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november 2015

na MTF STU

OCENENIA

Dekréty excelentným tímom
mladých výskumníkov

Ocenení zamestnanci Motivaèný program STU

V stredu 4. 11. 2015 rektor STU odovzdal dekréty
excelentným tímom mladých výskumníkov. V rámci
vyhlásenej výzvy na podávanie projektov Programu na
podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v
podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
bolo podaných 43 projektov excelentných tímov mladých
výskumníkov. Na základe hodnotení hodnotiacou komisiou a
schválenia vedenia STU bolo 15 projektov vybraných na
financovanie.

Vychádzajúc z dlhodobého zámeru rozvoja STU a v snahe podpori motiváciu jednotlivcov zriadil
rektor STU Program na podporu zapájania STU do projektov medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce „Motivaèný program STU“. Program je súèasou systému podpory rozvoja vedy na STU
v súlade s odporúèaniami Európskej asociácie univerzít. Motivaèný fond stimuluje zamestnancov
univerzity vypracova a podáva nové projekty rámcových programov EÚ, a tak zvyšova šance
získa finanèné zdroje zo zahranièia.
Na základe hodnotenia Návrhov boli za MTF STU ocenení:
Ing. Kristína Gerulová, PhD. (UBEK) za projekty ALGALFUEL a BIO-ELCAP.

Za MTF STU boli úspešní:
Ü
Ing. Radovan Holubek, PhD., MTF, Využitie simulaèných
metód virtuálneho uvedenia do prevádzky v koncepcii
"Virtual Commissioning" ako nástroj pre výrobné systémy v
digitálnom podniku,
Ü
Ing. Michaela Samardžiová, PhD., MTF, Návrh a výroba
segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo
zložitých súèiastok pri súradnicovom a optickom meraní,
Ü
Ing. Eva Babalová, PhD., MTF, Návrh a analýza technológií Zdroj: http://www.stuba.sk/sk/dianina-stu/prehlad-aktualit/rektor-stutvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s odovzdal-dekrety-excelentnym-timompodporou numerickej simulácie.
mladychvyskumnikov.html?page_id=9169

Srdeène blahoželáme.
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Ing. Dominika Jurovatá, PhD.(UVPT) a Ing. Pavol Bezák, PhD. (UVPT) za projekt i-CogBot.
Ing. Jozef Dobrovodský, PhD.(UVPT) a RNDr. Martin Šulka, PhD.(UVPT) za projekt LeaPol.
Ing. Štefan Svetský, PhD. (VS Dubnica n./Váhom) za projekty SATESEL a panEULngNet.
Viac informácií o programe nájdete na http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-ainformacie.html?page_id=191
Zdroj: Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce R STU
Blahoželáme.
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OCENENIA

Ocenená dizertaèná práca

V kategórii D – Najlepšia dizertaèná práca bol ocenený študent MTF STU
¼ubor Šmída (školite¾: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. – UPIM)

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky vyhlasil 7. roèník súaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti
kvality práce, produkcie a života" ako jednu zo strategických aktivít Národného programu kvality
Slovenskej republiky.
Poslaním súaže je umožni získava a šíri nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života
na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie.
Cie¾om súaže je upozorni na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a
absolventov vysokých škôl, zameranú na oblas kvality, podpori ich a oceni za výnimoèné
príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o
problematike a jej prínosoch pre spoloènos.
Súaží sa v piatich kategóriách:
Kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)
Kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnos)
¦
Kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)
¦
Kategória D) najlepšia dizertaèná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia)
¦
Kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)
¦

¦

Zdroj: http://www.npksr.sk/cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblasti-kvality-prace-produkcie-azivota
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OCENENIA

Študent roka 2015
Za mimoriadne výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku udelil rektor STU pri
príležitosti medzinárodného Dòa študentstva (17. novembra) 37 študentom univerzity ocenenie
Študenta roka 2015.
Rektor ocenil študentov univerzity predovšetkým za študijné a športové výsledky, za výskum a
mimoriadnu publikaènú èinnos, ale aj za humánne aktivity.
Za MTF STU so sídlom v Trnave boli ocenení:
?
za výskum a publikaènú aktivitu - Bc. Tomáš Zelenay
?
za vynikajúce študijné výsledky a aktivitu poèas štúdia:
?
Ing. Jana Ptaèinová, Patrik Šulhánek, Bc. Tomáš Vojtuš.

Všetkým oceneným srdeène blahoželáme.
Viac informácií nájdete http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=9331

Ocenenie zamestnanca MTF
STU na medzinárodnej
V dòoch 23.11. - 26.11.2015 sa zamestnanci a doktorandi z Ústavu materiálov (Ing. Ivona
Èernièková, PhD., RNDr. Pavol Priputen, PhD., Ing. Marek Adamech a Ing. Libor Ïuriška) aktívne
zúèastnili medzinárodnej vedeckej konferencie C-MAC Days 2015, ktorá sa konala v Grenobli vo
Francúzsku. Konferencia bola venovaná najnovším poznatkom v oblasti progresívnych kovových
materiálov (vývoj nových kovových zliatin a zlúèenín, ich štruktúra, termodynamická stabilita,
fyzikálne, chemické a mechanické vlastnosti). Na konferencii sa stretli zástupcovia širokej vedeckej
komunity z Francúzska, Nemecka, Ve¾kej Británie, Švédska, Rakúska, Po¾ska, Slovinska, Chorvátska
a Slovenska.
Ocenenie za najlepší poster s názvom „Temperature dependent sequence of phase transitions in
selected Al-Pd-Co alloys“ si odniesla úèastníèka z našej fakulty Ing. Ivona Èernièková, PhD.

Noví profesori MTF STU
MTF STU má nových profesorov - prezident Andrej Kiska dòa 24. novembra 2015 vymenoval 29
nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.
Noví profesori z MTF STU sú:
doc. Ing. Maroš Martinkoviè, PhD. (MTF STU) -- strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. (MTF STU) - strojárske technológie a materiály
Viac informácií:
http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/novi-profesori-1.html?page_id=9339
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AKCIE

Prednáška firmy VW Slovakia „
Ako zvládame komplexitu
výroby“ oslovila študentov
Dòa 5.11.2015 sa na Bottovej ulici v pavilóne T - MTF STU uskutoènila prezentácia firmy
Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Odbornú súhrnnú prednášku o procesoch výroby
prezentovala Ing. Lenka Nováková – vedúca oddelenia Spájacie technológie. V druhej èasti
prezentácie Mgr. Peter Mikula informoval o možnostiach praxe pre študentov vo Volkswagen
Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ale i o možnosti zapojenia
sa študentov do akcie Upgradni svoju školu (http://upgradni.sk). V rámci sprievodného programu
mali študenti atraktívnu možnos zajazdi si na simulátore športového automobilu. Táto akcia
potvrdila záujem o spoluprácu medzi našou fakultou a firmou Volkswagen pri vzdelávaní
študentov, s cie¾om zvýši možnosti ich budúceho uplatnenia v praxi.

Viac informácií z oblasti kariéry a možností stáží, praxí a trainee programu pre študentov i
èerstvých absolventov nájdete na
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informacie_pre_uchadzacov.html
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AKCIE

Exkurzia študentov v ecorec
Slovensko, s.r.o.
Dòa 12.11.2015 sa uskutoènila exkurzia študentov študijného programu Integrovaná bezpeènos v
podniku ecorec Slovensko, s. r. o. v Pezinku. Za pedagógov a doktorandov sa akcie zúèastnili Ing.
Lenka Blinová, PhD., Ing. Pavol Èekan, PhD., Ing. Marek Lipovský, Ing. Tomáš Štefko a Ing. Marcel
Kuracina.
Spoloènos ecorec bola založená v roku 2005 a poèas svojho nieko¾koroèného pôsobenia sa stala
vedúcim výrobcom alternatívnych palív vyrábaných z recyklovaného komunálneho odpadu a
odpadu z priemyselnej výroby na Slovensku. Okrem toho spoloènos ponúka riešenia v oblasti
životného prostredia pre petrochemický a gumárenský priemysel. Vedený svojimi hodnotami,
ecorec prispieva k dosiahnutiu zdravého a bezpeèného životného prostredia výrobou
alternatívnych palív z definovaných odpadových materiálov, ktoré by v opaènom prípade skonèili
zneškodnené skládkovaním. Týmto spôsobom spoloènos ecorec chráni prírodné zdroje pre
budúce generácie. Použitím najmodernejších technológií ecorec poskytuje špièkové
environmentálne riešenia svojim zákazníkom ? komunálne spoloènosti a rôzne priemyselné
podniky. ecorec Slovensko využíva jeden z progresívnych a ekologických spôsobov zhodnotenia
ostatných a nebezpeèných odpadov, ktorým je ich energetické zhodnotenie v cementárenských
peciach. Výroba cementu je ustálený proces, ktorý si vyžaduje konštantné zloženie materiálových
a energetických vstupov. Z tohto dôvodu je potrebné odpady pred ich zhodnotením upravi a to je
priestor, kde sa ecorec Slovensko s. r. o. svojou èinnosou pohybuje. Prevádzka v Pezinku z
odobratých odpadov pripravuje kvapalné a tuhé alternatívne palivá pre rotaèné cementárenské
pece. Pri príprave alternatívnych palív je potrebné pozna zloženie a vlastnosti upravovaných
odpadov a pre tento úèel je prevádzka vybavená moderným chemicko-analytickým laboratóriom.
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Po informáciami vyèerpávajúcej a zaujímavej prezentácii mali študenti možnos vidie areál
podniku a celý proces spracovania odpadov od jeho privezenia do spoloènosti, cez proces
spracovania (drvenia), separovania nežiaducich zložiek, procesy èistenia emisií, skladovania až po
nakladanie alternatívneho paliva urèeného na odvoz do cementárni. Študenti boli oboznámení
nielen s procesmi spracovania odpadu, ale získali aj vedomosti z oblasti ochrany životného
prostredia pri jednotlivých procesoch spracovania odpadov a tiež z oblasti BOZP a PO, kde mali
študenti možnos vidie konkrétne zariadenia používané v rámci zabezpeèenia BOZP a PO v
spoloènosti ecorec Slovensko. V rámci prezentácie podniku tiež mali študenti možnos nazrie do
chemicko-analytického laboratória, v ktorom ecorec Slovensko zabezpeèuje kontrolu kvality
vstupných odpadov, procesu ich spracovania a vyrobených palív.
Organizátori exkurzie si touto cestou dovo¾ujú poïakova spoloènosti ecorec Slovensko, s. r. o. za
umožnenie už tretieho roèníka exkurzií do ich podniku, Bc. Petrovi Chrupkovi a Ing. Valérii
Dikejovej za prijatie, za ich èas, ochotu venova sa študentom, za cenné vedomosti a skúsenosti, s
ktorými sa s nami podelili. ÏAKUJEME!
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AKCIE

Vedecký seminár
“TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA
2015 – technológia rozvoja
priemyslu EÚ”
Dòa 12. novembra 2015 sa v priestoroch
spoloènosti PRVÁ ZVÁRAÈSKÁ, a. s., na Kopèianskej
ulici v Bratislave uskutoènil vedecký seminár
“TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2015 – technológia
rozvoja priemyslu EÚ”. Vedecký seminár sa konal v
rámci Týždòa vedy a techniky na Slovensku.
Organizátorom podujatia bola spoloènos PRVÁ
ZVÁRAÈSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v
spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v
Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným
laserovým centrom v Bratislave a spoloènosou
T R U M P F S l o v a k i a , s p o l . s r. o .
Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí
reprezentoval prodekan pre vnútorné a zahranièné
vzahy, prof. Ing. Milan Marônek, PhD., prof. Ing.
Peter Šugár, CSc., riadite¾ Ústavu výrobných
technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.,
odborný garant podujatia.
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Medzinárodné laserové centrum reprezentoval riadite¾ prof. Ing. František Uherek, PhD. a Fakultu
elektrotechniky a informatiky riadite¾ ústavu robotiky a kybernetiky prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. Z
Technickej univerzity v Košiciach, Strojníckej fakulty, Ústavu technológií a manažmentu sa
podujatia zúèastnil vedúci Katedry automobilovej výroby, prof. Ing. Emil Evin, CSc. Všetkých
úèastníkov vedeckého seminára privítal generálny riadite¾ PRVEJ ZVARAÈSKEJ, a. s., hos. prof. Ing.
Peter Fodrek, PhD., ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam tohto podujatia, ako rokmi
overenej úspešnej platformy na propagáciu inovaèných nápadov predovšetkým mladých
vedeckých pracovníkov. Organizaène seminár zabezpeèoval tím pracovníkov Ústavu výrobných
technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD.
Úèastníci tohtoroèného seminára mali možnos absolvova exkurziu v rámci Dòa otvorených dverí
Centra výskumu HIGHTECH technológii vo zváraní situovaného v laboratóriách PRVEJ ZVARAÈSKEJ.
a. s. Ako každý rok aj teraz bol seminár miestom prezentácie množstva zaujímavých vedeckých
príspevkov zváraèských odborníkov a umožnil prezentova aj výsledky vedeckých prác mladých
študentov doktorandského štúdia.
Celkovo na seminári odznelo 8 vedeckých prednášok, ktoré boli zamerané na prezentáciu
výsledkov VaV projektov riešených s podporou APVV (Agentúry na podporu výskumu a vývoja) v
oblasti HIGH-TECH zváracích technológií.
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AKCIE

Exkurzia študentov a
zamestnancov Ústavu
materiálov MTF STU v
spoloènosti U. S. Steel Košice.
Dòa 26. 11. 2015 sa pod vedením prof. Ing. ¼ubomíra Èaplovièa, PhD. (riadite¾a UMAT) a Ing.
Martina Sahula, PhD. uskutoènila exkurzia študentov druhého roèníka inžinierskeho stupòa,
doktorandov a zamestnancov Ústavu materiálov v spoloènosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je
jedným z najväèších podnikov na Slovensku a zároveò je významnou súèasou európskeho
oceliarskeho priemyslu.
Na úvod sa študenti a zamestnanci UMAT oboznámili s chodom spoloènosti prostredníctvom
promo videa U. S. Steel Košice, následne bola zabezpeèená prehliadka areálu s ukážkou vysokých
pecí, pri ktorých mali možnos sledova odpich surového železa a taktiež študenti nahliadli priamo
do výroby v závodných divíziách Oceliareò, Teplá valcovòa a Zuš¾achovòa, kde od výroby samotnej
ocele v konvertoroch prešli cez teplú valcovòu až po úpravu vyvalcovaných zvitkov na
pozinkovacích a lakoplastovacích linkách.
Touto cestou sa chceme poïakova zástupcom spoloènosti U. S. Steel Košice za možnos realizova
exkurziu , ako aj za ich ochotu, ústretovos a profesionálny prístup.
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NÁVŠTEVY

Rokovanie s partnermi z Univerzity
v Miškolci so zámerom podpory
spolupráce v rámci projektov
Horizontu 2020
Dòa 11.11. 2015 sa uskutoènilo rokovanie v priestoroch
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave s
partnermi z Univerzity v Miškolci, v zastúpení Prof. Dr.
János Kundrák a Dr. Gyula Varga za úèasti prodekanky
pre zahranièné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáòovej,
PhD. a doc. Ing. Petra Košála, PhD. so zámerom
vstúpenia do akademickej a vedeckej spolupráce za
úèelom vytvárania a implementácie projektov
Horizontu 2020.
V rámci plánovanej vzájomnej spolupráce sa na
rokovaní prediskutovali možnosti spoloèného návrhu
projektu zaoberajúceho sa jednou z konkrétnych výziev
zverejnených v rámcovom programe Horizont 2020.
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Na záver sa obe strany dohodli na príprave
podkladov k podpísaniu zmluvy o spolupráci.

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na miesta
odborných asistentov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 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 miest vysokoškolských uèite¾ov:

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vedecká hodnos PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
- vedeckovýskumná èinnos v odbore orientovaná prednostne na oblas logistiky a manažmentu
výroby,
- primeraná publikaèná èinnos v odbore (preferovaná publikaèná èinnos na úrovni kategórie
atribútov výstupov A a B pre oblas Strojárstvo pod¾a Akreditaènej komisie z 15. 04. 2013),
- skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a
vedeckovýskumných podujatí,
- aktívny prístup pri vyh¾adávaní výskumno-vývojových príležitostí a projektov,
- aktívna znalos anglického jazyka na úrovni C1 pod¾a Spoloèného európskeho rámca pre jazyky,
- schopnos pracova v tíme a zvláda neoèakávané situácie,
- obèianska a morálna bezúhonnos.

Ústav výrobných technológií
Predpokladaný nástup: 01. 12. 2015 resp. pod¾a dohody
?
1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Výrobné technológie.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnos PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
- predpoklady pre pedagogickú èinnos,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos,
- aktívna znalos anglického jazyka.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
?
1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej èinnosti a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na
právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 18. 11. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, 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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na miesto
docenta

Každý uchádzaè zároveò písomne doloží:
O
preh¾ad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
O
preh¾ad výskumných úloh v èlenení na domáce, zahranièné, grantové projekty za obdobie

posledných piatich rokov,
O
preh¾ad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikate¾skej èinnosti za obdobie

posledných piatich rokov.
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 – 1 miesto

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
O
vedecko-pedagogický titul docent v odbore Materiály,
O
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich

vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
O
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného

predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
O
aktívna znalos anglického jazyka,
O
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v oblasti nekovových materiálov.
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Predpokladaný nástup: 01. 12. 2015 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti,
vyplnenou aktuálnou tabu¾kou plnenia kritérií a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na
právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 18. 11. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, personálne a organizaèné oddelenie, 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.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Zverejnenie èlenov volebnej
komisie akademického senátu
MTF
Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU a v súlade so schváleným harmonogramom
volieb do AS MTF STU, bude volebná komisia pracova v nasledovnom zložení:

Harmonogram doplòujúcich
volieb do zamestnaneckej èasti
akademického senátu MTF STU
na obdobie 2014-2018

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.,
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.,
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.,
Bc. Dávid Tóth,
Bc. Patrik Bystrický
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Vykonávacie predpisy pre
doplòujúce vo¾by do
akademického senátu MTF STU
(zamestnanecká èas AS MTF
STU)
1. Doplòujúce vo¾by do AS MTF STU sa uskutoènia v termíne stanovenom harmonogramom
doplòujúcich volieb a riadia sa ustanoveniami zákona è. 131/2002 Z. z. a Zásadami volieb do
Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave, ktoré boli schválené na zasadnutí AS MTF STU
11.11.2015.
2. Doplòujúce vo¾by do AS MTF STU sa uskutoèòujú tajným hlasovaním na doplnenie uvo¾neného
miesta v zamestnaneckej èasti AS MTF pre volebné obdobie 2014-2018.

3. Kandidova za èlena zamestnaneckej èasti AS MTF STU môžu všetci èlenovia zamestnaneckej
èasti AO MTF STU, t.j. vysokoškolskí uèitelia a výskumní pracovníci v pracovnom pomere s MTF STU
na ustanovený týždenný pracovný èas.
4. Právo navrhova kandidátov do AS MTF STU má každý èlen AO MTF STU. Návrhy na kandidátov
do AS MTF STU budú môc èlenovia AO MTF STU vklada v priebehu obdobia urèenom
harmonogramom volieb na predpísanom návrhovom lístku do schránky, ktorá bude umiestnená
na vrátnici pavilónu „T“. Neúplný návrhový lístok je neplatný.
5. V prípade, že nebude v zozname minimálne 1 kandidát, uskutoèní sa ïalšie doplòujúce kolo
návrhu kandidátov.
6. Právo voli èlenov zamestnaneckej èasti AS MTF STU majú všetci èlenovia zamestnaneckej èasti
AO MTF STU.
7. Na hlasovacom lístku bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta, vrátane
titulov, zo zoznamu kandidátov pre vo¾by do AS MTF STU. Platný hlasovací lístok je taký, v ktorom je
oznaèený max. 1 kandidát. Kandidát sa oznaèí zakrúžkovaním poradového èísla kandidáta. V
prípade, že hlasovací lístok bude oznaèený iným spôsobom, alebo bude oznaèený viac ako 1
kandidát alebo nikto, hlasovací lístok je neplatný.
8. VK AS MTF STU na svojom zasadnutí sèíta hlasy, spracuje protokol o vo¾bách a výsledky volieb
oznámi AO MTF STU. Èlenom zamestnaneckej èasti AS MTF STU sa stáva kandidát s najväèším
poètom získaných hlasov.
9. V prípade rovnosti hlasov sa stanoví poradie týchto kandidátov losovaním.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

MTF STU h¾adá manažéra pre
zahranièné projekty
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru:
Manažéra pre zahranièné projekty

Vedenie fakulty rozhodlo o
vyplatení 13. platu
zamestnancom MTF STU

Požiadavky a predpoklady:
?
vysokoškolské vzdelanie min. II. stupòa; ukonèené doktorandské štúdium výhodou,
?
skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a

vedeckovýskumných podujatí,
?
aktívny prístup pri vyh¾adávaní výskumno-vývojových príležitostí a projektov,
?
aktívna znalos anglického jazyka na úrovni C1 pod¾a Spoloèného európskeho rámca pre jazyky,
?
schopnos pracova v tíme a zvláda neoèakávané situácie,
?
orientácia v domácich a medzinárodných grantových schémach.

Oznamujeme zamestnancom, že vedenie
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave
rozhodlo o vyplatení 13. platu formou mimoriadnej odmeny
všetkým kmeòovým zamestnancom fakulty vo výplatnom termíne
za mesiac november.

Predpokladaný termín nástupu: 01. 01. 2016

Zamestnanci odborov a oddelení budú ma vyplatenú
mimoriadnu odmenu vo výške 40% tarifného platu, zamestnanci
ústavov budú ma vyplatenú mimoriadnu odmenu na základe
návrhu riadite¾a príslušného ústavu.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 10. 12. 2015 na adresu:
Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24
Trnava.

Vedenie fakulty zároveò ïakuje všetkým zamestnankyniam a
zamestnancom za kvalitné plnenie pracovných povinností v roku
2015.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využíva
výluène na úèely výberu zamestnanca 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.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Slávnostná imatrikulácia
študentov v I. roku
bakalárskeho štúdia (platí pre
študentov na I. stupni štúdia v
prezenènej metóde)
Dòa 2. decembra 2015 (streda) sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutoèní slávnostný akademický
obrad - imatrikulácia, t.j. slávnostné zloženie akademického s¾ubu a prevzatie imatrikulaèného
listu za úèasti akademických funkcionárov fakulty. (platí pre študentov v dennej forme štúdia
prezenènou metódou).
Úèas všetkých študentov v I. roku štúdia na slávnostnej imatrikulácii je povinná (aj na nácviku).
Úèas študenta na imatrikulácii je náhrada za vyuèovanie.

Imatrikulácia sa uskutoèní v priestoroch auly prof. Èabelku
(prízemie, Z-084), Paulínska ul. 16, Trnava v dvoch termínoch:
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2. 12. 2015 TRNAVA (streda)
Imatrikulácia - 10.00 hod. (zoraïovanie a nácvik – 9.00 hod.)
pre študijné programy:
?
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
?
bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
?
kvalita produkcie
?
materiálové inžinierstvo
?
priemyselné manažérstvo

Imatrikulácia - 13.00 hod. (zoraïovanie a nácvik – 12.00 hod.)
pre študijné programy:
?
personálna práca v priemyselnom podniku
?
poèítaèová podpora výrobných technológií
?
výrobné technológie
?
výrobné zariadenia a systémy
?
výuèbové stredisko Dubnica nad Váhom - všetky študijné programy

Pozn.:
Nácvik, zoraïovanie - úèas študentov na zoraïovaní je povinná pre hladký priebeh akcie.
Študent si prinesie pero.
Akademická slávnos IMATRIKULÁCIA je slávnostný akademický obrad, ktorý si vyžaduje aj
slávnostné obleèenie.
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RÔZNE

Pozvánka na medzinárodnú
konferenciu
Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
Vás pozývajú dòa 18. novembra 2015 na siedmy roèník medzinárodnej konferencie Ochrana
duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl na tému Duševné vlastníctvo Akadémia &
Biznis, urèenej zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú
záujem o problematiku duševného vlastníctva.
Konferencia sa bude kona v Aule Dionýza Ilkovièa, Mýtna 36, Bratislava a v prípade záujmu sa
môžete prihlási do 11. novembra 2015 vyplnením on-line formulára na stránke ÚPV SR

Ponuka mobilít SAIA
2016/2017
Slovenská akademická informaèná agentúra zverejnila ponuku o štipendiá, alebo iné formy
finanènej podpory mobilít.
V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, uèite¾ov a výskumníkov VŠ do
vyše 50-tich krajín sveta.
Preèítajte si podrobnejšie na:

http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2015/Stipendia_a_granty_
2015.pdf

Informaèný plagát konferencie nájdete TU
Tešíme sa na Vašu úèas.
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RÔZNE

Slávnostné otvorenie
CAMPUSU BOTTOVA a UVPCAMBO - pozvánka
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Róbert Redhammer,
PhD. Vás pozýva na Slávnostné otvorenie CAMPUSU BOTTOVA a UNIVERZITNÉHO
VEDECKÉHO PARKU-CAMBO dòa 4. 12.2015 o 10:30 hod, MTF STU - ul. Jána Bottu 25
Trnava.

Tlaèová správa:
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2015/TLACOVA_SPRAVA_4.12.2015.pdf
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
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