december 2013

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Vedci a profesori roka 2013
Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 6. decembra 2013 na Mikulášskom koncerte
Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Vedec roka a Profesor roka.Na
koncerte následne divákom predstavili svoj program všetky zložky Vysokoškolského umeleckého
súboru Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor a folklórny súbor.

Ocenení vedci a profesori roka a rektor STU. FOTO: Matej Kováè
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Školenie pracovníkov k
automatizovanému testovaniu
študentov
Dòa 5. 12. 2013 sa v miestnosti T-23 na Bottovej ul. v pavilóne T uskutoènilo školenie pracovníkov –
pedagógov fakulty k automatizovanému testovaniu študentov. Školenie je súèasou projektu „
Zavedenie vnútorného systému zabezpeèovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na
základe podpory operaèného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho
fondu.„ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov
EÚ“.V rámci dodávky riešenia pre podporu projektu sa na MTF STU so sídlom v Trnave zavádza nový
produkt Sancho, ktorý umožní scanovanie testov a ich hodnotenie v Akademickom informaènom
systéme.Prezentáciu produktu Sancho predstavili páni - Jiøí Rybièka, Jan Dvoøák a Martin Tyllich zástupcovia firmy IS4U – spoloènosti orientovanej na návrh, realizáciu a prevádzkovanie
informaèných systémov a aplikácií, ktorá je súèasne aj dodávate¾om informaèného systému na
MTF.
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Konalo sa stretnutie AS s
akademickou obcou
Dòa 4.12.2013 sa v aule prof. Èabelku uskutoènilo stretnutie èlenov Akademického senátu (AS)
MTF STU s èlenmi Akademickej obce MTF STU.Predseda AS MTF STU prof. Èambál na úvod privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s dôvodmi zvolania tohto stretnutia a s jeho programom.
K¾úèovými bodmi bola prezentácia Správy o èinnosti AS MTF STU v roku 2012 (zo Zákona o vysokých
školách vyplýva povinnos AS fakulty raz roène poda Akademickej obci príslušnej fakulty správu o
svojej èinnosti) a diskusia o aktuálnych problémoch MTF STU a pláne èinnosti AS MTF STU na
nasledujúce obdobie.V diskusii bola pozornos upriamená predovšetkým na zmeny, ktoré v roku
2013 významne ovplyvnili èinnos MTF STU (novela Zákona o vysokých školách, Študijný poriadok
STU, nový Štatút a Organizaèný poriadok MTF STU, zaèiatok budovania Univerzitného vedeckého
parku a pod.) a na najdôležitejšie „udalosti“ oèakávané v roku 2014 (vo¾by kandidáta na dekana
MTF STU, vo¾by do AS MTF STU, komplexná akreditácia).Na záver sa prof. Èambál poïakoval
èlenom AS MTF STU za ich aktívnu prácu v prospech MTF STU a všetkým prítomným za úèas na
stretnutí.
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Druhý úspešný roèník
podujatia Vianoèný bazár

Mikuláš na fakulte

Dòa 6.12.2013 sa konal druhý roèník podujatia Vianoèný bazár, ktorým ste mohli prispie ošatením,
hraèkami èi potravinami ¾uïom v núdzi a u¾ahèi, resp. spríjemni tak mnohým spoluobèanom
mesta Trnava ich každodenný život. Celá akcia prebiehala za podpory Vedenia fakulty a v spolupráci
s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorá aj touto cestou vyslovuje ve¾ké poïakovanie
organizátorom akcie a predovšetkým všetkým darcom, ktorým osud našich spoluobèanov nie je
¾ahostajný.

V sobotu 7.12.2013 sme v priestoroch ve¾kej auly na Paulínskej ulici privítali Mikuláša s èertom a
anjelom. Trojica si pripravila mikulášsky program pre deti zamestnancov fakulty. Najviac výreèní
boli spoèiatku èert s anjelom, ktorí deti zabávali kým sa dostavil oèakávaný Mikuláš. Najviac radosti
mali najmenší zrejme z mikulášskych balíèkov plných rôznych sladkých dobrôt. Balíèky si však deti
museli zaslúži, èi už peknou pesnièkou alebo básnièkou.Ïakujeme všetkým zúèastneným za
príjemné a nevšedné sobotné dopoludnie.
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Prezentácia spoloènosti Bosch
Èeské Budìjovice

Prezentácia programu
ERASMUS

Dòa 11. decembra 2013 sa uskutoènila na pôde MTF STU prezentácia spoloènosti Bosch Èeské
Budìjovice, ktorá ja ve¾mi úspešným dodávate¾om produktov pre automobilovy priemysel
všetkých významných svetových znaèiek. Cie¾om prezentácie bolo predstavi študentom UPIM a
UBEK možnosti zamestnania najmä v oblasti kvality na pozíciu Inžiniera kvality a v oblasti tzv.
zákazníckej kvality. Toto stretnutie iniciovala naša absolventka SP Inžinierstvo kvality produkcie Ing.
Jozefina Kudièová, ktorá so svojimi kolegami ve¾mi pútavým spôsobom odprezentovala spoloènos
a portfólio výrobkov. Predstavili prácu inžinierov kvality a pracovníkov v oblasti kvality a zhrnuli
možnosti uplatnenia našich absolventov v ich spoloènosti, brigádnickej praxe študentov v podniku,
možnosti exkurzií a spracovania závereèných prác. V závere personálny manažér firmy predstavil
ich sociálny program ako aj benefity pre študentov a aj pre potenciálnych zamestnancov. Vïaka
patrí i kolegom a doktorandom z UPIM, pomohli uvedenú akciu organizaène zabezpeèi.

Dòa 11.12.2013 sa uskutoènila pre študentov MTF STU na pôde fakulty prezentácia programu
ERASMUS+ s cie¾om oboznámi o možnostiach vycestovania študentov v rámci mobilitných
programov ERASMUS a ERASMUS+. Informácie študentov v zrozumite¾nej a pútavej formy
sprostredkovali pracovníèky rektorátneho útvaru medzinárodných vzahov zodpovedné práve za
administráciu mobilít študentov v rámci horeuvedených mobilitných programov - Mgr.
Žemberyová a Mgr. Slobodová.Podujatia tohto charakteru isto napomôžu zvýšeniu podielu
vycestovanýcjh študentov do zahranièia a zlepšeniu nielen odborných, ale i komunikaèných
zruèností (v cudzom jazyku) budúcich absolventov našej fakulty.
Viac o možnosti vycestovania v rámci mobilít:
STU stránka:
http://www.stuba.sk/sk/zahranicne-vymenne-mobility-studentov.html?page_id=5713
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285
MTF STU stránka:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/mobility-ucitelov-studentov-apracovnikov.html?page_id=3196
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Exkurzia v spoloènosti
Volkswagen Slovakia

Konalo sa Dies iovis occurssus
(XXXV)

Dòa 4.12. 2013 sa konala exkurzia študentov a zamestnancov UPIM v spoloènosti Volkswagen
Slovakia, kde im bol predstavený koncept výroby automobilov, ktoré schádzajú z linky
bratislavského závodu. Konkrétne to sú: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda
Citigo, SEAT Mii . Zúèastnení navštívili zvarovòu a montážnu halu v rámci výrobného radu New
Small Family, videli agregáty a moduly vstupujúce do výrobného procesu a zároveò navštívili
tréningové centrum pre Logistiku, kde videli ako sa zamestnanci pripravujú pre prácu logistov na
montáži.Touto cestou chceme poïakova Oddeleniu ¾udských zdrojov a komunikácie ako aj
Oddeleniu logistiky za èas, ktorý našim študentom a kolegom venovali ako aj za ich vysokú
profesionalitu a odbornos.

Dòa 5. 12. 2013 v rámci Dies iovis occurssus (XXXV)
prednášal PhDr. Milan Vároš o smutných osudoch
umeleckých diel, ktoré nenávratne opustili Slovensko.

MTF STU navštívil ve¾vyslanec
štátu Izrael
Fakultu navštívil dòa 9.12.2013 Excelencia, ve¾vyslanec
štátu Izrael pán Alexander Ben-Zvi. S predstavite¾mi
vedenia fakulty prerokoval možnosti spolupráce v oblasti
výskumu a prezrel si laboratória našich ústavov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Podpis vykonávacej dohody k
Zmluve o spolupraci s IFW
Dresden
Dekan fakulty a riadite¾ Ústavu materiálov
profesor Janovec podpísali v Drážïanoch dòa
05.12.2013 na IFW i.V. Dresden vykonávací
protokol k Zmluve o spolupráci na roky 2013 2015 s našim dlhodobým partnerom. Za IFW
i.V. Dresden protokol podpísali obaja
riaditelia, èlenovia predstavenstva ústavu,
Dr.h.c. prof. Dr. habil. Juergen Eckert a Dr.h.c.
Rolf Pfrengle. Pri tejto príležitosti boli
diskutované aj možnosti spoloènej
participácie v budúcich projektoch
HORIZONT 2020.
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Ing. Svetlana Mihoková a Ing.
Peter Kleinedler, PhD.
vymenovaní za vedúcich
pracovísk
S úèinnosou od 15.12.2013 vymenoval dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík na
základe úspešného absolvovania výberového konania na miesto vedúcich pracovísk Ing. Svetlanu
Mihokovú za vedúcu Odboru ekonomických èinností a Ing. Petra Kleinedlera, PhD. za vedúceho
Výuèbového strediska v Dubnici nad Váhom.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie im želáme ve¾a úspechov.
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