. Ak ste nestihli televízne vysielanie, prinášame
vám záznam, ktorý si môžete pozrie na
www.mtf.stuba.sk , id 9443.

Oznamujeme vám, že na web stránke MTF STU vznikol v ¾avom menu nový modul "Kalendár"
(nariadenie R-STU).V tomto kalendári sa budu zverejòova oznamy a informácie, ktoré majú
dlhodobejšiu platnos a nie sú zaznamenávané v aktualitách na web stránke.
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Fakulty STU opä obsadili prvé
prieèky v hodnotení ARRA
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TASR, www.skolskyservis.sk, 30.11.2012
Fakulta chemickej a priemyselnej technológie STU vedie aj tento rok rebríèek najlepších fakúlt
Akademickej a rankingovej agentúry ARRA. V prvej trojke zotrvala aj Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU. Absolventi STU patria tiež medzi tých, ktorí majú po skonèení štúdia najväèšie
šance nájs si zamestnanie. Rebríèek ARRA vedie Fakulta chemickej a priemyselnej technológie STU
od zaèiatku hodnotenia fakúlt touto agentúrou, teda už od roku 2005. Na èele rebríèka sa drží
dlhodobo aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, od roku 2009 jej patrí 3. miesto. Stále vyššie
sa posúvajú aj ïalšie fakulty – Fakulta informatiky a informaèných technológii stúpla za posledné
štyri roky z 20. na 12. miesto a Materiálovotechnologická z 18. na 6. miesto„Teší nás úspech našich
fakúlt. Ich umiestnenia potvrdzujú správnos našej cesty – zapájania študentov do výskumu a
prepájania vzdelávania s praxou. Tak sú študentov lepšie pripravení pre potreby trhu práce,“
povedal rektor STU Robert Redhammer. To, že absolventi STU patria na trhu práce medzi
najžiadanejších potvrdzuje vyhodnotenie fakúlt z h¾adiska nezamestnanosti absolventov.
„Absolventi našich troch fakúlt takmer nie sú nezamestnaní, berieme to ako známku kvality nášho
vzdelávania a èo je dôležité, vidíme, že kvalitu školy si viac všímajú aj študenti. V tomto
akademickom roku sme zaznamenali nárast záujmu o technické odbory, keï sa na STU zapísalo o
osem percent viac študentov ako predošlý rok, prièom k nárastu došlo práve na fakultách ako
Strojnícka fakulta, FEI, FCHPT a FIIT. Verím, že aj hodnotenie ARRA povie študentom, ktorí sa práve
teraz rozhodujú, na ktorú školu si podajú prihlášku – poïte k nám na STU, budete ma dobrý život,
zaujímavé štúdium a po jeho absolvovaní prácu s dobrým príjmom,“ povedal rektor STU Robert
Redhammer.Najnižšiu úroveò nezamestnanosti majú pod¾a rebríèka ARRA študenti Fakulty
informatiky a informaèných technológii, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Strojnícka fakulta
STU. Na opaènej strane rebríèka je Fakulta architektúry, kde však nezamestnanos absolventov
súvisí s celkovou situáciou na trhu práce, keï dochádza k útlmu v oblasti výstavby a projektovania
stavieb.Celé hodnotenie nájdete:
http://www.arra.sk/arra-vydala-v-poradi-osmy-ranking-vysokych-skol

Termíny podujatí – december
2012
Dovo¾ujeme si pripomenú termíny podujatí MTF STU do konca roka, ktoré Vám mohli uniknú pri
plnení vašich pracovných povinností:
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Zahranièní študenti študujúci
na MTF STU v Trnave
Na MTF STU v súèasnosti študuje 29
zahranièných študentov na
b a ka l á rs ko m , i n ž i n i e rs ko m a
doktorandskom stupni štúdia. V
rámci mobilitných programov na
pôde fakulty pôsobia další študenti.
Predstavujeme Vám niektorých z
nich.

Fakulta pripravuje atraktívne
pracovné miesta vo výskume
Jedným z hlavných zámerov Materiálovotechnologickej fakulty STU je vybudovanie Univerzitného
výskumného parku, ktorý bude zamestnáva špièkových odborníkov v oblasti materiálového
inžinierstva predovšetkým v iónových technológiách. Fakulta pripravuje odborne i finanène
zaujímavé pracovné miesta pre mladých inžinierov a doktorandov - výskumníkov, ktorí absolvujú
odborné školenia a stáže na zahraniènej inštitúcii v období rokov 2013 - 2015.Bližšie informácie
Vám poskytnú profesor Ulrich (UVTE), docent Tanuška (UIAM) a docent Riedlmajer (UMAT).
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Výberové konanie na
odborného asistenta resp.
lektora
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:
1.Lektorský kabinet - Oddelenie humanitných vied 1 miesto lektora/odborného asistenta,
kvalifikaèné predpoklady a požiadavky: vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru,vedecká
hodnos PHD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,pedagogická prax a prax v
odbore,vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore,aktívna znalos anglického jazyka.
2. profesor resp. docent v študijnom odbore: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v
príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných
medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,pedagogická
èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného predmetu v rámci
študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,aktívna znalos anglického
jazyka,vedeckovýskumná a publikaèná èinnos.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikaènej a výskumnej èinnosti posielajte do 4. 12. 2012 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.V prípade interných
zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
12

