Udalosti
december 2015

na MTF STU

OCENENIA

Šachový turnaj o pohár dekana
MTF 2015 má víazov
V pondelok dòa 7.12.2015 sa v priestoroch jedálne
M. Uhra na Bottovej ulici v Trnave konal Šachový
turnaj o pohár dekana MTF 2015. Èlenovia klubu
AMOS a zároveò študenti fakulty v spolupráci s
vedením Materiálovotechnologickej fakulty a so
šachovým klubom Lokomotíva Trnava zabezpeèili
organizaènú podporu podujatia.
Poèas 7-kolového turnaja (2x10 min) sa hráèi
prestriedali pod¾a stanovených pokynov.
Víazom srdeène gratulujeme:
1. miesto: Michal Slobodník (študent MTF STU)
2. miesto: Viktor Solník (študent MTF STU)
3. miesto: ¼uboš Feledík (študent Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity)

Športový týždeò na CAKŠ výsledky
V dòoch 1. – 9.12. 2015 zorganizovalo Centrum akademického športu pre študentov a
zamestnancov MTF športové súaže v plávaní, volejbale a futbale. V predvianoènom období išlo
najmä o odreagovanie sa od koncoroèného stresu a zašportovanie si v dobrej nálade a v duchu fair
play.
Všetkým úèastníkom blahoželáme k ich pekným športovým výsledkom.
Prinášame súhrnné výsledky:
PLÁVANIE
1.miesto Dominik Velický
2.miesto Michal Václav
3.miesto Adam Ševcech
FUTBAL
1.miesto BOSTEROS
2.miesto MÍÈI
3.miesto DUBNIÈANIA
VOLEJBAL
1.miesto ŠTUDENTI MTF
2.miesto ABSOLVENTI MTF
3.miesto ZAMESTNANCI MTF
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Ocenení zamestnanci
Koniec roka je obvykle spojený s bilancovaním výkonov a úspechov, èasom na zamyslenie èo mohlo
by lepšie a èo všetko ovplyvnilo priebeh roka, ako i úvahou nad tým, èo nás èaká v nasledujúcom
období. Nebolo tomu inak ani na vianoènom stretnutí MTF dòa 11.12.2015. Priebeh roka
zhodnotil dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka ako rok mimoriadne nároèný. Prešli sme
úspešne akreditáciou, doriešili sa všetky projekty financované zo štrukturálnych fondov, ktoré si
vyžiadali s ostatnými rozsiahlymi rekonštrukciami na fakulte mimoriadne finanèné prostriedky.
Otvorili sme Campus Bottova a špièkovo vybavené vedecké pracoviská Univerzitného vedecké
parku. Dekan fakulty poïakoval všetkým zamestnancom za prácu a najmä trpezlivos a
pochopenie, ktorý si tento rok vyžiadal.

Príhovor predsedu Akademického senátu MTF doc. Ing. Milana Nada, PhD. bol krátky, ale
úprimný. Zdravie, spokojnost a radost si prajeme všetci navzájom.

Je známe, že niè nejde bez ¾udí. Práve z tohto dôvodu dekan fakulty ocenil zamestnancov za rok
2015 v týchto kategóriách:

Slávnostné zhromaždenie bolo ukoncené kultúrnym vystúpením akordeónového virtuóza pána
Michala Cervienku. Velmi milým a živým vystúpením si získal srdce publika.
Po tomto vystúpení pozval dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka všetkých na spolocnú
vianocnú kapustnicu.
Skutocne sa blíži koniec kalendárneho roka. Takže – v Novom roku vela pohody, štastné náhody,
žiadne nehody, významné dohody, úsmevné príhody a dalšie života výhody. Pf2016.
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Mikuláš na MTF STU
V sobotu dòa 5.12.2015 prišiel na našu fakultu Mikuláš so svojimi pomocníkmi, s anjelom a
èertom. Trojica si pripravila pre deti zamestnancov zábavný program a veselú atmosféru.
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Konal sa Vianoèný bazár MTF
STU
Dòa 10.12.2015 sa už tradiène vo vstupných priestoroch pavilónu T a Z konal Vianoèný bazár MTF
STU. Zamestnanci, študenti a priatelia fakulty mali možnos darova rôzne veci (šatstvo, knihy,
hraèky, a i.), ktoré putovali do Centra pomoci pre rodinu. Všetkým zúèastneným ïakujeme.
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Slávnostné otvorenie Campusu
Bottova - CAMBO
Dòa 4.12.2015 bol na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave slávnostne
otvorený modernizovaný areál fakulty "Campus Bottova - CAMBO". Slávnostné príhovory k
hosom mali: excelencia Dušan Chrenek - vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, pán Štefan
Chudoba - poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor STU Róbert Redhammer a
dekan fakulty Jozef Peterka.
Vízia vytvori v Trnave ucelený komplex univerzitného vzdelávania na špièkovej úrovni sa stala
realitou a to zásluhou riešenia 26-tich projektov zo štrukturálnych fondov v rámci operaèných
programov Vzdelávanie a predovšetkým Veda a výskum.
Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky, nasledovala krátka prezentácia vybraných realizovaných
projektov vo vynovenej Aule profesora Adamku a následne prehliadka jednotlivých objektov a
pracovísk: 1. Centra excelentnosti 5-osového obrábania, 2. Centra excelentnosti pre diagnostiku
materiálov, 3. Vedeckého pracoviska automatizácie a informatizácie výrobných procesov a
systémov a 4. Vedeckého pracoviska materiálového výskumu.
Bolo nám cou privíta vzácnych hostí. Vedenie MTF STU ïakuje všetkým, ktorí sa podie¾ali na
tvorbe projektov a ich realizácii, ktorých výsledkom je dnešný Campus Bottova - CAMBO.
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NÁVŠTEVY

DMG MORI na MTF STU v
Trnave
V dòoch 24. až 27. novembra 2015 sa v nadväznosti
na výstavu EMO v Miláne uskutoènila v priestoroch
Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM
) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG
MORI pre záujemcov zo SR,ÈR a ïalších krajín.
Úèastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu,
tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúèastnili sa
ho tiež študenti stredných škôl, ktoré dlhodobo
spolupracujú s fakultou. Pozvanie prijali aj èlenovia
VR MTF STU, uèitelia a študenti z TU Zvolen, uèitelia
z TnUAD v Trenèíne, SjF STU v Bratislave, Vysokej
školy v Kecskeméte (Maïarsko), Technickej
univerzity v Kluži-Napoca (Rumunsko) a ïalší
partneri školy, DMG MORI a firmy Sadvik.
Program seminára obsahoval prezentácie MTF
STU so sídlom v Trnave a firiem DMG MORI,
Sandvik, a Deutsche Leasing. Obsahom firemných
prezentácií bolo predstavenie firiem, ich výrobného
programu s dôrazom na novinky a efektívne
použitie strojov, nástrojov a ïalšieho príslušenstva.

9

Okrem odborného výkladu príslušných technológií sa uskutoènili fyzické ukážky obrábania na
strojoch HSC 105 linear, DMU 85 monoBLOCK, Lasertec 80 Shape, Ultrasonic 20 linear a CTX alpha
500, ktoré sú trvale inštalované a využívané v CE5AM.
Uvedený strojný park bol doplnený pre úèely tejto akcie o stroje NLX2500 SY/700, NZX 2000/ 800 ,
CTX beta 800 TC , DMU 40 FD eVo linear, NHX 4000 2. generácie predstavujúce svetovú špièku v
oblasti sústruženia a frézovania. Tieto boli doplnené strojmi ecoTurn 450 V3 a ecoMill 600 V z radu
ECOLINE ponúkajúcej high – tech za najlepšie ceny. Èas z uvedených strojov mala svetovú
premiéru práve na EMO v Miláne.
DMG MORI predstavila tiež jednotný ovládací software CELOS® s novými aplikáciami. CELOS® je
firmou propagovaný ako k¾úèový prvok na ceste k presieovanej inteligentnej výrobe Industry 4.0.
Firma Sandvik osadila nástrojmi stroje urèené pre ukážky a tiež predstavila ïalšie nástroje ako aj
podklady pre ich racionálnu vo¾bu a použitie.
Diskusia bola zameraná najmä na otázky spojené s praktickými problémami obrábania na
predvádzaných strojoch a s využitím vystavených i na strojoch osadených nástrojov a ich upínaèov.

Akcia bola realizovaná s organizaènou
podporou Ústavu výrobných technológií
MTF STU v Trnave vrátane spoluúèasti na
odbornej príprave a fyzickej realizácií
obrábania na strojoch. Na logistickej
podpore seminára majú ve¾ký podiel
ïalšie útvary MTF STU, ktoré sa postarali
o spokojnos väèšiny z takmer štyroch
stoviek návštevníkov.
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Odborná prednáška zástupcov
spoloènosti Robert Bosch,
Èeské Budìjovice
Dòa 12.11.2015 v rámci predmetu Manažment výroby prebehla na Ústave priemyselného
inžinierstva a manažmentu prednáška Ing. Christopha Liebiga a Ing. Mariána Drábika - zástupcov
spoloènosti Robert Bosch, Èeské Budìjovice.
Predmetom ich odborného výkladu bolo riešenie konkrétneho reklamaèného prípadu, ktorý úzko
súvisel s realizáciou logistických a výrobných procesov v predmetnej spoloènosti. Študenti sa
oboznámili s komplexným problémom, pri ktorého riešení museli využi poznatky a skúsenosti
získané aj na iných predmetoch. V rámci diskusie odznelo mnoho zaujímavých a podnetných
otázok, ktoré utvrdili ako študentov, tak aj vyuèujúcich o dôležitosti úèasti odborníkov z praxe a
riešenia prípadových štúdií vo vyuèovacom procese.

Odborná prednáška pre
študentov Ústavu
priemyselného inžinierstva a
manažmentu
Dna 8.12.2015 sa uskutocnila v rámci predmetu Podniková logistika prednáška Ing. Vladimíra
Ušáka -odborného konzultanta z oblasti priemyselného inžinierstva. Témou prezentácie bola:
„Optimalizácia podnikových logistických procesov a uplatnenie princípov Lean v podnikovej
logistike“.
Študenti mali možnost vidiet na mnohých konkrétnych príkladoch z praxe význam a prínosy
optimalizácie logistických procesov a boli tak pozitívne motivovaní pre štúdium priemyselného
inžinierstva ako aj jeho uplatnenie v praxi.

Po ukonèení odbornej prednášky sa hostia zúèastnili spoloèného stretnutia s riadite¾kou Ústavu
priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Ing. Janou Šujanovou, Csc., so zástupkyòou pre
pedagogiku Ing. Janou Samákovou, PhD. a prodekankou pre zahranièné projekty, doc. Mgr.
Dagmar Cagáòovou, PhD. Stretnutie sa uskutoènilo s cie¾om posilnenia vzájomnej spolupráce v
oblasti vzdelávania, prípravy a realizácie spoloèných medzinárodných projektov.
Organizátori stretnutia touto cestou ïakujú hosom za ich ochotu, ústretovos, iniciatívu a tešia sa
na ïalšiu spoluprácu do budúcnosti.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe
Ing. Štefanková
Dòa 9. decembra 2015 o 11.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktorandky
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorandka: Ing. Jarmila Štefanková
Študijný program: integrovaná bezpeènos
Téma dizertaènej práce: Analýza bezpeènostných rizík zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky v zahranièí
Školite¾: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
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Pridelené motivaèné
(prospechové) štipendium za
vynikajúce študijné výsledky oznam pre študentov
Študentom MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium 2. a 3. roèník, inžinierske štúdium 2.
roèník, doktorandské štúdium 2. - 5. roèník) bolo v súlade s Vnútorným predpisom 8/2013
Štipendijný poriadok STU, èl. 5 priznané motivaèné štipendium (prospechové) za dosiahnuté
študijné výsledky v akademickom roku 2014/15.

Uskutoènila sa slávnostná
imatrikulácia študentov v 1.
roku štúdia - 2015/2016
Dòa 2. decembra 2015 v aule prof. Èabelku na akademickom obrade imatrikulácii – boli slávnostne
prijatí študenti zapísaní v I. roku bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave a vo výuèbovom
stredisku v Dubnici nad Váhom.
Za úèasti akademických funkcionárov spektability - prof. Ing. Milana Marônka, Csc., ktorý zastúpil
dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku prevzali študenti z rúk honorability - prodekana doc. Ing.
Romana Èièku, PhD. imatrikulaèné listy a zložili slávnostný "Imatrikulaèný s¾ub študenta" na
insígniu - žezlo fakulty.

Písomné rozhodnutie dekana o pridelení motivaèného štipendia bude študentom doruèené na
korešpondenènú adresu uvedenú v AIS. Štipendium sa poskytuje bezhotovostným bankovým
prevodom na bankový úèet študenta vedený v SR.
Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium - zoznam je dostupný iba v
rámci siete STU.

?
Všetkým študentom,ktorým bolo štipendium priznané blahozeláme.
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Vedenie fakulty všetkých študentom želá
ve¾a študijných i osobných úspechov.
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Správa z doplòujúcich volieb
do AS MTF STU
Doplòujúce vo¾by do AS MTF STU na funkèné obdobie 2014-2018 sa konali v dòoch 1. a 2. 12. 2015
v priestoroch vestibulu pavilónu „T“. Vo¾by boli organizované na základe schváleného
harmonogramu volieb a zásad volieb do Akademického senátu MTF STU.
Výsledky z doplòujúcich volieb èlenov do AS MTF STU na obdobie
2014 – 2018 zamestnanecká èas
Poèet oprávnených volièov: 210
Poèet hlasovacích lístkov odovzdaných volièom: 142
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 142
Zoznam kandidátov s poètom získaných hlasov:

Konferencia Národného
projektu Dobrá správa
Dòa 1.12. 2015 sa v priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutoènila medzinárodná konferencia
Národného projektu Dobrá správa. Na konferencii boli prezentované výsledky implementácie
modelov kvality a ich vplyv na výkonnos. Medzi významných prednášate¾ov možno zaradi
prezidenta Slovenskej spoloènosti pre kvalitu p. Ing. Milana Šestáka, technickú koordinátorku pre
oblas kvality modernizácie administratívy z Portugalska p. Annu Cláudiu Encarnacao,
podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR p. Vladimíra Tótha , generálneho riadite¾a
Slovenskej implementaènej agentúry p. Martina Ružièku, manažérov kvality pre Jihomoravský kraj
a mnohých ïalších. Na medzinárodnej konferencii sa osobne zúèastnili Doc. Ing. Renata Nováková,
PhD. a Ing. Katarína Èekanová, PhD. z Katedry inžinierstva kvality produkcie, ÚBEK MTF STU v
Trnave.

Kandidát zvolený do AS MTF STU pod¾a poètu získaných hlasov:
Kovaèócy Pavel, Doc. Dr. Ing.
Volebná komisia konštatuje, že doplòujúce vo¾by do AS MTF STU na funkèné obdobie 2014-2018 prebehli v súlade
so schválenou legislatívou a nevyskytli sa žiadne pripomienky alebo sažnosti zo strany akademickej obce k
priebehu volieb.
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Národná cena kvality Èeskej
republiky
24. 11. 2015 sa v Španìlskom sále Pražského hradu
odovzdávali Národné ceny za kvalitu ÈR, Národné ceny
ÈR za spoloèenskú zodpovednos a ïalšie významné
ocenenia v oblasti kvality. Celá akcia prebiehala pod
záštitou i za osobnej úèasti prezidenta Èeskej
republiky Miloša Zemana, vrcholových predstavite¾ov
Ministerstva priemyslu a obchodu ÈR, Rady kvality ÈR,
Združenia pre oceòovanie kvality a Èeskej spoloènosti
pre kvalitu. Osobne boli, kolegami z Èeskej spoloènosti
pre kvalitu a Rady kvality, na túto prestížnu akciu
pozvaní z Materiálovotechnologickej fakulty STU v
Trnave Emer. Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. a
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD. z Katedry inžinierstva
kvality produkcie. Dôležitou súèasou úèasti na
uvedenom podujatí bolo i nadviazanie spolupráce s
odborníkmi zaoberajúcimi sa oblasou manažérstva
kvality a benchmarking zameraný na výsledky tzv.
Business Excellence“.
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Úspešné absolvovanie praxe
študentov UPIM vo VW
Slovakia, a.s.
Dòa 10.12.2015 študenti 2. roèníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselné
manažérstvo slávnostne ukonèili praktické cvièenia z predmetu Manažment výroby v spoloènosti
Volkswagen Slovakia, a. s.. Túto kombinovanú formu výuèby (prednášky na UPIM a cvièenia priamo
vo výrobnom závode VW Slovakia, a.s. v Bratislave) bolo možné realizova len vïaka podpore
manažmentu spoloènosti VW Slovakia, a.s., vedenia fakulty a Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu. Najväèšiu zásluhu na úspešnej realizácií však má Ing. Marián Kupka, PhD. ako
iniciátor myšlienky a odborný garant celého projektu.

Cie¾om projektu bolo, aby študenti na cvièeniach riešili konkrétne problémy výrobnej praxe a
overili si tak nadobudnuté teoretické poznatky. Poèas troch dní, za pomoci teamleadrov na
výrobných linkách a pedagóg UPIM (doc. Jemala, doc. Makyšová, Dr. Horòáková, Dr. Beòo) študenti
analyzovali procesy na vybraných výrobných linkách. Výsledky analýzy a ich odporúèania
prezentovali pred vedením spoloènosti, zástupcami vedenia MTF a UPIM, pracovníkmi z výroby ale
aj personálneho útvaru.
S hrdosou môžeme poveda, že naši budúci absolventi v tejto skúške obstáli na výbornú, dôkazom
èoho je aj fakt, že niektorí študenti nato¾ko zaujali zástupcov VW Slovakia, a. s., že ich budú
kontaktova s ponukou ïalšej spolupráce.
Aj touto cestou sa vedenie Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu chceme poïakova
zástupcom Volkswagen Slovakia, a.s. pani Renáte Valekovej, pánom Albrechtovi Reimoldovi,
Ericovi Reutingovi, Jürgenovi Deisterovi a Mariánovi Kupkovi za ich podporu a spoluprácu.
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Výberové konanie na docenta
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 5.2.50

Výrobná technika – 1 miesto

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
?
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2016 resp. pod¾a dohody
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 08. 01. 2016 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.

vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
?
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.
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.
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Predpokladaný nástup: 01. 02. 2016 resp. pod¾a dohody

Výberové konanie na
odborného asistenta

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 08. 01. 2016 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

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:

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.

ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.

?
1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo alebo v

príbuznom odbore.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
akademický titul PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
vedeckovýskumná èinnos príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
primeraná publikaèná èinnos príslušnom alebo príbuznom odbore,
?
predpoklady pre pedagogickú èinnos,
?
aktívna znalos anglického jazyka na úrovni min. B1 pod¾a Spoloèného európskeho rámca pre

jazyky,
?
schopnos pracova v tíme a zvláda neoèakávané situácie,
?
obèianska a morálna bezúhonnos.
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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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Staò sa ambasádorom MTF
STU pre propagáciu štúdia na
MTF STU na ak. rok
2016/2017!
Máš dobré organizaèné a komunikaèné schopnosti? Chceš reprezentova tvoju fakultu na strednej
škole, ktorú si sám vyštudoval, prípadne inej školy v tvojom okolí?
Buï ambasádorom fakulty.
Ak máš záujem sta sa ambasádorom – nahlás sa mailom na študijnom oddelení Bc. Èapkovièovej
Kataríne, katarina.capkovicova@stuba.sk najneskôr do 31. 1. 2016.
Zaèiatkom februára 2016 budú prihlásení ambasádori pozvaní na stretnutie s prodekanom pre
vzdelávanie, na ktorom dostanú potrebné informácie.
Všeobecné informácie nájdeš TU:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/propagacne-aktivity-mtf-stu/propagacne-aktivityrealizovane-trvalo/program-ambasador-mtf-stu.html?page_id=10826

Erasmus+ študijný pobyt
Vážení študenti,
podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 bolo na MTF
STU spustené dòa 4.12.2015. Termín ukonèenia podávania prihlášok je 18.01.2016.
Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt
Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa budú zoh¾adòova nasledovné kritériá:
?
Študijné výsledky (prospech), dosiahnuté poèas štúdia na MTF STU vyjadrené váženým

študijným priemerom
?
Jazykové znalosti, ktoré uchádzaè preukazuje certifikátom
?
Osobné aktivity uchádzaèa (napr. aktívna úèas študenta na Študentskej vedeckej
konferencii a pod.)
Erasmus+ koordinátorovi je potrebné odovzda:
?
Vyplnenú a vytlaèenú on-line Erasmus+ prihlášku (prihláška je dostupná v AIS STU: „Portál
študenta“ v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“)
?
Doklad o jazykovej znalosti

Výber zahraniènej univerzity odporúèame študentom prekonzultova s Erasmus+
koordinátorom ešte pred podaním prihlášky.
Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora a na:
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818
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