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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Stretnutie dekana s úspešnými
študentmi a zamestnancami v
súaži o "Pohár rektora STU“
Dòa 30. 5. 2013 prijal dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík spolu s prodekanmi pre
študijné záležitosti doc. RNDr. Máriou Mišútovou, PhD. a doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc.
študentov a zamestnancov fakulty, ktorí úspešne reprezentovali fakultu v športových suažiach o
"Pohár rektora STU".Na stretnutie boli pozvaní aj vyuèujúci z Lektorského kabinetu - Ing. Milan
Petráš, PhD., Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD. PaedDr. Elena Lukaèovièová, PhD. a Mgr. Viliam Sedlák.
Pod ich vedením sa športovci pripravovali na súaž v jednotlivých disciplínach. Pán dekan
poïakoval prítomným zamestnancom za prípravu akcie a študentom za reprezentáciu fakulty a
umiestnenie na prvých troch miestach v súažiach. Spoloèné stretnutie bolo zakonèené
diskusiou.Všetkým študentom ešte raz ïakujeme a prajeme ve¾a úspechov v štúdiu a rovnako aj v
športe. .
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AKCIE

Zápisy do I. roku štúdia na
bakalárskom štúdiu
V dòoch 24. 6. - 25. 6. 2013 privítala
Materiálovotechnologická fakulta
novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I.
roku bakalárskeho štúdia v dennej forme
štúdia prezenènou a kombinovanou metódou
v Trnave a na detašované pracoviská v
Dubnici nad Váhom a v Komárne. Za vedenie
fakulty študentov privítal dekan fakulty Dr. h.
c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravèík a prodekani
pre študijné záležitosti študentov I. a II.
stupòa štúdia doc. RNDr. Mária Mišútová,
P h D. a d o c . I n g . Pe te r S c h re i b e r,
Csc.Informácie o systéme vysokoškolského
štúdia im odovzdala vedúca študijného
o d d e l e n i a M g r. I v a n è í k o v á
Renáta.Uchádzaèov prijatých a zapísaných na
detašované pracoviská privítali doc.
Bartolomej Hájnik, PhD. – vedúci DP Dubnica
nad Váhom a Ing. Czifra Juraj, PhD. spolu s
PaedDr. Lillou Kremžárovou, PhD. –
pracovníkmi z DP Komárno.Vedenie fakulty
víta všetkých novoprijatých študentov a praje
im ve¾a úspechov v štúdiu.
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Prijatie zahraniènej delegácie z
Francúzska

Prijatie rektora Gome¾skej
štátnej univerzity (Bielorusko)

Dòa 12. júna 2013 navštívila MTF STU delegácia z Université Lille (Francúzsko) v zložení FrançoisOlivier Seys, prorektor pre medzinárodné vzahy, prof. Rudolphe Astori, koordinátor
medzinárodných vzahov pre oddelenie strojárskeho inžinierstva a Maria Eksler, manažérka pre
medzinárodné vzahy. Menovanú návštevu prijal prodekan pre zahranièné vzahy, vedu a výskum
prof. Ing. Peter Grgaè, CSc. a riadite¾ Ústavu materiálov MTF STU prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
spolu s Ing. Romanom Èièkom, PhD. a ïalšími zamestnancami fakulty.Po prijatí na MTF STU
navštívili francúzski hostia laboratóriá centra excelentnosti APRODIMET a zúèastnili sa
bilaterálnych rokovaní o možnostiach vzájomnej spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania,
ako aj výmeny študentov. Hostia mali možnos nahliadnu aj do prebiehajúcich štátnych skúšok na
UMAT. Stretnutie sa ukonèilo spoloèným obedom, po ktorom delegácia pokraèovala v návšteve
STU na vybraných bratislavských pracoviskách.

MTF STU prijala delegáciu z Gome¾skej štátnej univerzity Franciska Skoriny – rektora prof. Ing.
Alexandra Rogaèeva, DrSc., ktorý je zároveò èlen korešpondent Národnej akadémie vied
Bieloruska a prorektora pre pedagogiku doc. Ing. Sergeja Chachomova, CSc. Gome¾ská štátna
univerzita je jednou z najvýznamnejších bieloruských univerzít, ktorá má dlhodobú a úspešnú
spoluprácu so zahraniènými partnermi, ako napríklad s akademickými inštitúciami v Èíne,
Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Japonsku atï. Na univerzite momentálne študuje 270
zahranièných študentov z Èíny, Sýrie, Libanonu, Maroka, Egyptu, Jemenu atï. Na MTF STU bola
delegácia prijatá dekanom fakulty prof. Moravèíkom, prodekanom Grgaèom a prof. Èausom.
Súèasou programu zahranièných hostí boli rokovania s prorektorom STU doc. Horòákom a podpis
zmluvy o vzájomnej spolupráci, prehliadka laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu
materiálov, exkurzia do centier excelentnosti MTF STU a v neposlednom rade rokovania o ïalšej
spolupráci v oblasti výskumných projektov i v oblasti mobilít študentov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA
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Anketa spoloèenskej
zodpovednosti

MTF zapojená v národnom
projekte

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU so sídlom v Trnave sa opätovne
zapojil už do 4. roèníka „Ankety spoloèenskej zodpovednosti ÈR a SR pre rok 2013“, ktorá si kladie
za cie¾ zvidite¾ni spoloènosti a iné subjekty, ktoré vnímajú zodpovednos k ¾uïom, kvalite a
zamestnancom.Podporte ho svojím hlasom aj Vy na stránke Institútu spoleèenské odpovìdnosti, v
sekcii Hlasovaní v ankete.Hlasovanie prebieha od 26. 03. do 31. 10. 2013.Viac informácií nájdete
na stránke http://www.institutso.com/Ïakujeme Vám za Váš hlas a podporu!

MTF sa zapojila do národného projektu operaèného programu Vzdelávanie „Vysoké školy ako
motory rozvoja vedomostnej spoloènosti“.Dòa 12. 6. 2013 bol v priestoroch IUVENTA v Bratislave
za úèasti predstavite¾ov MŠVVŠ SR, predsedu akreditaènej komisie, akademických funkcionárov a
riadiacich pracovníkov zapojených (najmä technických a prírodovedných) vzdelávacích inštitúcií a
reprezentantov zamestnávate¾ských zväzov a podnikov slávnostne otvorený projekt operaèného
programu Vzdelávanie „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoloènosti“. Projekt je
koordinovaný Ústavom informácií a prognóz školstva (UIPŠ). Medzi prvými oslovenými
inštitúciami bola aj MTF STU.Cie¾om projektu je zosúladi vysokoškolské vzdelávanie s reálnymi
potrebami praxe v podmienkach vedomostnej spoloènosti. Hlavnými naplánovanými aktivitami sú
-posúdenie existujúcich študijných programov s cie¾om identifikova a podporova najúspešnejšie
z nich,
-vytvorenie podmienok pre zmluvnú spoluprácu VŠ a podnikov pre realizáciu exkurzií a stáží,
-podpora inovatívnych foriem vzdelávania v podnikoch a na vysokých školách a vytvorenie
zodpovedajúcich výuèbových centier
-popularizácia identifikovaných študijných programov.
Projekt je pilotným riešením, ktorého výsledky by mali prerás do systémových odporúèaní v
predmetnej oblasti. Bude sa realizova do novembra 2015, prièom zo strany MTF sa predpokladá
zastúpenie v expertných a pracovných skupinách, participácia študentov v príslušných aktivitách a
možnos zapojenia všetkých ústavov fakulty vo vybraných aktivitách.

6

RÔZNE

Nová web stránka
Akademickej knižnice
V súvislosti s analýzou web stránok akademických knižníc ( ktorú realizovala SPK – Slovenská
pedagogická knižnica v roku 2012), pristúpila Akademická knižnica MTF STU k prepracovaniu
svojej stránky. Nový dizajn stránky Akademickej knižnice MTF STU nájdete na samostatnej linke
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk, kde sa môžete zorientova vo všetkých dostupných zdrojoch,
navigácii a pomôckach pri vyh¾adávaní potrebných informácií. Poïakovanie za spracovanie
nového dizajnu patrí pracovníèke Akademickej knižnice Mgr. Alene Prelovskej a za technickú
podporu pracovníkovi OKIS Ing. Matejovi Hýrošovi.Okrem toho nezabúdajte, že na hlavnej
stránke fakulty (dole pod èervenou èiarou v èastiach Publikaèné aktivity a Veda a výskum ) prišlo k
aktualizácii údajov a doplneniam, ktoré sú pre vás dôležité pri overovaní prostredia vašich
publikaèných výstupov: nájdete tu napr. preh¾ad IF èasopisov, zoznamy Master Journal List,
prístup do sledovaných databáz a pod.)
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