apríl 2014

Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Diplom za 3. miesto na
Akademických majstrovstvách
Slovenska pre študenta MTF
Študent MTF STU Radovan HANKOVSKÝ sa zúèastnil na Akademických majstrovstvách Slovenska v Žiline, kde
obsadil 3. mieste v kategórii kumite muži - 67 kg.
Za reprezentáciu MTF STU vedenie fakulty srdeène blahoželá a praje ve¾a ïalších úspechov v športovej oblasti i v
oblasti študijnej. Dekan fakulty zároveò udelil študentovi motivaèné štipendium.
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Deò MTF

Konali sa Rozhovory s praxou
XI.

Vo fotogalérii vám prinášame zábery z Dòa MTF STU.
Dòa 31. marca 2014 sa na Materiálovotechnologickej
fakulte STU so sídlom v Trnave uskutoènila v poradí
jedenásta prednáška zo série „Rozhovory s praxou“.
Prednášajúcim bol Ing. Jan Prachaø, PhD., ktorý pôsobí
na Európskom polytechnickom inštitúte, na Ústave
ekonomiky a riadenia. Venuje sa udržate¾nej logistike
ako súèasti vnútropodnikového riadenia.
Prednáška pozostávala z dvoch èastí. V prvej èasti, Ing.
Jan Prachaø, ve¾mi zaujímavou prezentáciou vysvetlil a
oboznámil prítomných s dodacími podmienkami
INCOTERMS® v praxi medzinárodnej logistiky.
Zaujímavosou boli aj praktické osobné skúsenosti z
absolvovaných zahranièných ciest pána Ing. Jana
Prachaøa. Druhou èasou prednášky bola diskusia, kde
sa prítomní mali možnos opýta na to, èo ich najviac
zaujalo.
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Festival Vedy 2014
V dòoch 25. – 26. apríla 2014 sa prvýkrát v Trnave konal 1. roèník medzinárodného festivalu V4 –
Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), ako príležitos pre zoznámenie sa s vedou a
inováciami prostredníctvom zábavy, hier, riešenia rôznych praktických, vedeckých a technických
úloh. Táto jedineèná udalos dala priestor pre vytvorenie spolupráce študentov, verejnosti,
umelcov a výskumníkov zo Slovenska i zahranièia.
Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), s podtitulom Festival vedy, inovácií a interkultúrnej
spolupráce, sa zaèal v piatok, 25. apríla 2014, na akademickej pôde Materiálovotechnologickej
fakulty STU. V rámci piatkového programu vystúpili zástupcovia z Európskej komisie, zahranièných
inštitúcií, ministerstiev, univerzít, výskumných centier a priemyselných podnikov, ako napr. p. Lívia
Vašáková, (ekonomická poradkyòa stáleho zastúpenia SR v Bruseli), prof. Imrich Chlamtac (riadite¾
Európskej aliancie pre inovácie), prof. DrSc. Neven Vrèek PhD. (prodekan na Univerzite v Zagrebe,
Varaždin, Chorvátsko) a prof. George Teodorescu, PhD. (Medzinárodný inštitút pre integrálne
inovácie, Köln, Nemecko), Amir Raveh a Assaf Mendelson (EXelerator programoví manažéri), prof.
Ing. Milan Dado, PhD. (dekan Elektrotechnickej fakulty TU Žilina), doc. Mgr. Dagmar Cagáòová,
PhD. (zástupkyòa riadite¾a pre medzinárodné vzahy a zahranièné projekty na UPIM, MTF STU),
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (zástupkyòa riadite¾a pre vedu a výskum UPIM MTF STU) . Panelové
diskusie boli zamerané najmä na témy týkajúce sa vedy a inovácií a medzinárodných projektov
Horizont 2020.
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V sobotu, 26. apríla 2014, sa festival presunul priamo do ulíc mesta, na Trojièné námestie v Trnave,
kde sa uskutoènili rôzne recitaèné, spevácke i taneèné vystúpenia, vedecké experimenty, tvorivé
dielne , inovácie a interaktívne hry. Návštevníci tu mohli nájs 25 stánkov s množstvom zaujímavých
aktivít. Medzi nimi boli predstavené stánky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu,
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave - „MTF prechádza na zelenú“ a „Mysli
jednoducho a kreatívne - be No. 1“. Študenti a pedagógovia spolu s verejnosou mohli vytvára
užitoèné predmety z odpadu a zapoji sa do rôznych jednoduchých hier, ktoré boli predstavené pod
konceptom „Štandardizácia pracoviska: uèenie hrou“. Mohol sa tak zapoji každý, kto mal chu,
šikovné ruky, malí i ve¾kí, deti i dospelí. Prezentovali sa aj rôzne základné (ZŠ BESST: Anglicko Slovenská bilingválna škola, ZŠ Kornela Mahra, ZŠ Maxima Gorkého, ZŠ Ivana Krasku, ZŠ
Vanèurova), stredné (Gymnázium Jána Hollého) a vysoké školy (MTF STU Ústav aplikovanej
informatiky a automatizácie, Ústav výrobných technológií, Fakulta prírodných vied - UCM,), ako aj
mestský priemyselný a technologický park, BASF Slovensko spol. s r.o., P-MAT, n.o. PIKOFYZ, STADA
PHARMA Slovakia, s.r.o., Všeobecná zdravotná poisovòa i Centrum vo¾ného èasu pri ZŠ a MŠ
Angely Merici v Trnave.
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ECIC 2014
Dòa 9.4.2014 sa zaèala neformálnym stretnutím 6. Európska konferencia o intelektuálnom kapitále
ECIC 2014 prijatím predstavite¾ov ACPI dekanom fakulty Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravèíkom
na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Zábavné aktivity s vedcami a študentmi postupne vystriedala kultúra a šport. V rámci kultúrneho
programu vystúpil šermiarsky tím HECTOR, ktorý sa predstavil so žoldnierskou jednotou èervených
baretov. Pre priaznivcov spevu a tanca vystúpili nielen deti zo základných a stredných škôl, ale aj
taneèná skupina STREETBEATS, Dog Dancing, Domini Natyu (hra na flautu) i divadelné
predstavenie „Odysea of Mind“.
Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014) bol organizovaný v rámci projektu è. 21310155 s
názvom "Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami V4 krajinami".
Projekt bol realizovaný prostredníctvom grantu Vyšehradského fondu.

Dòa 10.4.2014 bola konferencia úèastníkov z 21 krajín slávnostne zahájená, ktorá následne
prebiehala rokovaniami v sekciách. Veèerné stretnutie úèastníkov sa uskutoènilo v Kongresovom
centre SAV na zámku Smolenice.

Poïakovanie za významnú materiálnu a organizaènú pomoc patrí predstavite¾om mesta Trnava,
Materiálovotechnologickej fakulte STU, konkrétne Odboru poznatkového manažmentu, Odboru
prevádzky a správy, Odboru komunikaèných systémov a sponzorom: Vyšehrádsky fond, TA3, IDC
Holding, Mestská televízia Trnava, MC2, agentúra HECTOR, Vivaeduca, EAI - Európska aliancia pre
inovácie, BUS Partner, PC Revue, Climbers, a denník Trnava dnes.
Špeciálne poïakovanie si zaslúžia èlenovia projektového tímu V4, organizaèný výbor V4 ,
doktorandi Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, dobrovo¾níci, ako aj všetci tí, ktorí
prispeli k úspechu Festivalu vedy, ktorý sa stretol s ve¾mi pozitívnymi ohlasmi domácich i
zahranièných úèastníkov.
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Uskutoènil sa workshop na
tému „Ako uspie na
pracovnom pohovore“

Na záver boli predstavené možnosti spolupráce so spoloènosou Johnson Controls, (vypracovanie
diplomových prác, možnos zapojenia sa do Trainee programu ako aj letná škola vo vybraných
poboèkách).
Veríme, že aj daný workshop prispeje k zvýšeniu uplatnite¾nosti našich absolventov v praxi.
Tento workshop bol prvý zo série pripravovaných workshopov v spolupráci s Johnson Controls.
Druhy workshop je pripravovaný v spolupráci Ústavu bezpeènosti, environmentu a kvality a
Ústavu materiálov na 29. apríla 2014.

Dòa 15. apríla 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa uskutoènil
workshop na tému „Ako uspie na pracovnom pohovore“.
Prednášajúcou bola Mária Ježíková, manažérka ¾udských zdrojov zo spoloènosti Johnson Controls,
Luèenec. Workshop bol urèený pre študentov inžinierskeho stupòa štúdia v odbore Inžinierstvo
kvality produkcie. Tento workshop svojim obsahom nadviazal na úspešnú akciu Job Day, ktorá sa
uskutoènila v marci tohto roku.
V rámci prednášky sa študenti Ústavu bezpeènosti, environmentu a kvality dozvedeli ako správne
napísa životopis a motivaèný list. Na èo si da pozor a naopak èomu sa vyhnú pri pohovore, ako
zapôsobi na budúceho zamestnávate¾a. Nauèili sa ako odpoveda na otázky a aké otázky položi na
pohovore. Študenti mali možnos si vypoèu príklady z praxe prednášajúcej ako aj položi otázky
ktoré ich zaujímali.
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Exkurzia v spoloènosti Robert
Bosch, spol. s r. o. Èeské
Budìjovice
Dòa 28.3. 2014 sa skupina študentov UBEK a UPIM spolu s Ing. Katarínou Lestyánszkou Škùrkovou,
PhD. a prodekankou doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. zúèastnili exkurzie v spoloènosti Robert
Bosch, spol. s r. o. Èeské Budìjovice.

Zaujímavé pracovné pozície na plný úväzok: http://bosch.jobs.cz
Platenú prax v niektorom zo študijných odborov, pod¾a èasových možností študenta:
http://kariera.bosch.cz/media/cz/documents_cz/ceske_budejovice/BOSCH_CBudejovice_Pra
xe.pdf
Špeciálne akcie pre študentov - spoznajte ako skutoène vyzerá práca vývojára, technológa alebo
napríklad inžiniera kvality a pridajte sa!
http://www.bosch.cz/media/cz/ceske_budejovice_obr/budejovice_pdf_postranni_sloupec_m
edia/pozvanka_akce_HRL_2014_v04-predni_strana_16122013.pdf

Študentov privítal Mgr. Zdenìk Holenka, spolu s kolegami s oddelenia kvality im predstavil koncept
a smerovanie spoloènosti, pracovné pozície pre ktoré spoloènos h¾adá kandidátov. Následne mala
skupina možnos vidie výrobnú èas podniku, tréningovú miestnos a vyskúša si naneèisto
priebeh vstupného pohovoru.
Všetci zúèastnení vyslovujú svoje poïakovanie za ochotu, ústretovos a èas venovaní
organizovaniu celej návštevy.
V súvislosti s ïalším rozvojom spoloènosti Robert Bosch v Èeských Budìjoviciach v oblasti vývoja a
výroby komponentov pre automobilový priemysel si spoloènos dovo¾uje ponúknu študentom
našej fakulty:
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NÁVŠTEVY

Návšteva dekana FVTM z
Univerzity Jana Evangelisty
Purkynì z Ústí nad Labem
Dòa 10. 04. 2014 navštívil fakultu pán dekan prof. Dr. Ing. František Holešovský z Fakulty výrobných
technológií a managementu Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, ktorého prijal za MTF STU I.
prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.
Rozhovor sa viedol v duchu spolupráce v oblasti pedagogiky a spoloèného výskumu s orientáciou
na výzvy Horizont 2020.
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Stretnutie dekana s
prorektorom Univerzity
Tomáša Bau v Zlíne
Dòa 09.04.2014 dekan fakulty prijal prorektora Univerzity Tomáša Báu v Zlíne, honorabilitu
Davida Tuèeka. Na stretnutí sa zúèastnili riaditelia ústavov MTF STU páni Velíšek, Balog a Èambal.
Na úvod stretnutia boli predstavené obe univerzity a následne si hos prezrel laboratóriá na
ústavoch MTF STU s cie¾om nadviazania budúcej spolupráce.

13

KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe - Enger, MSc
Dòa 27. marca 2014 o 10.30 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce v anglickom jazyku
doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand : Marco Mathias Enger, MSc
Študijný program : strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce : The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and
Strengthening Phases
Školite¾: prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.

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

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/medzinarodnychaktivitach/annual-report.html?page_id=5083

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

http://www.mtfalumni.sk//koncepcia/show.shtml?id=11.
Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane Alumni 2013
Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia fakulty ïakujeme!
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Pracovníci MTF ako odborní
garanti na súaži Mladý
mechatronik
V dòoch od 13.3. do 14.3.2014 sa uskutoènilo v priestoroch školiaceho strediska FESTO na Strednej
priemyselnej škole strojníckej v Bratislave národné kolo súaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik.
Súaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje súaže Skills Slovakia, v
spolupráci so spoloènosou Festo spol. s r.o. ako odborným garantom. Víaz národného kola
postupuje na európske kolo súaže EuroSkills vo Francúzsku, za úèasti viac ako 54 povolaní a 600
mladých ¾udí z 25 krajín Európy a sveta. Tento 2.roèník sa uskutoènil za úèasti 26 žiakov, tvoriacich 2
- èlenné tímy, teda celkovo 13 tímov z celého Slovenska, ktoré majú v študijných osnovách odbor
mechatronika. Cie¾om súaže bolo vyrieši úlohu z manipulácie, ktorá si vyžaduje zruènosti a
znalosti pneumatických a elektrických komponentov, snímaèov a programovania PLC. Odbornými
garantmi a zároveò èlenmi hodnotiacej komisie boli Ing. Michal Kopèek, PhD., UIAM a Ing. Roman
Ružarovský, PhD., UVSM, ktorí zároveò prezentovali možnosti štúdia pre súažiacich na
Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

Zasadanie technickej
normalizaènej komisie na MTF
STU
Dòa 3.4.2014 sa v Pavilóne T konalo zasadnutie technickej normalizaènej komisie TK 76 - Korózia a
ochrana materiálov proti korózii. Oblasou jej pôsobenia je preberanie EN a ISO noriem do sústavy
STN, napr. komisií CEN/TC 219 Protikorózna ochrana a ISO/TC 156 Korózia kovov a zliatin.
Zasadnutie viedol predseda komisie Dr. Š. Svetský (Výuèbové stredisko Dubnica n. V.) v spolupráci s
tajomníèkou komisie Ing. E. Marsovou (ÚNMS). Za MTF sa ho zúèastnili aj doc. P. Pokorný a doc. Š.
Václav (Ústav výrobných technológií).
V súvislosti s prípravou projektov na MTF pre Horizont 2020 v sekcii informaèných a
komunikaèných technológií sa o.i. prediskutovala aj otázka kvality automatického prekladu
technických noriem a nevyhnutnosti zakomponovania názvoslovia a terminológie do
lingvistických poèítaèových modelov a prekladate¾ských nástrojov.

Link:

http://www.siov.sk/festo---mlady-mechatronik/24696s
https://picasaweb.google.com/otm.siov/
MladyMechatronik2014KatSS?authkey
=Gv1sRgCNe-l7-RqrCRFw#
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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

Zoznam kandidátov
Písomný súhlas na zápis do zoznamu kandidátov pre vo¾by dekana MTF STU ku dòu 8.4.2014
dodali nasledovní kandidáti:
Janovec Jozef, prof. Ing. DrSc.
Peterka Jozef, prof. Dr-Ing.
Menovaní boli požiadaní o vypracovanie volebných dokumentov, ktoré budú zverejnené dòa
30.4.2014 vo vestibuloch pavilónov MTF STU „Z“ a „T“ a na internetovej stránke MTF STU.
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Harmonogram volieb
kandidáta na dekana MTF STU
Harmonogram volieb kandidáta na dekana MTF STU

19.2.2014

Schválenie vykonávacích predpisov a harmonogramu volieb
kandidáta na dekana MTF STU
24.3.2014
Zverejnenie mien èlenov VK AS MTF STU akademickej obci (AO)
MTF STU
24.3.2014
Oboznámenie AO MTF STU s harmonogramom, spôsobom a
podmienkami pre vo¾by kandidáta na dekana MTF STU
1.4. – 3.4.2014
Návrhy kandidátov na funkciu dekana MTF STU (predkolo volieb
(3.4. do 12.00 hod.)
kandidáta na dekana)
4.4.2014 do 12.00 hod.
Zverejnenie výsledkov predkola volieb kandidáta na dekana MTF
STU
do 10.4.2014 do 12.00 hod. Oslovenie navrhnutých kandidátov na funkciu dekana MTF STU
14.4.2014 do 12.00 hod.
Zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu dekana MTF STU
do 30.4.2014 do 9.00 hod. Vypracovanie a zverejnenie volebného dokumentu každého
kandidáta na funkciu dekana MTF STU
28.5.2014, 9.00 hod.
Prvé (a ïalšie) kolo volieb kandidáta na dekana MTF STU
28.5.2014
Vyhlásenie výsledku volieb a predloženie správy o priebehu a
výsledku volieb kandidáta na dekana MTF STU AS MTF STU
28.5.2014
Zverejnenie výsledku volieb akademickej obci MTF STU
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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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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Vyberové konanie na funkèné
miesta docentov

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.
Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. pod¾a dohody
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 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 funkèného miesta:
?
docent v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály – 3 miesta
?
docent v študijných odboroch: 5.2.51 Výrobné technológie

5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
?
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich

vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti,
vyplnenou tabu¾kou plnenia kritérií a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony
a bezúhonnosti zasielajte do 05. 05. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU,
personálny a organizaèný odbor, Paulínska 16, 917 24 Trnava.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné
údaje bude využíva výluène na úèely výberového konania v súlade so zákonom NR SR
è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažïuje iba na základe
dobrovo¾ného poskytnutia. Ich odoslaním odosielate¾ dáva súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona NR SR è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti
budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzaèom budú
materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

?
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne

volite¾ného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
?
aktívna znalos anglického jazyka,
?
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos.
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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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