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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Profesor Moravèík doctor
honoris causa Kalašnikovovej
štátnej technickej univerzity v
Iževsku
Rozhodnutím Vedeckej rady Kalašnikovovej štátnej technickej univerzity v Iževsku zo dòa
28.01.2013 sa stal dekan MTF STU, profesor Moravèík, èestným doktorom tejto známej ruskej
technickej inštitúcie.Diplom a insígnie Dr.h.c. si prevzal na slávnostnom zasadnutí Akademickej
obce IŽGTU dòa 22.02.2013.Blahoželáme.
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AKCIE

Správa z „Týždòa doktorandov“
2013
V dòoch 4.- 6.2.2013 sa na pôde MTF STU
Trnava uskutoènil druhý roèník akcie „Týždeò
doktorandov", ktorej hlavnými organizátormi
a koordinátormi boli zástupcovia interných
doktorandov za jednotlivé ústavy. V
spolupráci s vedením ústavov, odborov a s
podporou vedenia fakulty boli vytvorené
podmienky pre priestorové, finanèné i
organizaèné zvládnutie trojdòového
podujatia.
Akcia bola zameraná na:
?
zvýšenie informovanosti interných
doktorandov MtF STU - prezentáciou
pracovísk a dizertaèných prác študentov
denného doktorandského štúdia na
jednotlivých ústavoch,
?
nadviazaniu, resp. zintenzívneniu
spolupráce a dobrých vzahov medzi
študentmi jednotlivých ústavov,
?
a tiež na vytvorenie priestoru pre
neformálne priate¾ské stretnutia.
Jednotlivé dni „Týždòa doktorandov"
pozostávali z oficiálnej dopoludòajšej èasti, v
rámci ktorej sa každý deò predstavili
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doktorandi dvoch pracovísk fakulty. Odborné
prednášky boli doplnené praktickými
ukážkami v špecializovaných laboratóriách
jednotlivých ústavov.Popoludòajšie –
neoficiálne èasti boli zamerané na športové a
kultúrne vyžitie študentov.
Okrem
športového popoludnia, kedy sa interní
doktorandi bližšie spoznali pri volejbale,
vybíjanej, futbale, pingpongu, èi iných
športoch, sa tiež spoloène zúèastnili
divadelného predstavenia „Komédia omylov“
od W. Shakespeara v Divadle J. Palárika v
Trnave. „Týždeò doktorandov“ bol zakonèený
a vyhodnotený na spoloènom obede v
posledný deò podujatia.Nasledujúce dni po
akcii bola spustená anketa urèená na zistenie
spokojnosti s òou, na hodnotenie oficiálnej i
neoficiálnej èasti a tiež na vyjadrenie svojich
vlastných názorov, pripomienok a návrhov na
zlepšenie.
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Rozhovory s praxou V.
(27/02/2013)

Deò otvorených dverí na DP v
Komárne

Dòa 25. februára 2013 sa na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so
sídlom v Trnave uskutoènila piata prednáška
zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim
bol PhDr. Branislav Hunèík, PhD., CHRO (Chief
HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha.
Prednáška pozostávala z troch èastí. V prvej
èasti PhDr. Branislav Hunèík, PhD. vysvetlil
súvislosti k¾úèových ukazovate¾ov výkonnosti
a samotný proces riadenia výkonnosti
spoloènosti. Zaujímavosou boli informácie o
tom, že spoloènosti by sa nemali zamera len
na benchmarkovate¾né ukazovatele
výkonnosti, ale hlavne na strategické
ukazovatele, ktoré nás ako organizáciu
posúvajú ïalej v duchu motta: „Merajte èo je
merate¾né a to èo nie spravte merate¾ným“.
Ve¾mi podstatnou a dôležitou èasou bola aj
myšlienka prepojenia praxe a teórie merania
ukazovate¾ov výkonnosti. Druhou èasou
prednášky bola praktická ukážka používania
k¾úèov ých ukazovate¾ov v ýkonnosti
spoloènosti. Záverom bola diskusia, kde sa
poslucháèi mali možnos opýta na to, èo ich
najviac zaujalo.

Dòa 20. februára sa na Detašovanom pracovisku (DP) v Komárne uskutoènila propagaèná akcia
"Deò otvorených dverí" pre stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium z regiónu
Komárna, ktorú pripravil kolektív pracovníkov DP pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. Podujatie
poctili svojou prítomnosou prodekanka fakulty doc. Ing. Helena Vidová, PhD., ako i prof. Ing. Jozef
Sablik, CSc. Návštevníci obdržali podrobné informácie o prijímacom konaní a mohli sa zúèastni
zaujímavých prednášok na tému Aplikovaná informatika v praxi (Ing. J. Czifra, PhD., Ing. V. Ïurèová),
Vysoké školy a ich smerovanie pre automobilový priemysel (Ing. J. Holeèek), Progresívne študijné
odbory: materiálové a bezpeènostné inžinierstvo (Ing. P. Pinke, CSc., Ing. T. Szmolka, PhD., Ing. K.
Šalgó) alebo si mohli pozrie ukážku 3D skenovania. (Ing. L. Moroviè, PhD. a Ing. I. Buranský, PhD.). K
hladkému a dôstojnému priebehu podujatia prispeli aj další kolegovia DP (PaedDr. L. Kremžárová,
PhD., Ing. J. Németh a Ing. J. Sztankay, CSc.). O akciu bol zo strany stredoškolskej mládeže znaèný
záujem. Sme presvedèení, že podujatie vhodne doplnilo propagaèné podujatia fakulty pre
uchádzaèov o štúdium na akademický rok 2013-2014.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Úprava web stránky fakulty

Autorské právo v školách

V snahe eliminova neprimerane široké ¾avé menu na fakultnej stránke bola realizovaná úprava
tejto štruktúry. Dovo¾ujeme si vás informova:

Dovo¾ujem si vás informova, že v portáli Publikovanie na MTF STU pribudol úplny text knihy
autorov Zuzany Adamovej a Antona Škreka: Autorské právo v školách. Publikácia je prístupná na
portáli fakulty so súhlasom autorov (http://opom.mtf.stuba.sk/).Zverejnená je tiež pod licenciou
Creative Commons, èo umožòuje jej ïa¾šie používanie a šírenie.
cLink: http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Autorske_pravo_na_skolach.pdf

?
žiadne linky neboli zrušené
?
niektoré linky boli preskupené do spodnej èasti web stránky - pozri obrázok nižšie
?
dávame do pozornosti, že spodná èas web stránky fakulty je aktívna a priebežne aktualizovaná
?
v súvislosti s týmito úpravami mohlo prís na niektorých linkách k zmene adresy (ID stránky) - v

prípade problému kontaktujte administrátora stránky

Výsledky ankety poriadanej
Zamestnaneckou radou MTF
STU
Zamestnanecká rada (ZR) MTF STU uskutoènila v èase od 29.1.2013 do 4.2.2013 anketu, s cie¾om
zisti záujem o formu ïalšieho zastupovania zamestnancov MTF STU. Anketa súvisela s blížiacim sa
koncom funkèného obdobia ZR MTF STU, ktorý sa viaže na máj 2013. Zúèastnilo sa jej 99
zamestnancov fakulty z celkového poètu 437, z ktorých približne 65% sa vyjadrilo za zachovanie
doterajšej formy zastupovania prostredníctvom ZR MTF STU. Asi 35% respondentov sa vyjadrilo, že
by mali záujem o založenie Základnej organizácie na MTF STU a približne 20% by bolo ochotných v
nej pracova ako funkcionár. Detailnejšie výsledky si možete pozrie na id 9703
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RÔZNE

Banka kvality - Alumni MTF
STU, poukázanie 2% zaplatenej
dane pre obèianske združenie

2%

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,aj v tomto roku do 30. 04. 2013 môžete poukáza
sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaòovacie obdobie za rok 2012 vykonané
roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti.Zamestnanci, ktorí podávajú
daòové priznanie, identifikaèné údaje vložia do daòového priznania.Vyplnené vyhlásenia pre
obèianske združenie Banka kvality – Alumni MTF STU možno zasla priamo do mzdovej uètárne,
odkia¾ budú odoslané na Daòový úrad.Vaše prostriedky budú použité na dobrú vec, konkrétne pre
realizáciu a rozvoj cie¾ov, aktivít obèianskeho združenia http://www.mtfalumni.sk//cie¾zdruzenia/show.shtml?id=5 ako aj na podporu Koncepcie sledovania uplatnenia našich
absolventov praxi http://www.mtfalumni.sk//koncepcia/show.shtml?id=11.Vyhlásenie o
poukázaní 2% zaplatenej dane Alumni 2012 na id 9700Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia
fakulty ïakujeme!

Výberové konanie na
odborných asistentov a 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:
Lektorský kabinet - Oddelenie humanitných vied- 1 miesto odborného asistenta v oblasti filozofie
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:vysokoškolské vzdelanie so zameraním na filozofické
disciplíny,vedecká hodnos PhD.,pedagogická prax v odbore,publikaèná èinnos v odbore,aktívna
znalos anglického jazyka,riešite¾ alebo spoluriešite¾ vedeckovýskumného grantu.
- 1 miesto odborného asistenta v oblasti sociológie-Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie so zameraním na sociologické disciplíny,vedecká hodnos
PhD.,pedagogická prax v odbore,publikaèná èinnos v odbore,aktívna znalos anglického jazyka,
riešite¾ alebo spoluriešite¾ vedeckovýskumného grantu.
- 1 miesto lektora v oblasti sociológie- kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:vysokoškolské
vzdelanie so zameraním na sociologické disciplíny,pedagogická prax v odbore,publikaèná èinnos v
odbore,aktívna znalos anglického jazyka.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikaènej èinnosti posielajte do 19. 03. 2013 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.
prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík
dekan fakulty
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