Udalosti
január 2015

na MTF STU

AKCIE

Uskutoènil sa VIII. roèník akcie
„Deò otvorených dverí 2015“
Po ôsmykrát sme privítali v stredu 28. januára 2015 na Bottovej ul. è. 25 študentov stredných škôl,
ktorí mali záujem nahliadnu do priestoroch fakulty a vypoèu si informácie o ponuke
akreditovaných študijných programoch na akademický rok 2015/2016.
Program otvoril privítaním úèastníkov prodekan pre vzdelávania doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a v
krátkosti oboznámil študentov so všeobecnými informáciami o fakulte, ako aj o postavení fakulty
na trhu práce.
Nasledoval príhovor prodekana pre vnútorné a zahranièné vzahy prof. Ing. Milana Marônka, PhD.
Pripravenou prezentáciou predstavil fakultu zo širšieho h¾adiska, oboznámil študentov ako sa
realizuje štúdium na fakulte, èo fakulta študentovi ponúka poèas štúdia, v akých sférach
spoloèenského života má absolvent predpoklady sa uplatni.
Po oficiálnom programe sa stredoškoláci rozdelili do skupín, poverení zástupcovia z jednotlivých
ústavov ich odviedli do svojich laboratórií, kde im zaujímavými praktickými ukážkami prezentovali
témy z oblasti vlastností materiálov, reverzného inžinierstva, umeleckého zlievarenstva,
nebezpeèných chemických reakcií, dôkazových reakcií v chémii ako aj robotiky a pneumatiky.
V priestoroch uèební dostali odpovede na svoje otázky študenti, ktorí mali záujem o štúdium
manažmentu a informatiky.
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Akciu Deò otvorených dverí 2015 z h¾adiska poètu návštevnosti cca 270 študentov stredných škôl
zo Skalice, Senice, Myjavy, Malaciek, Bratislavy, Považskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, Dubnice nad
Váhom, Levíc, Nových Zámkov, Nového Mesta nad Váhom, Galanty, Trenèína, Piešan a Trnavy
môžeme aj v tomto roku hodnoti ako úspešnú.
Poïakovanie patrí všetkým pracovníkom fakulty, ktorí sa osobne stretli so stredoškolákmi a
pracovníèkam študijného oddelenia za prípravu, organizáciu, ako aj za poskytnutie všeobecných
informácií o priebehu prijímacieho konania a o štúdiu. Rovnako poïakovanie patrí aj kolegyniam a
kolegom oddelenia prevádzky, odboru komunikaèných a informaèných systémov a odboru
poznatkového manažmentu.
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NÁVŠTEVY

Návšteva z Vysokej školy v
Kecskeméte (Kecskemét
College), Maïarsko

Študenti sa ïalej oboznámili s èinnosou
Centra excelentnosti 5-osového obrábania,
Centra excelentnosti pre vývoj a aplikáciu
progresívnych diagnostických metód v
procesoch spracovania kovových a
nekovových materiálov, Laboratóriom
pružných výrobných systémov s
robotizovanou obsluhou pre prostredie
bezvýkresovej výroby a ïalšími
l a b o ra t ó r i a m i Ú s t a v u v ý r o b n ý c h
technológií a Ústavu materiálov.

V dòoch 12. – 16. januára 2015 navštívilo Materiálovotechnologickú fakultu STU 7 študentov z
Katedry technológií automobilov Fakulty strojníctva a automatizácie Vysokej školy v Kecskeméte
(Department of Vehicle Technology, College of Mechanical Engineering and Automation,
Kecskemét College). Skupinu študentov v zložení Oskolás Flóra, Imre Roland, Kun Krisztián,
Miskolczi István, Molnár Dorian, Sándor Roland, Vaczkó Dániel viedol Ing. Ján Líska, PhD., absolvent
MTF STU, v súèasnosti zamestnanec Vysokej školy v Kecskeméte. Návštevu, ktorá sa uskutoènila v
rámci projektu „Campus Hungary Group Study Trip“, organizaène zabezpeèoval doc. Ing. Ladislav
Moroviè, PhD., pracovník Ústavu výrobných technológií MTF STU.
V rámci návštevy zahranièných hostí sa uskutoènilo pracovné stretnutie s riadite¾om Ústavu
výrobných technológií, prof. Ing. Petrom Šugárom, Csc., na ktorom boli naèrtnuté možnosti mobilít
študentov a uèite¾ov z oboch inštitúcií, smery spolupráce v oblasti pedagogiky, vedecko-výskumnej
a publikaènej èinnosti.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na funkèné
miesta profesora a docentov

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

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 funkèných miest:

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

profesor v študijnom odbore:
?

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2015 resp. pod¾a dohody

5.2.26 Materiály – 1 miesto
docent v študijných odboroch:
?
5.2.51 Výrobné technológie a súèasne
5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 3 miesta
5.2.50 Výrobná technika – 2 miesta
5.2.52 Priemyselné inžinierstvo – 2 miesta
5.2.26 Materiály – 1 miesto
9.2.9 Aplikovaná informatika - 2 miesta
5.2.14 Automatizácia – 2 miesta
8.3.5 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci – 1 miesto
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom

odbore,
?
preukázate¾ná úspešnos pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich

vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
5

?
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného

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. 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 funkèné
miesta odborných
asistentov/lektorov

Centrum akademického športu
?
3 miesta odborných asistentov/lektorov

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie min. II. stupòa,
- min. 3 roèná prax s vyuèovaním telesnej výchovy na vysokej škole,
- organizaèné schopnosti.
Predpokladaný nástup: 01. 03. 2015 resp. pod¾a dohody

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 funkèných miest vysokoškolských uèite¾ov:

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. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

Ústav materiálov

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.

?
1 miesto odborného asistenta pre výuèbu materiálovo-technologických predmetov Kvalifikaèné

predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania,
- vedecká hodnos PhD.,
- kvalifikaèná spôsobilos vyuèova materiálovo-technologické predmety,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos v odbore,
- aktívna znalos anglického jazyka.
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V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na funkèné
miesto docenta

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. 03. 2015 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 – 1 miesto
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,
pedagogická èinnos spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne volite¾ného
predmetu v rámci študijného odboru Materiály alebo v príbuznom odbore,
aktívna znalos anglického jazyka,
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v oblasti vývoja, spracovania a charakterizácie
nekovových materiálov.
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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 18. 02. 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

Ukonèili pracovný pomer
odchodom do dôchodku
V mesiacoch júl až december 2014 odchodom do
dôchodku ukonèili pracovný pomer na
Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave: doc. Ing. Matej
Beznák, Csc., Ing. Ladislav Pavloviè a Jozef Horváth z
Ústavu výrobných technológií, Ing. Juraj Sztankay, CSc. z
Výuèbového strediska v Komárne, Darina Blahútová,
Jozef Dobšoviè, Beáta Matejová, Jarmila Liptáková a
Mária Šarmírová z Odboru prevádzky a správy a Alena
Hochmanová z Personálneho a organizaèného odboru.
Vedenie fakulty ïakuje týmto zamestnancom za
dlhoroènú kvalitnú prácu a prínos pre
Materiálovotechnologickú fakultu STU a v ïalšej etape
ich života im želá ve¾a zdravia a spokojnosti.
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Ing. Dagmar Babèanová, PhD. –
zástupkyòa riadite¾ky Ústavu
priemyselného inžinierstva a
manažmentu pre pedagogiku a
vzdelávanie
Oznamujeme zamestnancom, že s úèinnosou od 01. 01. 2015 bola Ing. Dagmar Babèanová, PhD.
na základe návrhu doc. Ing. Jany Šujanovej, Csc., riadite¾ky Ústavu priemyselného inžinierstva a
manažmentu, poverená zastupovaním Ing. Zdenky Gyurák Babe¾ovej, PhD. vo funkcii zástupkyne
riadite¾ky ústavu pre pedagogiku a vzdelávanie.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme ve¾a úspechov.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Databáza ponuky na
spoluprácu s praxou
Hlavnou náplòou projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax je vytváranie nástrojov na
zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou. Vïaka realizácii tohto projektu vznikla Databáza
ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknu
širokej odbornej verejnosti.

http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home

Zvýšený dopyt po poznatkoch bol pre riešite¾ov aktivity podnetom, aby vytvorili zmysluplný nástroj
prenosu informácií o ponuke fakulty spolupracova s praxou. Fakulta sa prioritne zaoberá
vzdelávaním a výskumom a predmetom jej èinnosti nie je tvori zisk, pretože jej produktom je v
prvom rade vzdelaný pre prax pripravený absolvent. Avšak nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem
spolupráce univerzít s hospodárskou praxou urèujú pridanú hodnotu informaèných a
transformaèných procesov na univerzitách. Identifikácia týchto problémov sa stala aktuálnou a
naliehavou požiadavkou riešenia. Nielen h¾adanie príèin, ale i tvorba nástrojov pre model
vytvárania vzahov univerzity a hospodárskej/podnikate¾skej sféry bolo riešením na základe
poznatkovo orientovaných informácií a vedomostí. Problematika strategickej témy podpory
výskumu a vývoja si kladie za cie¾ zvýšenie spolupráce a komunikácie medzi vysokými školami a
prezentácia oblastí výskumu a vývoja pre hospodársku/podnikate¾skú prax. Len takéto univerzity
sú akceptovate¾né v praxi, pretože integrujú relevantnú úroveò vedeckosti pre zdie¾anie so širšou
komunitou. Nemajú strach maximalizova potenciál pre vytváranie hodnôt praxe a úèelne
vytvárajú úèinné prostriedky na otvorenie a integráciu univerzitných aktivít a vzahov s vonkajším
okolím.
Databáza bude pravidelne aktualizovaná. Mechanizmy trvalej aktualizácie databázy sú
predpokladom vytvorenia a používania udržate¾ného nástroja na prepojenie školy a praxe.
Tento produkt je výstupom projektu Vedomostná fakulty 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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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Verejná diskusia - výzva na
zapojenie sa do diskusie
Vážení zamestnanci a študenti MTF STU,
vážení obèania mesta Trnava, regiónu a priatelia MTF
STU,
ponúkame vám možnos zapojenia sa do verejnej
diskusie o výstavbe a realizácii areálu
Materiálovotechnologickej fakulty STU. Budovanie
areálu Campusu Bottova (CAMBO) je v dlhodobej vízii
rozvoja fakulty.
Vedenie fakulty si plne uvedomuje zodpovednos za realizáciu tohto projektu a preto si dovo¾uje
oslovi všetkých, ktorým záleží
na fakulte, a to nielen z radov jej zamestnancov a študentov, ale i blízkeho okolia.

Zmeny na UVTE a PJHV
Oznamujeme zamestnancom, že organizaèná štruktúra Ústavu výrobných technológií a riadiace
kompetencie v rámci ústavu, schválené dekanom fakulty, sú nasledovné:
Prof. Ing. Peter Šugár, CSc. riadite¾ ústavu
Doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. I. zástupkyòa riadite¾a a súèasne zástupkyòa riadite¾a pre rozvoj,
vedu, výskum a medzinárodné vzahy
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovaèócy zástupca riadite¾a pre vnútorné vzahy, podnikate¾skú èinnos a
spoluprácu s praxou a zároveò vedúci Katedry zvárania a zlievarenstva
Doc. Ing. Augustín Görög, PhD. zástupca riadite¾a pre vzdelávanie a súèasne vedúci Katedry
výrobných systémov, metrológie a montáže
Ing. Ivan Buranský, PhD. vedúci Katedry obrábania a tvárnenia

Prejavte svoj názor, navrhnite riešenie, podajte nápady, myšlienky, ktoré podporia tento cie¾ a
napomôžu splneniu funkcionalít, ktoré má tento areál poskytova.

Súèasne oznamujeme, že organizaèná štruktúra Pracoviska jazykov a humanitných vied a riadiace
kompetencie v rámci pracoviska, schválené dekanom fakulty, sú nasledovné:

Pripravili sme pre vás stránku

http://campus.mtf.stuba.sk/ verejnej
diskusie, kde môžete ovplyvni celkový výsledok.
Ïakujeme vám za spoluprácu a ubezpeèujeme vás,
že každý nápad, každá myšlienka je pre nás
dôležitá.
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Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. vedúca pracoviska
Mgr. Mária Bednáriková, PhD. I. zástupkyòa vedúcej pracoviska a zároveò vedúca Oddelenia
humanitných vied
PhDr. Emília Mironovová vedúca Oddelenia jazykov
16

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Nový knižnièný informaèný
systém - ARL

Školenie a navigácia v novom
knižniènom systéme

Akademické knižnice STU dokonèili v týchto dòoch implementáciu nového knižnièného systému Advanced Rapid Library (ARL). Bola dokonèená konverzia dát a prebiehajú posledné úpravy v
systéme na základe požiadaviek vyh¾adávania. V prípade, ak sa stretnete s nekorektným
zobrazovaním, dovo¾ujeme si vás požiada o trpezlivos (v súrnych prípadoch sa obráte prosím
priamo na spracovávate¾ské pracovisko Akademickej knižnice).
Najnovšie vyh¾adávanie publikaènej èinnosti na: http://publview.stuba.sk/
Pôvodný systém OLIB bude prístupný do 31. marca 2015 na: http://publview2.stuba.sk
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RÔZNE

Staò sa ambasádorom MTF
STU pre propagáciu štúdia na
MTF STU na ak. rok 2015/2016

Staò sa ambasádorom MTF
STU pre propagáciu štúdia na
MTF STU na ak. rok 2015/2016
Dovo¾ujeme si Vás pozva na 22. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Máš dobré organizaèné a komunikaèné schopnosti? Staò sa ambasádorom
Materiálovotechnologickej fakulty STU na strednej škole, ktorú si ty sám absolvoval.
v dòoch 2. - 5. septembra 2015, Muszyna – Z³ockie, Po¾sko
Konferenciu organizujú:

Èo k tomu potrebuješ?
?
Politechnika Œl¹ska Katowice, Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia³u Metalurgii i In¿ynierii

Materia³owej
Dohodnú si termín návštevy na strednej škole a pripravi si prezentáciu. Stretnutie so študentami
strednej školy absolvova najneskôr do 20.3.2015.
Ak máš záujem, kontaktuj èo najskôr študijné oddelenie Bc. Èapkovièovú Katarínu,
katarina.capkovicova@stuba.sk, ktorá ti poskytne bližšie podrobnosti.

?
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváøení materiálù
?
STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra obrábania a tvárnenia

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete v priložených súboroch:
1. oznámenie Forming 2015
prihláška na konferenciu Forming 2015
Tešíme sa na Vašu úèas
Doc. Ing. Viktor Tittel, Csc., tel.: 0906 068 361, viktor.tittel@stuba.sk, Koordinátor konferencie pre
Slovensko

19

20

