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Udalosti
na MTF STU

OCENENIA

Miroslava Jánska – úspech na
Akademických majstrovstvách
SR v plávaní
Miroslava Jánska, študentka 3. roku
bakalárskeho štúdia na MTF STU so sídlom v
Trnave na Akademických majstrovstvách SR,
ktoré sa uskutoènili dòa 3. 6. 2014 obsadila 3.
miesto v disciplíne 100 metrov znak v plávaní
a bola dvakrát prvá v Trnavskej štafete.

¼ubomír Beòo - úspech na
Univerziáde v Kazani
Bc. ¼ubomír Beòo – študent I. roku inžinierskeho stupòa štúdia na MTF STU so sídlom v Trnave
obsadil krásne 2. miesto na Univerziáde v Kazani 2013 v rýchlostnej kanoistike.
Rektor univerzity udelil študentovi motivaèné štipendium na návrh Rady športu STU, ktorá hodnotí
športové úspechy vrcholových športovcov STU za výsledky na športových podujatiach vedených v
zozname akademických športov v Slovenskej asociácii univerzitných športov.
Vedenie fakulty srdeène blahoželá a praje ve¾a ïalších úspechov v športovej oblasti i v oblasti
študijnej.

Za reprezentáciu fakulty vedenie fakulty
srdeène blahoželá a praje ve¾a ïalších
úspechov v športovej oblasti i v oblasti
študijnej. Dekan fakulty zároveò udelil
študentke motivaèné štipendium.
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OCENENIA

Úspech študenta MTF
Filip Praj, študent 1. roèníka MTF (B-PMA) obsadil na Majstrovstvách Európy v stre¾be z brokových disciplín v
Maïarskej Szarlospuszte (16.- 27.06.2014) vynikajúce 6. miesto v kategórii juniorov.
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AKCIE

Konal sa seminár ESAB 2014
Dòa 26. mája 2014 sa konal tradièný, už 18. 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 116 odborníkov z oblasti
zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií poèas prednášok mali úèastníci možnos prezrie
si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB a demobus ESAB.

Zápisy do I. roku štúdia na
bakalárskom štúdiu –
2014/2015
V dòoch 25. 6. - 26. 6. 2014 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 výuèbové
strediská v Dubnici nad Váhom a v Komárne. Za
vedenie fakulty študentov privítala prodekanka pre I.
stupeò štúdia doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
Študentov prijatých na výuèbové stredisko v
Komárne privítal vedúci strediska Ing. Peter Szabó,
PhD.
Ïalšie informácie o systéme vysokoškolského štúdia
sprostredkovala vedúca študijného oddelenia Mgr.
Renáta Ivanèíková a o podmienkach ubytovania v
Študentskom domove M. Uhra informoval
novoprijatých študentov riadite¾ ŠD Ing. Dušan Knap.
Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých
študentov a praje im ve¾a úspechov v štúdiu.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešných obhajobách
Dòa 9. júna 2014 sa uskutoènili úspešné obhajoby dizertaèných prác doktorandov Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand : Mgr. Vladimír Liška
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Riadenie frekvenèného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou
Školite¾: doc. Mgr. Róbert Vrábe¾, PhD.

Doktorandka : Mgr. Michaela Horalová Kalinová
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce : Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód håbkovej analýzy údajov
Školite¾: doc. Ing. German Micha¾èonok, Csc.

Vedenie fakulty srdeène blahoželá.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Právne poradenstvo na fakulte
Zabezpeèenie právnych poradenských služieb predstavuje balík starostlivosti na odstránenie
možných rizík pri kreovaní spolupráce fakulty a hospodárskej/podnikate¾skej praxe v eliminácii èo
najviac determinantov, ktoré toto prostredie predstavuje. Z doterajších zistení je možné usúdi, že
k najèastejším chybám prichádza z dôvodu neznalosti legislatívy v praxi a neznalosti práv
zamestnávate¾a a zamestnanca, ochrane duševného vlastníctva, problematike pri nástupe do
hospodárskej praxe v oblasti pracovnoprávnych vzahov, uzatváraní partnerských zmlúv a zmlúv o
spolupráci a pod.
Projekt Vedomostná fakulta pre hospodársku prax zabezpeèil vo¾bu právneho zástupcu z
registrovaných právnikov v advokátskej komore so skúsenosami z hospodárskej praxe a
podnikového práva.
Právne služby zdarma môžu využíva doktorandi a výskumníci MTF STU, ako cie¾ová skupina
projektu.
Termín: 1.5.2014 – 30.9.2015
Advokát: PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová
Kontakt: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., OPOM MTF STU (è.dv.27; prípadne študovòa duševného
vlastníctva Akademickej knižnice MTF STU), Bottova 25, 917 24 Trnava
Táto aktivita je výstupom projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113.
Projekt je realizovaný na základe podpory operaèného programu Vzdelávanie, financovaný z
európskeho sociálneho fondu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
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Súaž Nauè ma rozumie vede
má víazov
Jedenás vysokoškolákov využilo šancu nielen súaži, ale aj vysvetli žiakom základných škôl
princípy vedy. Pútavými vzdelávacími videami sa snažili priblíži rôzne oblasti fyziky, biológie a
chémie.
Do užšieho výberu postúpilo pä prác, medzi nimi aj práca „Ako vzniká dúha“ autorov - Ing. Jakub
Franík, Ing. Peter Cuninka, Ing. Andrea Peterková (doktorandka UIAM MTF).Táto práca získala
nakoniec 4.miesto.
ASFEU ako vyhlasovate¾ súaže ocenila kreativitu a nápaditos animovaných a vlastných hraných
videí, ktoré obrazovou formou vyjadrujú vedecké zákony ovplyvòujúce život okolo nás. „Teší nás, že
študenti vysokých škôl prispeli k tomu, aby naši najmenší žiaci videli, že prírodovedných
predmetov sa nemusia bá, ale môžu by aj ob¾úbené,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny
riadite¾ ASFEU.
Súaž bola podporená v rámci operaèného
programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Za skvelú prezentáciu ïakujeme a finalistom
blahoželáme.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výsledky volieb kandidáta na
dekana MTF STU
Dòa 28. 05. 2014 prebehli vo¾by kandidáta na funkciu dekana v súlade s Vykonávacími predpismi
pre vo¾by kandidáta na dekana MTF STU a Harmonogramom volieb kandidáta na dekana MTF STU.
Za kandidáta na dekana MTF STU bol zvolený
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

Mgr. Renáta Ivanèíková –
zástupkyòa vedúcej Odboru
akademických èinností
Oznamujeme zamestnancom, že dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave,
vymenoval Mgr. Renátu Ivanèíkovú za zástupkyòu vedúcej Odboru akademických èinností s
úèinnosou od 01. 06. 2014.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme ve¾a úspechov.

Pracovník MTF vo výprave
olympionikov v Èíne
Slovenský olympijský výbor vybral Mgr. Rastislava Hlavatého, PhD. za trénera plavcov Slovenskej
republiky na Olympijských hrách mládeže, ktoré budú v Èíne 11. - 31. 8. 2014.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Vedenie fakulty rozhodlo o
vyplatení 13. platu
zamestnancom MTF STU
Vedenie MTF STU na svojom zasadnutí dòa 03. 06. 2014 rozhodlo o vyplatení 13. platu formou mimoriadnej
odmeny všetkým kmeòovým zamestnancom fakulty vo výplatnom termíne za jún 2014 vo výške 35 % tarifného
platu. Zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na inej vysokej škole v pracovnom úväzku 50% a
viac, nebude 13. plat vyplatený.
Vedenie fakulty zároveò ïakuje všetkým zamestnankyniam a zamestnancom za kvalitné a zodpovedné plnenie
pracovných povinností v prvom polroku 2014.

11

RÔZNE

Študuj na MTF a získaj štipendium!

12

