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17. seminár ESAB

Uskutoènila sa prezentácia INA
SKALICA

Dòa 9. apríla 2013 sa konal tradièný, už 17. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a ESAB Slovakia, s.r.o. Seminár bol
zameraný na problematiku zvárania a zvarite¾nosti. Zúèastnilo sa ho cca 160 odborníkov z oblasti
zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií poèas prednášok mali úèastníci možnos prezrie
si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB.

Dòa 11.4.2013 sa uskutoènila prezentácia spoloènosti INA SKALICA za úèelom prezentovania firmy
konèiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Študenti privítali možnos oboznámenia sa
s èinnosou spoloènosti a prejavili aj záujem o konkrétne pracovné miesta.
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Deò MTF STU
Už tradiène sa na MTF STU spája oslava Dòa
uèite¾ov s organizáciou Dòa MTF STU. A bolo
tak i tento rok – 12.4.2013.Všetkých privítala
prodekanka pre vnútorné vzahy doc. Ing.
Helena Vidová, PhD.
Ráno sme zaèali heslom „ v zdravom tele,
zdravý duch“ a tí, ktorí prišli na raòajšie
cvièenie pilatesu, vôbec ne¾utovali.Po
rozcvièke padlo vhod malé obèerstvenie s
ochutnávkou kávy, èajíkov a èokolády.Do
zelenej aleje stromov vysádzaných práve pri
tejto príležitosti osláv pribudla nová lipka,
ktorú dekan fakulty Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver
Moravèík zasadil s plnou zruènosou i
radosou.
A to sme sa posunuli v programe už na
kultúrne vystúpenie Trnavského túlavého
divadla pod réžiou Jakuba Nvôtu s
netradièným spracovaním témy Hamleta.
Vtipné a ve¾mi milé predstavenie nenechalo
nikoho bez úsmevu.Pri príležitosti osláv Dòa
MTF STU ocenil dekan fakulty za prínos
rozvoja detašovaných pracovísk v Dubnici
n./Váhom: Ing. Bohumila Zlochu, Ing. Milana
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Gašparíka a pána Milana Svoradu a v
Komárne: Ing. Bélu Szabó, Ing. Jána Vettera a
Ing. Jozefa Magyaricsa. Menovaní súèasne
obdržali ocenenie rektora STU: Pamätný list
stromu poznania. Srdeène blahoželáme.Po
obednom raute sa Deò MTF nachýlil k
závereènému programu, ktorý nás nauèil
základné kroky salsy. Pod vedením Ing. Jozefa
Bártu, PhD. s manželkou ako taneèných
majstrov sme sa tvárili, že vieme tancova, no
po piatich minútach sme prišli ve¾mi rýchlo na
to, že nie je krok ako krok.Deò MTF STU je
príležitosou pripomenú si Deò uèite¾ov,
prejavi úctu k prostrediu, v ktorom žijeme,
ale je i príležitosou na neformálne prežitý
deò. I takto sa dá upevòova corporate
identity, i takto je možné zastavi sa na chví¾u a
nerozmýš¾a by, èi neby súèasou týchto
chví¾.
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Stretnutie dekana s
ambasádormi fakulty

Konala sa akcia Študentská
kvapka krvi

Dòa 25. 4. 2013 prijal dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík spolu s prodekankou pre I.
stupeò štúdia doc. RNDr. Máriou Mišútovou, PhD., za prítomnosti vedúcej študijného oddelenia
Mgr. Renáty Ivanèíkovej študentov - ambasádorov. Prítomných privítala a dekanovi fakulty
predstavila prodekanka doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.Pán dekan poïakoval prítomným za
prípravu akcie a vyjadril spokojnos s vysokou úèasou študentov na projekte Ambasádor 2013.
Spoloèné stretnutie bolo zakonèené diskusiou a vzájomnou výmenou skúseností získaných poèas
èinnosti ambasádora.Všetkým študentom ešte raz ïakujeme a prajeme ve¾a úspechov v štúdiu.

Vo štvrtok 18. apríla 2013 od 8:00 do 10:00 sa uskutoènila v priestoroch študentského domova
Miloša Uhra v klube AMOS Študentská kvapka krvi MTF. Študenti, zamestnanci a priatelia MTF mali
možnos podpori dobrú vec. Na Študentskú kvapku krvi MTF prišlo 37 darcov, medzi ktorými sa
nachádzalo 5 PRVODARCOV. Spolu darovali viac ako 16,5 litra krvi. Klub AMOS ïakuje všetkým
zúèastneným, ktorí spravili dobrú vec. Taktiež ïakujeme všetkým, ktorí nám pomohli šíri túto
udalos medzi študentmi, zamestnancami a priate¾mi MTF, ale taktiež aj tým, ktorí pomohli s
prípravami tejto akcie.Ïalší hromadný odber na MTF plánujeme už v októbri.
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Konalo sa stretnutie Vedenia a
vedúcich zamestnancov fakulty
s bývalými zamestnancami
MTF STU
Dòa 25.4.20313 sa na pôde fakulty konalo stretnutie Vedenia a vedúcich zamestnancov fakulty s jej
bývalými zamestnancami. Prítomných na úvod privítal dekan MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver
Moravèík a akciou zúèastnených sprevádzala prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Celý
priebeh stretnutia sa niesol v príjemnej a priate¾skej atmosfére sprevádzanej kultúrnym
vystúpením a prehliadkou Botanickej záhrady spojenej s výkladom Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. a
RNDr. Maroša Sirotiaka, PhD. Podujatie sa stretlo zo strany zúèastnených s pozitívnou odozvou a
vierou v ïalšie pokraèovanie, èo vyjadrila vo svojom poïakovaní aj doc. Ing. Eva Doubková, CSc.
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Kolokvium prof. Žitòanského
Dòa 22. 04. 2013 sa v Bratislave v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV konalo
kolokvium pri príležitosti 80-tych narodenín prof. Dr. Ing. Marcela Žitòanského, DrSc., emeritného
profesora STU. Podutia, spoluorganizovaného MTF STU, sa zúèastnili viacerí významní hostia zo
Slovenska aj zo zahranièia, vrátane rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. Okrem
laudacia odzneli na kolokviu aj dve odborné prednášky a viaceré pozdravné prejavy, v ktorých
vystupujúci ocenili celoživotné dielo jubilanta a jeho významný prínos k rozvoju zlievarenských
technológií a vývoju progresívnych materiálov na Slovensku.
Pán profesor, do ïalšieho života Vám želáme pevné zdravie, ako aj ve¾a šastia, porozumenia a
radosti v kruhu najbližších.
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Stretnutie zástupcov
Plastikárskeho priemyslu

Rokovanie so zahranièným
partnerom - SKKU, Korea

Dnes sa pôda Materiálovotechnologickej fakulty stala miestom stretnutia zástupcov Portugalskej
ambasády, reprezentantov firiem z Plastikárskeho priemyslu Portugalska a Slovenska, ako aj
zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Automobilového klastra Západné
Slovensko a predstavite¾ov našej fakulty reprezentovanej Prof. Ing. Petrom Šugárom, Csc., doc. Ing.
Antonínom Náplavom, CSc. Na pôde fakulty návštevu privítala prodekanka doc. Ing. Helena Vidová,
PhD. Zmieòovaní portugalskí partneri na stretnutí prezentovali svoje aktivity a ponúkli všetkým
zúèastneným priestor na ïalšiu spoluprácu.

Dòa 15. 4. 2013 sa na pôde MTF STU, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky,
uskutoènilo rokovanie zástupcov fakulty s prof. E. BABULAKOM, D. Sc., Ph.D., FRSA, FBCS. Prof.
Babulak zodpovedá na College of Information and Communication Engineering SUNG KYUN KWAN
UNIVERSITY (SKKU), Suwon, Korea za oblas zahranièných vzahov. Za MTF sa stretnutia zúèastnili
poverený prodekan doc. Ing. Schreiber, CSc., riadite¾ UIAM doc. Ing. Tanuška, PhD., doc. Vrábe¾ a
doc. Božek.Zástupcovia oboch inštitúcií v úvode stretnutia prezentovali svoje univerzity a fakulty.
ažiskovou témou rokovania boli možnosti spolupráce SKKU a MTF STU v oblasti výmeny študentov
a prednášajúcich a takisto možnosti spolupráce vo vedeckovýskumných projektoch. Obe strany sa
dohodli na spoloènej participácii v projekte EUREKA v rámci spolupráce EU - Kórea v oblasti
informaèných a komunikaèných technológií s možnosou rozšírenia na ïalšie oblasti.
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Zahranièná návšteva z Egypta
na MTF STU
Po prijatí u rektora STU prof. Roberta Redhammera dòa 29. 4. 2013 popoludní navštívila MTF STU
delegácia z Egypta, ktorú tvorili prof. Ahmed Khairy, prezident Egyptsko-Japonskej univerzity pre
vedu a technológie, prof. Roushdy Zahran, viceprezident Alexandrijskej Univerzity, prof. Ekram
Fateen, zástupkyòa riadite¾a Národného výskumného centra v Kahire a prof. Abu – Youssef Morsy,
atašé vo Viedni. Egyptskú delegáciu prijal a MTF STU hosom predstavil prodekan fakulty prof.
Grgaè za spoluúèasti doc. M. Behúlovej, doc. M. Kusého, doktora Morovièa a ïalších zamestnancov
fakulty.Hlavným cie¾om návštevy egyptskej delegácie bolo zoznámi sa s technickým vybavením
centier excelentnosti našej fakulty a prejedna možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti vedy,
techniky a vzdelávania. Po prehliadkach laboratórií v centrách excelentnosti hostia z Egypta
prejavili záujem o vzájomnú spoluprácu s MTF STU v oblasti výskumu a vzdelávania.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Jaspers
Dòa 27. 3. 2013 sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda MTF STU so sídlom
v Trnave, na Ústave environmentálneho a bezpeènostného inžinierstva, pred komisiou v
študijnom programe integrovaná bezpeènos.
Doktorand : Ing. Rainer Josef Jaspers
Názov práce: Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in singlestorey warehouses
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Odovzdávanie dekrétov
Dòa 8. 4. 2013 sa uskutoènilo na rektoráte STU v aule Dionýza Ilkovièa v Bratislave oficiálne
odovzdávanie dekrétov úspešným žiadate¾om o finanènú podporu v rámci programu Mladý
výskumník na rok 2013. Za našu fakultu sa zúèastnili títo žiadatelia:Ing. Blinová Lenka, Ing. Kováè
Martin, Ing. Konopka Pavol, Ing. Babalová Eva PhD., Ing. Škulavík Tomáš PhD., Ing. Zacková Paulína,
Ing. Janèár Jaroslav, Ing. Michalec Ivan, Ing. Ondruška Michal, Ing. Kramár Tomáš, Ing. Holubek
Radovan.Úspešným žiadate¾om blahoželáme!
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Bývalá Botanická záhrada MTF
STU – h¾adáme dobrovo¾níkov
na revitalizaèné práce
Bývalá Botanická Záhrada MTF STU v Trnave
pozýva všetkých dobrovo¾níkov s chuou
pracova na revitalizaèné akcie v rámci
projektu: Bývalá Botanická záhrada v Trnave
SPPoloène pre verejnos.
Revitalizaèné práce prebiehajú od 15.apríla do
15.mája 2013 takmer každý deò od 10.00 do
18.00 hod. Termín všetkých akcií bude vždy
vopred aktualizovaný na našej FB stránke (QR)
https://www.facebook.com/pages/B%C3%BD
val%C3%A1-Botanick%C3%A1Z%C3%A1hrada-MTF-STU-vTrnave/220549691345253 .Kvôli organizácii
Vás prosíme o nahlásenie Vašej prípadnej
úèasti. Prineste si dobrú náladu a chu
pracova, vlastné pracovné rukavice a náradie
je vítané.Tento projekt sa uskutoènil vïaka
podpore z Nadaèného fondu SPPoloène pri
Nadácii SPP.
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Personálna politika MTF STU

Výberové konanie na
profesorov a docentov

Vedenie MTF STU na svojom zasadnutí schválilo materiál "Personálna politika MTF STU", ktorý sa
venuje súèasnému stavu riadenia ¾udských zdrojov na fakulte ako aj jeho ïalšiemu
smerovaniu.Konkrétne znenie je možné pozrie tu na id 9975.

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:
profesor v študijnom odbore 5.2.26 Materiály
profesor v študijnom odbore 8.3.5 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
profesor resp. docent v študijnom odbore: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo so zameraním na
marketing
docent v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály
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
jazykavedeckovýskumná 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.Prihlášky do výberového konania,
spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom
publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti zasielajte do 02. 05. 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.

Kolektívna zmluva pre rok
2013
S úèinnosou od 29.3.2013 bola podpísaná kolektívna zmluva medzi Slovenskou technickou
univerzitou, zastúpenou rektorom univerzity prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a
Univerzitnou odborovou organizáciou STU, zastúpenou jej predsedníèkou doc. Ing. Annou
Ujhelyiovou, PhD. Úplné znenie Kolektívnej zmluvy si môžete na id 9974.
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