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AKCIE

Výstava Umelecké bronzy
Dòa 19.2.2015, pri príležitosti 5. výroèia založenia Technologického múzea, zorganizovala fakulta v
priestoroch múzea doèasnú výstavu s názvom Umelecké bronzy. Exponáty tejto výstavy patria
väèšinou do umeleckej zbierky Ing. Eugena Belicu PhD., výskumného pracovníka Ústavu
výrobných technológií MTF STU.
Výstava je vyjadrením úcty k profesorovi Murgašovi, ktorý
prijal pána Belicu na Katedru zlievarenstva v roku 2000, kde
mu poskytol tvorivý priestor a odbornými znalosami ho
doviedol k tomu, že teraz môže samostatne vystavova
výsledky svojej práce.
Diela sú zhotovené technológiou odlievania „na stratený
vosk“, kedy sa zaformovaný voskový model vytaví v procese
spracovania formy. Formovacie zmesi boli vyrobené na báze
sadra-anhydrid, použitý materiál na sošky tzv. „sochársky
bronz“ obsahuje približne po 5% cínu, olova a zinku, zvyšok
tvorí meï. Výstava potrvá do konca letného semestra.

Návštevníci si môžu prezrie diela navrhnuté akademickým sochárom Tiborom Bártfayom
(Karneval trilógia, Zlatá Niké, Tajomný mních, Huslista, Splynutie), ïalej ženské akty akad.
sochárky ¼udmily Cvengrošovej, èi Tancujúceho fauna - kópiu vykopávky sochy z Pompejí. Oko
pozorovate¾a zaujme nároène spracovaný Žonglujúci Harlekýn navrhnutý Miroslavom Trubaèom.
Slovenskými tradíciami dýcha Detviansky fujarista od Alexandra Trizuljaka, èi socha M. R. Štefánika
od Bohumila Kafku.
Lákadlom sú sochy známe v skrate OTO (Osobnos televíznej obrazovky), ktoré navrhuje sochárka
Linda Viková. Vzhliadnu môžete modely z rokov 2005 – 2007. Okrem spomínaných sa tu
nachádzajú i ïalšie zaujímavé bronzové sošky, voskové modely, èi surové odliatky.
Dojmy a pocity môžete zanecha v knihe návštev. Prvé ohlasy po otvorení Umeleckých bronzov
boli potešujúce, návštevníci ocenili umeleckú kolekciu, ktorá prináša príjemný kontrast k
technologickým artefaktom trvalej expozície múzea.
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NÁVŠTEVY

Prijatie zahranièného študenta
z Kumoh National Institute
of Technology
Dòa 17.02.2015 prijal prodekan pre vnútorné a
zahranièné vzahy, prof. Ing. Milan Marônek, CSc.,
zahranièného študenta Go JongBin z Kumoh National
Institute of Technology. Pobyt študenta na MTF STU sa
uskutoèòuje na základe Dohody o spolupráci a Dohody o
výmene študentov medzi STU v Bratislave a Kumoh
National Institute of Technology sídliacom v
juhokórejskom meste Gumi. V priate¾skej atmosfére sa
diskutovalo o systémoch vzdelávania v Kórejskej
republike a na Slovensku, výmenných pobytoch
študentov a o kultúrnych rozdieloch medzi našimi
krajinami. Na záver stretnutia zaželal prodekan Milan
Marônek pánovi Go JongBin úspešný pobyt na našej
fakulte.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Pridelené motivaèné
štipendium za vynikajúce
študijné výsledky v
akademickom roku 2014/2015
- 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 so Štipendijným poriadkom STU 8/2013
priznané motivaèné štipendium za dosiahnuté študijné výsledky v akademickom roku 2013/14.

Štipendium DBU Nemecko
Dovo¾ujeme si Vás informova o možnosti získa štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky
pre absolventov Mgr. a Ing. stupòa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia
pre životné prostredie – Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je urèené pre všetkých
absolventov Mgr. a Ing. stupòa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmko¾vek zameraním.
Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia na environmentálne problémy (prírodné,
technické, spoloèenské vedy, medicína, ekonomika....).
Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesaèný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom
ústave, na univerzite. Predstavuje reálnu šancu získa jedineèné a neocenite¾né pracovné
skúsenosti v zahranièí a tým zvýši ich uplatnite¾nos na trhu práce v SR.

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.
Z toho dôvodu je študent povinný skontrolova si èíslo úètu evidované v AIS. V prípade zmeny je
povinný nahlási písomne na študijné oddelenie nové èíslo úètu do 10.2.2015.
Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium - zoznam je dostupný iba v
rámci siete STU.
Všetkých študentom, ktorí splnili podmienky na pridelenie štipendia blahoželáme.
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Ïakovný list emeritnému
profesorovi MTF STU prof. Ing.
Alexandrovi Linczényimu, Csc.

2% z daní pre Banku kvality ALUMNI MTF STU
Vážení zamestnanci a priatelia MTF STU,

Dòa 2.2.2015 dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka odovzdal ïakovný list emeritnému
profesorovi MTF STU prof. Ing. Alexandrovi Linczényimu, CSc. pri príležitosti udelenia významného
ocenenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za celoživotný prínos v oblasti
kvality na Slovensku. Toto ocenenie si prevzal prof. Linczényi z rúk prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku pri príležitosti Národných cien SR za kvalitu. V priate¾skej atmosfére dekan fakulty
vyzdvihol a pripomenul významné aktivity prof. Linczényiho, medzi inými založenie študijného
odboru Inžinierstvo kvality a Katedry manažérstva kvality. V závere stretnutia prof. Peterka zaželal
laureátovi pevné zdravie, šastie a spokojnos do ïalších rokov života.

aj v tomto roku 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 2014 vykonané roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti.

Vaše prostriedky budú použité pre realizáciu a rozvoj cie¾ov, aktivít obèianskeho združenia Banka
kvality - ALUMNI MTF STU:
http://www.mtfalumni.sk//cie¾-zdruzenia/show.shtml?id=5

Ïakujeme
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Prístup k elektronickým
zdrojom
Cie¾om a funkciou aktivity bolo získanie prístupu k minimálne siedmym kolekciám elektronických
èasopisov a elektronických kníh (e-zdroje) externých informaèných zdrojov pod¾a vzdelávacieho
profilu fakulty. Získanie prístupu k elektronickým èasopisom a knihám zo zahranièných
vydavate¾stiev súvisí s podporou vzdelávacej a pedagogickej èinnosti, rozvojom vedomostného
potenciálu zamestnancov fakulty, ale i so zavádzaním inovatívnych informaèných služieb z
virtuálnej knižnice elektronických zdrojov.
Využívanie virtuálnej knižnice s jedineèným informaèným fondom vytvára platformu pre podporu
študijných programov na fakulte, poskytuje mimoriadne možnosti prístupu k informáciám, ktoré
predstavujú ïalšie zdroje pre vedeckú komunitu a doktorandov na fakulte, výuèbu a vytvárajú
možnosti pre transfer poznatkov a prenos špièkovej odbornosti medzi fakultou a vonkajším
vedomostným okolím.

Prístup k elektronickým zdrojom na
základe Mandátnej zmluvy s úèinnosou
od 15.01.2015
Prístup k týmto elektronickým zdrojom bol
realizovaný vïaka projektu Rozvoj
¾udských zdrojov v oblasti výskumu a
vývoja pre Pracovisko materiálového
výskumu UVP CAMBO, ITMS kód projektu
: 26110230116
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoloènos / Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ“

Prijímate¾: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesto realizácie projektu: Materiálovotechnologická fakulta, Jána Bottu 25, 917 24 Trnava
Èasová realizácia projektu: 10/2013 – 06/2015

Prístup k jednotlivým databázam je stanovený na základe rozsahu IP adries používate¾ov MTF STU,
t .z. je možný prístup len z tohto rozhrania.

Link: www.naviga.cz
Login: stu
Heslo: LIb_stU!
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Zmeny na UMAT
Oznamujeme zamestnancom, že riadiace kompetencie v rámci Ústavu materiálov schválené
dekanom fakulty, sú nasledovné:

prof. Ing. ¼ubomír Èaploviè, PhD. - riadite¾ ústavu
doc. Ing. Roman Moravèík, PhD. - I. zástupca riadite¾a a súèasne zástupca pre vnútorné a
vonkajšie vzahy

prof. Ing. Peter Jurèi, PhD. - zástupca riadite¾a pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné
vzahy

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. - zástupkyòa riadite¾a pre pedagogickú èinnos

Vymenovanie prodekana pre
rozvoj
Oznamujeme zamestnancom, že Akademický senát MTF STU na svojom zasadnutí dòa 04. 02.
2015 schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie doc. Ing. Petra Pokorného, PhD. za prodekana
pre rozvoj.

Databáza ponuky na
spoluprácu s praxou
Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovo¾uje pozva na odborný seminár:
Duševné vlastníctvo a transfer technológií
Dátum konania: 18.03.2015
Èas konania: 8:30 - 14:00 hod.
Miesto konania: CVTI SR, Lamaèská cesta 8/A, Bratislava
Popis: CVTI SR organizuje sériu „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“ po druhýkrát, prièom
forma a obsah seminárov boli aktualizované za úèelom priblíženia sa potrebám a oèakávaniam
úèastníkov seminárov.
Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM je k dispozícii na stránke Národný
portál pre transfer technológií – NPTT.
V prípade Vášho záujmu o úèas na odbornom seminári je potrebné registrova sa prostredníctvom
REGISTRAÈNÉHO FORMULÁRA do 13.03.2015.

Na základe uvedeného, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan fakulty, s úèinnosou od 05. 02. 2015
vymenoval doc. Ing. Petra Pokorného, PhD. za prodekana pre rozvoj.
Doc. Ing. Petrovi Pokornému, PhD. želáme ve¾a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z funkcie
prodekana.
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Verejná diskusia - výzva na
zapojenie sa do diskusie

Školenie a navigácia v novom
knižniènom systéme

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

Granty STU pre mladých
2015 - nová výzva
Do 11. marca 2015, 13.00 hod., sa môžu mladí výskumníci uchádza o výskumné granty STU tak, ako po minulé
roky.
Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiados, ako aj smernicu programu, nájdete na
stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191
Minulý rok získalo podporu pre svoj výskum 111 mladých vedcov.
(Informácia pre zamestnancov - stránka s bližšími informáciami o novej výzve a so žiadosou je vidite¾ná z
vnútorných IP adries STU, alebo môžete použi vzdialený VPN prístup
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).
Prevzaté zo stránky STU
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RÔZNE

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dòa 15. februára 2015 zomrel
študent našej fakulty Imrich
Melicher.
Èes jeho pamiatke.
Vedenie, zamestnanci a študenti MTF
STU.
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