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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Diplom za 1. miesto na
Svetovej Zimnej Univerziáde
pre študentku MTF STU
Študentka MTF STU Natália PREKOPOVÁ sa zúèastnila na Svetovej Zimnej Univerziáde 2013 v Trentine,
Taliansko, kde v individuálnych pretekoch na 15 km obsadila 1. miesto.
Za reprezentáciu MTF STU a celého Slovenska vedenie fakulty i všetci zamestnanci Natálii srdeène
blahoželajú.Želáme ve¾a ïalších úspechov v športovej oblasti i v oblasti študijnej. Dekan fakulty zároveò ude¾uje
študentke motivaèné štipendium.
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N-trophy4 na pôde MTF STU

„Na zaèiatku neviete skoro niè. Máte pred sebou systém, o ktorom neviete, ako sa správa, na aké
podnety reaguje, a èasto ani kde zaèína a kde konèí. A èas vám beží ... Èi už je vaším systémom atóm,
vesmír, bunka, chemická zlúèenina alebo napríklad poèasie, snažíte sa nájs pravidlá, ktoré v òom
platia. Kladiete si otázky, vyvraciate hypotézy, spresòujete meranie a h¾adáte súvislosti. Rozdiel
medzi N-trophy a skutoèným výskumom? Výskum môže trva nieko¾ko storoèí. V súaži N-trophy
na to mali študenti len pár hodín ...“

N-trophy je súaž pre stredoškolákov plná experimentov a bádania odohrávajúci sa v unikátnom
prostredí krajských univerzít. Súažné odbory boli biológia, chémia, fyzika a logika. Trojèlenné tímy
z Èeskej republiky a Slovenska plnili rozmanité úlohy, kde ich spoloèným menovate¾om bol
experiment a výskum. Sú to úlohy hodné výskumného tímu vedcov. N-trophy bola tento rok urèená
pre študentov stredných škôl z Juhomoravského, Moravskoslezského, Trnavského a Žilinského
kraja. Medziodborová súaž je jednou z k¾úèových aktivít projektu „Podpora talentù v
pøírodovìdných a technických oborech v slovensko-èeském pøíhranièí“ v rámci Operaèného
programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika – Èeská republika 2007-2013; kód
projektu: ITMS 22410320042.

Vïaka patrí všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podie¾ali a ktorí sa ho zúèastnili.
Bližšie informácie o súaži N-trophy4 nájdete na http://www.ntrophy.cz

Dòa 1. marca 2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na Ústave
bezpeènosti, environmentu a kvality v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom konalo
krajské kolo N-trophy. Celkovo sa podujatia zúèastnilo 12 trojèlenných tímov z Trnavského kraja.
Odbornú gesciu jednotlivých predmetov zabezpeèili pracovníci ústavu – pre logiku Ing. Lenka
Blinová, PhD., Ing. Alica Bartošová, Ing. Ondrej Tatarka, Ing. Tomáš Štefko a Ing. Jozef Horváth, pre
biológiu RNDr. Maroš Sirotiak, PhD., Ing. Jaroslav Zigo a Ing. Michal Belèík, pre fyziku Ing. Jozef Fiala,
PhD., Ing. Martin Pastier a Ing. Marcel Kuracina, pre chémiu Ing. Anna Michalíková, CSc., Ing. Mária
Draxlerová, Adriana Peterková a o servis sa starala Bc. Janka Drhová.
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Uskutoènil sa Job Day 2014
Na MTF STU sa dòa 12.marca 2014 uskutoènil druhý roèník akcie "Job Day" s cie¾om poskytnú
budúcim absolventom fakulty/potenciálnym uchádzaèom o zamestnanie možnos získa
informácie o spoloènostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvori podmienky na reálnu
komunikáciu medzi uchádzaèmi/študentmi na jednej strane a zamestnávate¾mi na strane druhej.
Vedenie fakulty ústretovo udelilo študentom inžinierskeho stupòa štúdia dekanské vo¾no, aby
mohli prís vypoèu si prezentácie, príp. diskutova so zástupcami firiem v jednotlivých stánkoch vo
foyer fakulty.
Isto i poèet a skladba 19 prezentujúcich a vystavujúcich firiem, podnikov a inštitúcií prispela k
výrazne vyššej úèasti študentov, než tomu bolo minulý rok.
Zúèastnené subjekty:
Bekaert Slovakia s r.o.
Bekaert Hlohovec a.s.
Datavard s r.o.
Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.
Hella Slovakia Front-Lighting, s r.o.
INA SKALICA spol s r.o.
Johnson Controls Internationa, spol s r.o.
Learn2Code
MATADOR HOLDING a.s.
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Národný projekt „VŠ ako motory rozvoja
vedomostnej spoloènosti“
PSA Peugeot Citroen Trnava Slovakia
Robert Bosch spol. s r.o.
SYZ Informatika s.r.o.
Tatravagónka a.s. Poprad
TRW Automotive (Slovakia) s r.o.
Volkswagen Slovakia a.s.
Wertheim s.r.o.
ZKW Slovakia s.r.o.
ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.
ZF SACHS Slovakia a.s.

Okrem týchto subjektov mala stánok v rámci akcie aj medzinárodná študentská organizácia
AIESEC, v ktorom študenti pôsobiaci v organizácii AIESEC na Slovensku informovali o svojich
aktivitách a možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov študentov fakulty.
Ïakujeme všetkým zástupcom zúèastnených firiem, ktorí mali pripravené pútavé prezentácie a
zároveò po celý èas akcie boli k dispozícii v stánkoch. Zároveò ïakujeme i študentom a
zamestnancom fakulty, ktorí sa podujatia zúèastnili a tak prispeli k jej zdarnému priebehu.
Vzh¾adom na pozitívne ohlasy tak zo strany zamestnávate¾ov i študentov predpokladáme, že
takáto vydarená akcia sa podarí zorganizova i v nasledujúcich rokoch.
Akcia bola organizovaná pod garanciou Odboru akademických èinností. Vïaka patrí ale všetkým
zamestnancom odborov fakulty, ktorí sa podie¾ali na príprave, za profesionálnu organizáciu
podujatia.
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Uskutoènili sa tvorivé dielne

Aj touto cestou by sme sa chceli poïakova za podporu:

Dòa 13.3.2014 sa v priestoroch vestibulu pavilónu Z uskutoènili prvé tvorivé dielne zamerané na
výrobu úžitkových a dekoraèných predmetov z odpadových materiálov.

Prvé tvorivé dielne na MTF STU sa stretli so živým záujmom nielen zo strany študentov, ale aj
pedagógov a zamestnancov MTF. Ïakujeme Vám za vašu priazeò a veríme, že na ïalších akciách
„MTF prechádza na zelenú“, sa s Vami stretneme opä a ešte v hojnejšom poète.

Tvorivé dielne odštartovali projekt študentov UPIM „MTF prechádza na zelenú“, ktorého cie¾om je
zavies separovaný zber v študentských domoch.
Na príprave projektu sa pod vedením doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc. a Ing. Jany Samákovej, PhD.
podie¾ali študenti UPIM: Martina Ištvánová, Vlado Kováè, Monika Štefanigová, Mária Kubašová,
Katarína Hašková, Ivana Zigová, Roman Herega, Lenka Benedikovièová, Peter Pilch, Pavol Rosa,
Erika Pokorná, Marta Špirková, Tibor Zvonár.

pánu dekanovi Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravèíkovi
pani prodekanke doc. Ing. Helene Vidovej, PhD.
riadite¾ovi UPIM prof. Ing. Milošovi Èambálovi, Csc.
a PhDr. Kvetoslave Rešetovej, PhD.

Tím „MTF prechádza na zelenú“
Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/MtfPrechadzaNaZelenu

Milým prekvapením akcie bol príchod žiakov zo súkromnej ZŠ BESST (Anglicko-slovenská
bilingválna škola) pod vedením pani riadite¾ky Mgr. Martiny Groškovej, pani uèiteliek Ing. Kataríny
Ondreièkovej, PaedDr. Beaty Bojanovovej, ktoré zorganizovala doc. Mgr. Dagmar Cagáòová, PhD.
Žiaci prezentovali svoje výrobky z recyklovaného materiálu, ktorý využili na zhotovenie
napodobneniny Èínskeho múra.
Na pôde vysokej školy sa tak stretli dve generácie, „maláèi a ve¾káèi“, ktorých spoloèným cie¾om
bolo upozorni na nutnos aktívne chráni životné prostredie (na fotkách z akcie môžete vidie živú
diskusiu, nadšenie a spoluprácu oboch spriatelených táborov). Obe skupiny sa dohodli na ïalšej
spolupráci poèas Festivalu vedy, ktorý sa uskutoèní v dòoch 25.4.2014 – 26.4.2014 v priestoroch
MTF a na Trojiènom námestí v Trnave.
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Študentská vedecká
konferencia 2014
Dòa 20.3.2014 od 9.00 hod. sa uskutoènil na MTF STU 18.roèník Študentskej vedeckej konferencie.
Prihlásených bolo 146 úèastníkov, ktorí sa prezentovali v 15 odborných sekciách.
SEKCIE:
?
Priemyselné manažérstvo 1
?
Priemyselné manažérstvo 2
?
Udržate¾ný strategický manažment a udržate¾né spoloèensky zodpovedné podnikanie
?
Digitálny podnik
?
Humanitné vedy
?
Anglický jazyk
?
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
?
Materiály
?
Výrobné technológie 1
?
Výrobné technológie 2
?
Výrobné technológie 3
?
Bezpeènos a ochrana zdravia
?
Požiarne inžinierstvo
?
Chemické nebezpeèenstvá a nebezpeèné látky
?
Kvalita produkcie

Na konferencii sa zúèastnilo v 15 sekciách 129 študentov, 62 z dennej prezenènej formy
bakalárskeho, 58 z dennej prezenènej formy inžinierskeho, 2 študenti z dennej kombinovanej
formy inžinierskeho štúdia, 7 študenti z dennej kombinovanej formy bakalárskeho štúdia.
Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.
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V rámci riešenia prác ŠVOÈ navrhli ešte v októbri 2013 vedúci prác 200 tém, z ktorých bolo na
fakultnom kole ŠVK prezentovaných 119. Úroveò prác posudzovali odborné komisie zložené
nielen z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty, ale aj z odborníkov z praxe (napr. v
sekcii Digitálny podnik). Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 55 odborníkov. Vo
všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poïakovanie patrí všetkým zúèastneným
študentom, školite¾om, organizaèným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí
organizovali práce súvisiace so ŠVOÈ na ústavoch (èlenovia KSVOÈ), riadite¾om ústavov za podporu
konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, èlenom hodnotiacich komisií, i
všetkým ostatným, ktorí sa podie¾ali na jej zabezpeèení. V neposlednom rade pre zorganizovanie
podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyèlenením finanèných prostriedkov na
materiálne zabezpeèenie akcie i finanènú odmenu študentom vo forme motivaèných štipendií
oceneným študentom. Po organizaènej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom
doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc. a Odborom akademických èinností.

V každej z 15-tich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finanènou
odmenou (motivaèné štipendium). Osem víazných prác zo sekcií Materiály, Priemyselné
manažérstvo 1, Priemyselné manažérstvo 2, Digitálny podnik, Udržate¾ný strategický manažment a
udržate¾né spoloèensky zodpovedné podnikanie, Bezpeènos a ochrana zdravia, Chemické
nebezpeèenstvá a nebezpeèné látky, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle budú
navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a
poèítaèové programy.
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Týždeò knihy v obrazoch

V stredu mohli záujemci nakuknú do skladov Akademickej knižnice.

Minulý týždeò sa na fakulte uskutoènil Týždeò knihy. Pozrite si pár záberov z podujatia, ktoré bolo
už druhým v poradí.

Vo štvrtok sa prezentovalo Vydavate¾stvo AlumniPress vydanými publikáciami.

V pondelok sa uskutoènila prednáška Ing. Jozefa Grossa zo Slovartu na tému akvizícia zahraniènej
technickej literatúry.

V piatok sa uskutoènil bazár kníh, ktoré teraz potešia sociálne zariadenia mesta Trnavy - domovy
dôchodcov a detské domy.
V utorok to bola predajná výstava technickej literatúry.

Poïakovanie patrí kolegyniam z Akademickej knižnice, Vydavate¾stva AP i oddeleniu PR za milú
akciu a vám všetkým, ktorí ste sa podujatia zúèastnili a prispeli do bazáru kníh.
12
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Exkurzia v spoloènosti Miba
Steeltec s.r.o.
Dòa 14. marca 2014 sa študenti I. roèníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie zúèastnili
exkurzie v spoloènosti Miba Steeltec, s.r.o. so sídlom vo Vrábloch. Exkurzia sa konala v rámci predmetu
Prípadové štúdie v manažérstve kvality a jej cie¾om bolo zada študentom praktickú úlohu prevencie vzniku
chýb v procese výroby lisovanej lamely. Exkurziu pripravil a študentov sprevádzal manažér výroby spoloènosti
Radovan Martišoviè. Študenti mali možnos vidie výrobný proces, naživo vidie lisovací nástroj, výkresovú
dokumentáciu a dostali odborný výklad od Petra Gajdoša (konštruktéra nástrojov) k procesu lisovania a
konštrukcii nástroja. Na nasledujúcich cvièeniach z predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality budú
študenti pod vedením vyuèujúcej Ing. Yulia Šurinovej, PhD. uvedený problém rieši. Výstupy z cvièení budú
posúdené expertmi spoloènosti, ktorí poskytnú študentom spätnú väzbu oh¾adom aplikovate¾nosti
navrhovaných riešení pre elimináciu vzniku zadaného problému. Študentom prajeme ve¾a úspechov a dobrých
nápadov pri riešení reálneho problému.
Ïakujeme spoloènosti Miba Steeltec, s.r.o. a najmä Radovanovi Martišovièovi za ústretovos, výbornú
organizáciu exkurzie a poskytnutie potrebných materiálov pre cvièenia.
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Prijatie zahraniènej delegácie
Dòa 21.03.2014 pán prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka za úèasti pána riadite¾a Ústavu výrobných
technológií prof. Ing. Kolomana Ulricha, PhD. prijal delegáciu z fakulty Materiálových vied a
inžinierstva Univerzity v Miškolci.
Delegáciu viedol pán dekan prof. Dr. Zoltán Gácsi, DSc. Rokovanie sa nieslo v duchu spolupráce a
prípravy spoloèných projektov s výh¾adom na Horizont 2020.

Ing. Miroslav Trnka na MTF
STU
Dòa 19. marca 2014 (streda) o 11.00 hod. sa v aule
MTF STU na Paulínskej 16 v Trnave uskutoènila
prednáška Ing. Miroslava TRNKU, spoluzakladate¾a
firmy ESET, ktorá je dlhodobo lídrom v proaktívnej
ochrane pred internetovými hrozbami a pod¾a
rebríèka Deloitte Technology Fast 500 EMEA patrí
medzi najrýchlejšie rastúce technologické
spoloènosti v regióne Európy, Blízkeho východu a
Afriky.
Miroslav Trnka vyštudoval Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity.
Viac o Ing. Trnkovi:
http://www.absolventi.stuba.sk/sk/uspesni-absolventi/ing-miroslav-trnka
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59592
http://www.cestykuspechu.cz/cs/o-poradu/profily-podnikatelu/ing-miroslav-trnka.shtml
Prednáška sa uskutoènila v spolupráci s Junior Chamber International - Slovakia v rámci cyklu
"Nápad premenený na úspech". Na podujatie sa zúèastnili študenti i zamestnanci MTF STU. Okrem
prezentovania svojej „cesty za úspechom“ na záver odpovedal Ing. Trnka v diskusii aj na zaujímavé
otázky.
Dovo¾ujem si za všetkých zúèastnených poïakova Ing. Trnkovi za jeho èas venovaný pútavému
rozprávaniu o svojom životnom príbehu a p. Meškovi z JCI Slovakia a za sprostredkovanie tejto
zaujímavej akcie.
Akcia sa uskutoènila s podporou OAKÈ MTF STU.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Martonová
Dòa 19. marca 2014 o 14.30 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktorandky
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorandka : Ing. Ivana Martonová
Študijný program : inžinierstvo kvality produkcie
Téma dizertaènej práce : Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a
reinžinieringu podnikových procesov
Školite¾ka: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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Banka kvality - Alumni MTF
STU - poukázanie 2%
zaplatenej dane pre obèianske
združenie
Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,
aj v tomto roku do 30. 04. 2014 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 2013 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 ako aj na podporu Koncepcie sledovania uplatnenia našich absolventov
praxi.
http://www.mtfalumni.sk//cie¾-zdruzenia/show.shtml?id=5
http://www.mtfalumni.sk//koncepcia/show.shtml?id=11.

Anketa o kvalite vzdelávania informácia o spustení
Milé študentky a študenti MTF STU,
vedenie fakulty si Vás dovo¾uje, tak ako každý rok, oslovi so žiadosou o vyplnenie študentskej
ankety. V priebehu 3 – 5 minút máte možnos vyjadri Váš názor na priebeh a organizáciu štúdia,
hodnoti uèite¾ov a pedagogický proces, upozorni na nedostatky v sociálnej oblasti a nastoli
akýko¾vek ïalší problém. Anketa bude na vyplnenie sprístupnená od 1. - 20. marca 2014. Heslo
na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom do konca februára.
Anketa je dobrovo¾ná a anonymná. Aj keï niektorí študenti pri stretnutiach s vedením fakulty
vyjadrujú pochybnosti o anonymite, ubezpeèujem Vás, že sme nikdy neskúmali a ani nebudeme
skúma autorov podnetov, riešime len vecnú stránku.
K ankete majú prístup na MTF 2 zástupcovia manažmentu fakulty. Po ukonèení vypåòania ankiet
budú výsledky spracované a predložené vedeniu fakulty a vybrané ukazovatele aj zverejnené na
web stránke.
Zároveò budú relevantné informácie poskytnuté vedeniam ústavov, takže na Vaše pripomienky
sa bude reagova na dvoch úrovniach – fakultnej a ústavnej.
Máte 2 možnosti na vstup do anketového systému:
1. možnos:
Na stránke https://sweb.mtf.stuba.sk/anketa/ vyberte „Anketu o kvalite vzdelávania v ak. roku
2013/14“, zadajte heslo --> vyplòte anketu
2. možnos:
Na ¾avej strane/lište dole www.mtf.stuba.sk je dostupný link Ankety - po kliknutí si môžete
vybra anketu s názvom „Anketu o kvalite vzdelávania v ak. roku 2013/14“, zadajte heslo -->
vyplòte anketu

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane Alumni 2013
Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia fakulty ïakujeme!
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Vyplnením dotazníka nám pomôžete spozna Vaše názory a odstráni nedostatky. Prosím,
využite túto možnos. Vopred Vám ïakujem za Váš èas a ochotu pomôc.
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Zhodnotenie plaveckých
pretekov
40. roèník medzinárodných plaveckých pretekov
„Ve¾ká cena Trnavy“

Popri takejto konkurencii sa nestratili ani domáci plavci STU Trnava. Najcennejšie umiestnenie
dosiahli juniorskí slovenskí reprezentanti, Tomáš Púchly, ktorý zvíazil v disciplíne 200 metrov vo¾ný
spôsob, Juraj Klátik, ktorý obsadil v disciplíne 100 metrov vo¾ný spôsob tretie miesto a Barbora
Tomanová, ktorá obsadila v disciplíne 100 metrov vo¾ný spôsob tretie miesto. Celkovo možno
hodnoti 40. roèník „Ve¾kej ceny Trnavy“ ako ve¾mi úspešný s piatimi novými zápismi do rekordov
pretekov.
V histórii 39 roèníkov zaregistrovali organizátori Ve¾kej ceny Trnavy už viac ako 12 900 štartujúcich.
Táto ich dlhoroèná skúsenos sa prejavila v skvelej atmosfére aktuálneho roèníka pretekov, v
samotnej spokojnosti pretekárov ako aj všetkých zainteresovaných. Poïakovanie preto patrí
predovšetkým vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktoré organizaène i sponzorsky
podporilo toto krásne športové podujatie.

na pôde Materiálovotechnologickej fakulty
V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dòoch 8. – 9. marca 2014 uskutoènil
jubilejný 40. roèník medzinárodných plaveckých pretekov „Ve¾ká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie
plavecké preteky na Slovensku s výbornou úèasou 347 plavcov z 32 plaveckých klubov a oddielov z
Maïarska, Èeskej republiky, Po¾ska a Slovenska privítal na akademickej pôde prodekan
Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.
Hlavný organizátor – Lektorský kabinet MTF STU a plavecký klub STU Trnava privítal v domácom
bazéne nieko¾ko vynikajúcich plavcov. Boli to Gábor Balog a Krisztián Takács - reprezentanti
Maïarska, viacnásobní maïarskí rekordéri, semifinalisti OH 2012 v Londýne, semifinalisti
majstrovstiev sveta 2013 v Španielsku. Ozdobou jubilejného plaveckého mítingu bol jednoznaène
reprezentant Slovenska Tomáš Klobuèník, viacnásobný slovenský rekordér v prsiarskych
disciplínach, úèastník OH 2012 v Londýne, semifinalista MS 2013 v Španielsku, ME 2013 v krátkom
bazéne v Dánsku obsadil skvelé 4.miesto v disciplíne 100m prsia. Na „Ve¾kej cene Trnavy 2014“
Tomáš Klobuèník zvíazil v oboch prsiarskych disciplínach v nových rekordoch mítingu.
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Zverejnenie èlenov volebnej
komisie pre vo¾bu kandidáta
na dekana MTF STU
Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU a v
súlade so schváleným harmonogramom volieb kandidáta na
dekana bude volebná komisia pracova v nasledovnom zložení:
Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda
Prof. Ing. Jozef Sablik, Csc.
Ing. Marta Kuèerová, PhD.
Miroslav Fulier
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Vykonávacie predpisy pre
vo¾by kandidáta na dekana
MTF STU
1. Vo¾by kandidáta na dekana MTF STU (ïalej len kandidát) sa uskutoènia v termíne stanovenom
harmonogramom volieb kandidáta na dekana a riadia sa ustanoveniami zákona è. 131/2002 Z. z. a Volebného
poriadku AS MTF STU.
2. Každý èlen AO MTF STU má právo navrhnú jedného kandidáta na funkciu dekana. Návrhy na kandidátov
(predkolo volieb kandidáta na dekana) budú predkladané poèas obdobia urèeného harmonogramom volieb
kandidáta na dekana na predpísanom návrhovom lístku (príloha è. l), ktoré budú môc èlenovia AO vklada do
schránok umiestnených na vopred urèených miestach v pavilónoch „Z“ a „T“ MTF STU v Trnave.
3. Èlenovia volebnej komisie (VK) AS MTF STU po skonèení obdobia podávania návrhov na kandidátov odpeèatia
schránky a do 3 hodín od ukonèenia podávania návrhov VK AS MTF STU zverejní na webovom sídle fakulty výsledky
predkola volieb s uvedením mien navrhovaných kandidátov.
4. Èlenovia VK AS MTF STU oslovia navrhnutých kandidátov. Najneskôr do troch pracovných dní od ukonèenia
predkola VK zverejní zoznam kandidátov na webovom sídle fakulty. Zápis do zoznamu kandidátov je podmienený
písomným súhlasom kandidáta.
5. Každý kandidát na funkciu dekana MTF STU je povinný vypracova a zverejni volebný dokument obsahujúci
jeho struèný odborný životopis a odborný profil, ako aj programové vyhlásenie (volebný program), v ktorom uvedie
svoju predstavu rozvoja a riadenia MTF STU na príslušné funkèné obdobie v písomnej a elektronickej podobe, ktorý
odovzdá predsedovi Volebnej komisie AS MTF STU. VK MTF STU poskytne kandidátom potrebnú súèinnos pre
zverejnenie ich volebných dokumentov vo vestibule pavilónov „Z“ a „T“ na Paulínskej a Bottovej ulici a na webovom
sídle fakulty. Kandidát, ktorý nenaplní uvedenú požiadavku do termínu uvedeného v harmonograme volieb, bude
vyradený zo zoznamu kandidátov.
6. V období od zverejnenia zoznamu kandidátov do prvého kola volieb môže každý kandidát organizova stretnutia
s èlenmi AS MTF STU prípadne AO MTF STU s cie¾om objasni svoje zámery v oblasti rozvoja fakulty.
7. Právo voli kandidáta na dekana MTF STU má každý èlen AS MTF STU.
8. Èlen AS MTF STU môže by volený za kandidáta na dekana, ak spåòa zákonné požiadavky kladené na túto
funkciu, prièom jeho práva nie sú kandidatúrou dotknuté.
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9. Prvé kolo volieb sa uskutoèní na mimoriadnom zasadaní AS MTF STU pod¾a harmonogramu pre vo¾by kandidáta
na dekana MTF STU.
Priebeh 1. kola volieb:
Predseda AS MTF STU vyzve všetkých kandidátov k potvrdeniu vôle kandidova.
Kandidáti, ktorí potvrdili vô¾u kandidova, si vyžrebujú poradie, v akom budú prezentova svoje predstavy o
riadení fakulty v nasledujúcom volebnom období (volebný program).
Pod¾a vyžrebovaného poradia budú jednotliví kandidáti individuálne prezentova svoj volebný program v
trvaní max. 10 minút bez spoluúèasti ostatných kandidátov.
Po ukonèení individuálnej prezentácie sa uskutoèní rozprava s kandidátom
Po ukonèení prezentácií a rozpravy všetkých kandidátov na funkciu dekana sa pristúpi k prvému kolu volieb.
Vo¾by prebiehajú tajným hlasovaním na predpísanom hlasovacom lístku (príloha è. l). Každý èlen AS MTF STU má
právo da svoj hlas jednému kandidátovi z aktuálneho zoznamu kandidátov na funkciu dekana. Za kandidáta na
dekana je v prvom kole volieb zvolený ten kandidát, ktorý získa minimálne 2/3-väèšinu hlasov všetkých èlenov AS
MTF STU. Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný poèet hlasov v prvom kole volieb, uskutoèní sa 2. kolo volieb na
mimoriadnom zasadnutí AS MTF STU ešte v ten istý deò.
10. Do druhého (a ïalšieho) kola volieb postupujú prví dvaja kandidáti pod¾a poètu hlasov získaných v prvom
kole. Ak sa na prvom mieste umiestnia dvaja alebo viacerí kandidáti s rovnakým poètom hlasov postupujú všetci do
druhého kola. Ak sa na druhom mieste umiestnia s rovnakým poètom hlasov viacerí kandidáti, do druhého kola
postupujú všetci kandidáti z prvého a druhého miesta. Pred druhým kolom sa uskutoèní rozprava za prítomnosti
všetkých kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola v trvaní max. 30 minút.
11. Víazom druhého kola, ak sa ho zúèastnia len dvaja kandidáti, stane sa ten kandidát, ktorý získal nadpoloviènú
väèšinu hlasov prítomných èlenov AS MTF STU. Ak v druhom kole kandidujú viac ako dvaja kandidáti a žiadny
nezíska nadpoloviènú väèšinu hlasov všetkých èlenov AS MTF STU, opakuje sa postup vo¾by pod¾a bodu 10 týchto
vykonávacích predpisov.
12. Ak ani v treom a štvrtom kole v zmysle bodu 11 nebude zvolený kandidát na dekana, v nasledujúcom piatom
kole na tom istom mimoriadnom zasadnutí AS MTF STU predseda AS MTF STU obdrží dva hlasovacie lístky.
13. Ak ani v prípade vo¾by pod¾a bodu 12 nebol zvolený kandidát na dekana MTF STU, uskutoènia sa nové vo¾by
najneskôr do jedného mesiaca.
14. Volebná komisia AS MTF STU vyhlási výsledok volieb a predloží AS MTF STU na schválenie správu o priebehu a
výsledku volieb v deò ukonèenia volieb.
15. AS MTF STU zverejní na webovom sídle fakulty výsledok volieb kandidáta na dekana akademickej obci MTF
STU najneskôr do 24 hodín od ukonèenia volieb.
16. Predseda AS MTF STU oznámi písomne bez meškania výsledok volieb zvolenému kandidátovi, predsedovi AS
STU a rektorovi STU.
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Annual Report 2013
Prinášame Vám najnovší preh¾ad diania na MTF STU v roku 2013 vo forme roèenky Annual Report 2013.
Materiál je zverejnený na stránkach:
o fakulte: http://www.mtf.stuba.sk/sk/o-fakulte/annual-report.html?page_id=3648
o medzinárodných aktivitách: http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/annualreport.html?page_id=5083

information about faculty: http://www.mtf.stuba.sk/english/on-faculty/annual-report.html?page_id=3650
information about international relations: http://www.mtf.stuba.sk/english/internationalrelations/annual-report.html?page_id=8918
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RÔZNE

Termín IDS 2014 Zielona Gora
sa blíži!
V dòoch 19.5.-21.5.2014 sa uskutoèní deviaty roèník podujatia International Doctoral Seminar
2014 v Po¾sku, organizovaný v spolupráci s Univerzitou Zelená Hora.
Viac info:
http://idsmtf.sk/index.php/article/show/home
Prihláste sa a získate nielen nové skúsenosti, ale
zahranièných univerzít.

nových priate¾ov

z našej fakulty, ale i

On-line medzinárodná súaž
pre študentov vysokých škôl Slovnaft a.s.
Skupina MOL organizuje medzinárodnú online súaž FRESHHH, ktorá je zameraná na ropný a
plynárenský priemysel a prebieha v anglickom jazyku. Je urèená najmä študentom technických
smerov, no zapoji sa môžu tímy z akejko¾vek vysokej školy alebo univerzity.Termín registrácie do 7.
4. 2014.

Viac info a registrácia na:
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/kariera/freshhh/
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