Udalosti
marec 2015

na MTF STU

OCENENIA

Pamätná plaketa ZSVTS
pre MTF STU
Pri príležitosti 25. výroèia vzniku Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoloèností bola
Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v
Trnave udelená pamätná plaketa ZSVTS. Slávnostné
zhromaždenie bolo organizované pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku
poèas konferencie – FITS 2015 – Fórum inžinierov a
technikov Slovenska s tohtoroèným mottom 25 rokov
premien vedy a techniky na Slovensku.
Pamätnú plaketu za MTF STU prevzal dòa 17.3.2015
pán prodekan pre vnútorné a zahranièné vzahy prof.
Ing. Milan Marônek, PhD. a pán prodekan pre rozvoj
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Úspešní absolventi - skúšky z
anglického odborného jazyka
UNIcert® 2015
V mesiacoch november-december 2014 absolvovali 14 študenti fakulty doplòujúci kurz ku skúške z
anglického jazyka v systéme UNIcert ® II a UNIcert ®III (tzv. odborná štátnica, zodpovedajúca
úrovniam B2 a C1 pod¾a Európskeho referenèného rámca).
Z uvedeného poètu 11 študenti zložili aj písomnú a ústnu skúšku vo februári 2015. Certifikát zo
skúšky má medzinárodnú platnos a je zvýhodnením aj pri pride¾ovaní študentských mobilít.
Dòa 26.03.2015 školiace uèite¾ky Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD., a PhDr. Emília Mironovová za
prítomnosti prodekanov fakulty prof. Ing. Milana Marônka, PhD. a doc. Ing. Romana Èièku, PhD.
slávnostne odovzdali úspešným absolventom certifikáty.
Vedenie fakulty a vedenie Pracoviska jazykov a humanitných vied študentom blahoželá.
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OCENENIA

Vyhodnotenie fakultného kola
Študentskej vedeckej
konferencie 2015
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AKCIE

Uskutoènil sa Job Day 2015

Zároveò ïakujeme zamestnancom a študentom fakulty, ktorí sa akcie zúèastnili, èoho dôsledkom
sú pozitívne ohlasy zo strany ako zamestnávate¾ov i študentov.
Akcia bola organizovaná pod garanciou Študijného oddelenia fakulty. Vïaka patrí všetkým
pracovníkom odborov a oddelení, ktorí svojím osobitným prístupom zabezpeèili organizáciu celej
akcie.

Dòa 11. 3. 2015 sa uskutoènil tretí roèník akcie „JOB DAY 2015“ tradiène v priestoroch na MTF STU
so sídlom v Trnave, na Paulínskej ul. 16. O úspešnosti tohto podujatia z predchádzajúcich roèníkov
svedèí aj tohtoroèná úèas 17-tich firiem a spoloèností. Akcia ponúkla študentom – budúcim
absolventom fakulty možnos stretnú pod jednou strechou zástupcov firiem so širokým
zameraním, dala im možnos získa informácie o spoloènostiach pôsobiacich na trhu práce a
vytvori tak podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzaèmi/študentmi na jednej strane a
zamestnávate¾mi na strane druhej. Poèas celého dòa mali záujemcovia k dispozícii propagaèné
letáky a materiály v každom stánku. V závere akcie mali študenti možnos vyhra aj vecné ceny,
ktoré im ponúkla jedna z prezentujúcich firiem.
Medzi úèastníkmi akcie boli aj zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoloènosti, zameraného na študentov študujúcich na vysokých školách na celom
území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Nechýbalo ani zastúpenie medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC, v ktorom študenti
pôsobiaci v tejto organizácii na Slovensku informovali o svojich aktivitách a možnostiach zapojenia
sa do rôznych projektov študentov fakulty.
Poïakovanie patrí všetkým zástupcom zúèastnených firiem, ktorí pútavými prezentáciami
predstavili svoju firmu v prednáškových priestoroch a za ich ústretový a profesionálny prístup v
stánkoch poèas trvania akcie.
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Zoznam zúèastnených firiem:
AIESEC Slovakia
Bekaert Hlohovec, a.s
Bekaert Slovakia, a.s.
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
INA SKALICA spol.s.r.o.
Johnson Controls International, spol.s.r.o.
KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol.s.r.o.
Národný projekt "VŠ ako motory rozvoja
vedomostnej spoloènosti" PSA Peugeot
Citroen Slovakia, s.r.o.
Robert Bosch, spol.s.r.o.
Èeské Budìjovice Secop, s.r.o.
SKUPINA MATADOR
SOVA Digital a.s.
Slovnaft Bratislava, a.s.
ZF Slovakia, a.s.
ŽOS Trnava, a.s.
Secop, s.r.o.
Volkswagen Slovakia, a.s.
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AKCIE

41. roèník medzinárodných
plaveckých pretekov „Ve¾ká
cena Trnavy“ na pôde
Materiálovotechnologickej
fakulty
V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dòoch 14. – 15. marca 2015 uskutoènil
tradièný 41. roèník medzinárodných plaveckých pretekov „Ve¾ká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie
plavecké preteky na Slovensku s výbornou úèasou 436 plavcov z 34 plaveckých klubov a
oddielov z Maïarska, Èeskej republiky, Po¾ska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan
Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.

Akcia bola organizovaná pod garanciou Študijného oddelenia fakulty. Vïaka patrí všetkým
pracovníkom odborov a oddelení, ktorí svojím osobitným prístupom zabezpeèili organizáciu celej
akcie.
Popri takejto konkurencii sa nestratili ani domáci plavci STU Trnava. Najcennejšie umiestnenie
dosiahli juniorskí slovenskí reprezentanti, Barbara Bartovièová, ktorá zvíazila v disciplíne 200
metrov polohové preteky, Tomáš Púchly, ktorý obsadil v disciplíne 100 metrov vo¾ný spôsob druhé
miesto a Barbora Tomanová, ktorá si vyplávala 3 zlaté a 1 bronzovú medailu. Celkovo možno
hodnoti 41. roèník „Ve¾kej ceny Trnavy“ ako ve¾mi úspešný s tromi novými zápismi do rekordov
pretekov.
V histórii 40 roèníkov zaregistrovali organizátori Ve¾kej ceny Trnavy už viac ako 13 400 štartujúcich.
Táto ich dlhoroèná skúsenos sa prejavila v skvelej atmosfére aktuálneho roèníka pretekov, v
samotnej spokojnosti pretekárov ako aj všetkých zainteresovaných. Poïakovanie preto patrí
predovšetkým vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktoré organizaène i sponzorsky
podporilo toto krásne športové podujatie.
Link na reportáž Mestskej televízie Trnava:

http://www.mtt.sk/up/clanky-sport/Velkacena-Trnavy-16-03-2015

Hlavný organizátor – Centrum akademického športu MTF STU a plavecký klub STU Trnava privítal v
domácom bazéne nieko¾ko vynikajúcich plavcov. Ozdobou jubilejného plaveckého mítingu boli
reprezentanti Slovenska Barbora Mišendová, majsterka Európy juniorov 2014 a Andrea
Podmaníková, ktorá v disciplíne 200m prsia vytvorila nový slovenský rekord žien.
Zároveò ïakujeme zamestnancom a študentom fakulty, ktorí sa akcie zúèastnili, èoho dôsledkom
sú pozitívne ohlasy zo strany ako zamestnávate¾ov i študentov.
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AKCIE

Študentská vedecká
konferencia 2015 – výsledky
fakultného kola
Dòa 19. marca 2015 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutoènil 19. roèník Študentskej vedeckej
konferencie 2015 (ŠVK).
Na konferencii s medzinárodnou úèasou sa predstavilo 98 zúèastnených študentov, ktorí
prezentovali spolu 89 odborných prác v týchto 12 sekciách:
O
Anglický jazyk
O
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
O
Bezpeènos a ochrana zdravia
O
Humanitné vedy
O
Kvalita produkcie
O
Materiály
O
Požiarne inžinierstvo
O
Priemyselné inžinierstvo a manažment
O
Production Technologies
O
Výrobné technológie 1
O
Výrobné technológie 2
O
Výrobné technológie 3
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Úroveò prezentovaných prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a
výskumných pracovníkov našej fakulty. V hodnotiacich komisiách pracovalo celkovo 57
odborníkov. Študenti prezentovali práce s aktuálnym obsahom, prejavili výborné prezentaèné
schopnosti a viaceré práce dosahovali vysokú odbornú kvalitu.
Všetkým zúèastneným študentom boli odovzdané certifikáty o úèasti po skonèení rokovania v
jednotlivých sekciách.
Na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch malej auly Z-086 boli v 11 sekciách tri najlepšie práce
ocenené diplomom dekana MTF STU a finanènou odmenou (motivaèné štipendium za
mimoriadne výsledky pre študentov MTF). Diplomy oceneným odovzdal prodekan pre
vzdelávanie doc. Ing. Roman Èièka, PhD.
Dôkazom o úspešnosti organizovania ŠVK na fakulte je záujem oceni víazné práce študentov aj zo
strany odbornej verejnosti. V tomto roku Zväz slovenských vedeckotechnických spoloèností
(ZSVTS) udelil ocenenie študentovi Matejovi Janovièovi v sekcii Materiály. Ocenenie študentovi
odovzdal poèas slávnostného vyhodnotenia predseda Slovenskej zváraèskej spoloènosti Ing. Pavol
Radiè.
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AKCIE

Uskutoènil sa seminár Siemens
Fibersim

V sekcii s medzinárodnou úèasou študentov z Kecskemét College Faculty of Mechanical
Engineering and Automation boli študenti ocenení vecnými cenami.
Pä víazných prác zo sekcií – Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci, Materiály, Výrobné
technológie 1, Výrobné technológie 2, Požiarne inžinierstvo bude navrhnutých na udelenie prémie
Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a poèítaèové programy.
Poïakovanie patrí všetkým zúèastneným študentom, školite¾om, organizaèným vedúcim
jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOÈ na ústavoch
(èlenovia komisie ŠVOÈ), riadite¾om ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie
dôstojného rámca celej akcie, èlenom hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podie¾ali
na jej zabezpeèení.
V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty
vyèlenením finanèných prostriedkov na materiálne zabezpeèenie akcie i finanènú odmenu
študentom vo forme motivaèných štipendií. Po organizaènej a metodickej stránke bola akcia
garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Èièkom, PhD. a Študijným oddelením fakulty.
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Dòa 25.3.2015 v èase od 9:00 do 13:00 sa na pôde
Materiálovotechnologickej fakulty uskutoènil
seminár s názvom Siemens Fibersim, ktorý
spoloène organizoval Ústav materiálov a Ústav
výrobných technológií. Prednášajúcim bol pán
Alexander Sztatecsny zo spoloènosti Siemens,
ktorý v troch blokoch podrobne predstavil
výpoètové možnosti optimalizaèného CAE
programu Fibersim, urèeného na zefektívnenie
celého prípravného aj výrobného procesu
kompozitu na báze polymérnej matrice a
dlhovláknovej výstuže. Seminár združoval
komunitu záujemcov o produkciu kompozitných
materiálov z akademického, ale i komerèného
prostredia. Prax bola zastúpená spoloènosami
Dipex a C2i. V závere seminára dostala priestor
neformálna diskusia. Fotografie z jeho priebehu
sú zverejnené vo fotogalérii.
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AKCIE

Prezentácia výsledkov práce
študenta UPIM na pôde
podniku Chemosvit Folie, a.s.
Dòa 10.03.2015 sa na pôde podniku
CHEMOSVIT FOLIE, a. s. uskutoènila
prezentácia výsledkov práce študenta UPIM
3. roèníka Bc. štúdia Tomáša Zelenaya v rámci
národného projektu „Vysoké školy ako
motory rozvoja znalostnej spoloènosti“, ktorý
niesol názov: „Návrh riešenia pre zníženie
zaaženia ruènej manipulácie s bremenami a
è i n n o st í s p ô s o b u j ú c i c h p o š ko d e n i e
podporno-pohybovej sústavy v podmienkach
výrobného podniku Chemostvit Folie, a.s.“
Prezentované boli výsledky realizovaných
analýz a návrhov riešení na organizaènej, ako
aj technickej úrovni pre minimalizáciu
rizikových faktorov vplývajúcich na vznik
zaaženia a poškodení podporno-pohybovej
sústavy. Študent vypracoval projekt pod
vedením Ing. Rastislava Beòa, PhD. (vedúci
bakalárskej práce za UPIM MTF STU)
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a Ing. Aleny Trabalkovej (školite¾/konzultant
za Chemosvit Fólie, a.s.).

Pri druhej prezentácií boli prítomní aj vedúci iných výrobných oddelení a Ing. Peter Weiss - vedúci
oddelenia bezpeènostno-technickej služby.

Na prezentácii pilotného projektu sa za UPIM
MTF STU zúèastnila doc. Ing. Helena
Makyšová, PhD. (zástupkyòa vedúcej ústavu
zodpovedná za transfer technológií).
Predmetná téma a jej výsledky bola
prezentovaná pred vedením podniku v
zastúpení (Ing. Jaroslav Mervart – riadite¾ a
zároveò štatutárny zástupca podniku
Chemosvit Fólie, a. s., Ing. Zuzana Weissová –
riadite¾ka pre ¾udské zdroje, Ing. Milan
Kubovèík – výrobný riadite¾, Ing. Miloš Šavel –
riadite¾ logistiky), ako aj pred samotnými
zamestnancami pracoviska oddelení výroby
tlaèových foriem pre håbkotlaè - výrobný uzol
chrómovanie, galvanovanie, ktorých sa
výsledky riešenia bezprostredne týkali.

Po otvorenej diskusii, boli návrhy študenta akceptované a vysoko ocenené a zo strany
manažmentu spoloènosti bola deklarovaná aj ich ve¾mi skorá implementácia.
Na základe pilotne riešenej problematiky a prezentácie jej výsledkov sa zástupcovia vedenia
podniku spolu so zúèastnenými zhodli na potrebe a rozvoji vzájomnej spolupráce aj do budúcnosti.

16

AKCIE

Študentské schody - výsledky

Uskutoènil sa seminár Seco

Dòa 24.3.2015 sa na internáte M. Uhra MTF
STU uskutoènilo športové podujatie
Študentské schody. Preteku sa zúèastnilo 41
bežcov v dvoch kategóriách (14 žien, 27
mužov). Úèastníci mali za úlohu prekona
výškový rozdiel z prízemia na desiate
poschodie, prièom sa hodnotil celkový
dosiahnutý èas každého jednotlivca.

Medaila, trièko a upomienkové predmety od
sponzorov boli urèené pre víazov. Tí, ktorí
nezvíazili sa potešili hrnèekom s logom
podujatia. O bezpeènos súažiacich sa
postarali dvaja zdravotníci urèení v prípade
potreby poda prvú pomoc.

Dòa 26.3.2015 sa v Centre excelentnosti 5 –
osového obrábania MTF STU v Trnave
uskutoènil ïalší zo série seminárov Seco
technického vzdelávacieho programu (STEP)
na tému „Obrobite¾nos a vlastnosti
obrábaných materiálov“.

Organizátori by chceli touto cestou
poïakova dekanovi fakulty prof. Dr. Ing.
Jozefovi Peterkovi, riadite¾ovi ŠD M. Uhra
Ing. Dušanovi Knapovi, a vedeniu Centra
a k a d e m i c k ý c h š p o r t o v. Z á r o v e ò
poïakovanie patrí podniku U Študenta a
klubu AMOS, ktorý poskytol priestory na
registráciu a vyhlásenie výsledkov,
zdravotníkom aj všetkým zúèastneným,
ktorí prispeli k tomu, aby sa pretek mohol
uskutoèni.

Prednášal manažér technického vzdelávania
Seco Tools Group pán Patrick De Vos.

Prvé miesto v ženskej kategórii si vybojovala
Michaela Žilíková s èasom 37, 01 s., druhé
miesto Lucka Danišová (45,91 s.) a na treom
mieste dobehla Silvia Hupková (49,17 s.). V
mužskej kategórii obhájil minuloroèné
víazstvo ¼ubomír Calpaš - 160 schodov
vybehol za neuverite¾ných 30, 95 s. Na
druhom mieste skonèil Adam Berèík (32, 90
s.) a ako tretí sa umiestnil Tomáš Hlísta (33,
04 s.).

Organizátori akcie, študenti Ing. Ján Juroš,
Bc. Peter ¼ubušký a Bc. Veronika Pauèíková
veria, že aj v nasledujúcom roku privítajú
súažiacich na rovnakej akcii.
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Na seminári bolo 77 úèastníkov. Títo boli z 26
firiem. Medzi úèastníkmi boli aj zamestnanci
a vybraní študenti všetkých stupòov štúdia z
MTF STU.
Pri príležitosti tejto série seminárov (3 sa
uskutoènili v ÈR, 1 v SR) bola prezentovaná
nová kniha „ Obrábìní kovù-teorie v praxi“.
Autori sú Jan – Eric St?hl z Lund University
(Švédsko) a Patrick De Vos zo Seco Tools AB
(Švédsko). Kniha vytvára most medzi
vedeckým poòatím obrábania kovov a
praktickou technológiou a bude aj súèasou
knižnièného fondu MTF STU v Trnave.
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NÁVŠTEVY

Návšteva predstavite¾ov zo
spoloènosti Robert Bosch
Èeské Budìjovice
Dòa 24.02.2015 sa na Ústave bezpeènosti,
environmentu a kvality MTF STU uskutoènila návšteva
predstavite¾ov zo spoloènosti Robert Bosch Èeské
Budìjovice v zastúpení Zdenìk Holenka, Marián Drábik
(absolvent MTF STU) a Christoph Liebig. Návštevu
privítal riadite¾ ústavu prof. Karol Balog. Boli dohodnuté
podrobnosti pokraèujúcej nieko¾koroènej spolupráce
medzi UBEK a RBCB, prièom predstavitelia spoloènosti
predniesli požiadavku (v zmysle podpísanej zmluvy o
spolupráci medzi STU a RBCB) o absolvovaní staží, praxí,
vypracovávaní závereèných prác a najmä zamestnávaní
na hlavný pracovný pomer študentov prednostne zo
študijných programov Kvalita produkcie a Inžinierstvo
kvality produkcie.

Fínski hostia na MTF STU
Dòa 18. 3. 2015 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu Chargée d'Affaires Ve¾vyslanectva
Fínska v Bratislave Henna Knuuttila, stážista Venni Valkama a podpredseda predstavenstva
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Èajko. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef
Peterka oboznámil fínskych hostí s práve prebiehajúcim budovaním infraštruktúry
Materiálovotechnologickej fakulty. Zároveò boli na stretnutí prediskutované možnosti spolupráce
MTF STU s fínskymi univerzitami a podnikmi pôsobiacimi na Slovensku.

Zároveò bola v priestoroch L MTF STU inštalovaná
vitrína s vybranými výrobkami spoloènosti RBCB a
taktiež stojan s informaènými materiálmi o spoloènosti.
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NÁVŠTEVY

Návšteva z Fakulty strojárstva
a automatizácie z maïarského
Kecskemétu

Spoloènos Robert BOSCH na
MTF STU
Dòa 11. 3. 2015 sa na MTF STU konalo stretnutie predstavite¾ov spoloènosti Robert BOSCH Èeské
Budìjovice ( RBCB) v zastúpení Mgr. Zdenìk Holenka (personálne oddelenie), Ing. Marián Drábik
(absolvent MTF STU), Ing. Hana Kadlecova ( personálne oddelenie), Ing. Christoph Liebig (vedúci
skupiny na oddelení kvality) a Ing. Jozefína Kudièová (oddelenie kvality) s èlenmi vedenia fakulty

Dòa 18. 3. 2015 navštívili MTF STU zástupcovia Fakulty strojárstva a automatizácie z maïarského
Kecskemétu - dekan fakulty Dr. Lóránt Kovács, prodekan prof. Zsolt Csaba Johanyák a pedagogickí
pracovníci Ing. Karatína Lišková, PhD. a Ing. Ján Líška, PhD., ktorí sa spolu s maïarskými študentami
zúèastnili fakultného kola študentskej vedeckej konferencie na Ústave výrobných technológií. Na
stretnutí sa na úrovni vedenia fakúlt dohodli ïalšie možné oblasti spolupráce medzi oboma
inštitúciami.

MTF prodekanom pre vnútorné a zahranièné vzahy prof. Marônkom, prodekanom pre
pedagogiku, doc. Èièkom, vedením Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) za
úèasti riadite¾ky ústavu doc. Šujanovej, prvej zástupkyne riadite¾ky ústavu a zástupkyne pre
strategický rozvoj a medzinárodné vzahy doc. Cagáòovej, zástupkyne riadite¾ky ústavu pre
transfer poznatkov doc. Makyšovej a riadite¾om Ústavu materiálov prof. Èaplovièom. Cie¾om
stretnutia bolo prerokovanie a konkretizácia možností ïalšej spolupráce medzi RBCB a MTF STU v
oblasti absolvovania pracovných stáži študentov MTF STU v RBCB, vypracovávania závereèných
prác v RBCB, a odborných prednášok zo strany RBCB.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Výberové konanie na funkèné
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:
Ústav PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

Ústav MATERIÁLOV
1 miesto odborného asistenta na výuèbu fyziky a materiálovo orientovaných predmetov
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
?
vedecká hodnos PhD. v príslušnom resp. príbuznom odbore,
?
kvalifikaèná spôsobilos vyuèova fyziku a predmety s materiálovým základom,
?
skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos danom odbore,
?
aktívna znalos anglického jazyka.

Predpokladaný nástup: 01. 06. 2015 resp. pod¾a dohody

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
?
vedecká hodnos PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo alebo v príbuznom,
?
pedagogická prax v oblasti operaènej analýzy,
?
vedeckovýskumná èinnos a publikaèná èinnos danom odbore,
?
aktívna znalos anglického jazyka.

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
?
vedecká hodnos PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo alebo v príbuznom,
?
pedagogická prax v oblasti investièného manažmentu,
?
vedeckovýskumná èinnos a publikaèná èinnos danom odbore,
?
aktívna znalos anglického jazyka.
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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 14. 04. 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.
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty
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Výberové konanie na funkèné
miesta profesorov
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:
profesor v študijnom odbore:
5.2.26 Materiály – 1 miesto
5.2.51 Výrobné technológie a súèasne 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 1 miesto
9.2.9 Aplikovaná informatika a súèasne 5.2.14 Automatizácia – 1 miesto
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom odbore, príp. v 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 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.
Predpokladaný nástup: 01. 05. 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 tabu¾kou plnenia kritérií a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a
bezúhonnosti, zasielajte
do 14. 04. 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.
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty

25

26

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ubytovanie v ŠD M. Uhra Podávanie žiadostí na ak. rok
2015/2016
Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenènou metódou na:
?
bakalárskom stupni štúdia (okrem študentov 3. roku štúdia -

konèiaci bakalárske štúdium, info nižšie)
?
inžinierskom stupni štúdia
?
doktorandskom stupni štúdia
si môžu do 29. mája 2015
poda žiados o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2015/2016. Žiados sa podáva výluène formou
elektronickej žiadosti cez Akademický informaèný systém (AIS),
Osobná administratíva - eAgenda - Administratíva študentských domovov
(Pozn.: doklad o bezplatnom darcovstve krvi a doklad o zníženej pracovnej schopnosti je potrebné
doruèi na študijné oddelenie osobne, alebo prostredníctvom podate¾ne v súlade so Zásadami
ubytovania v ŠD M.Uhra na ak. rok 2015/2016 - kritériá bod F)

Národný štipendijný program
na podporu mobilít
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky urèeného na podporu mobilít
bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a
prednáškové pobyty v akademickom roku 2015/2016.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2015 do 16:00 hod., prièom pobyty sa budú môc
realizova v rámci akademického roka 2015/2016. Predloži žiadosti o štipendiá a podrobné
informácie o programe on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Ïalšia uzávierka, ktorá sa uskutoèní 31. októbra 2015, bude zameraná na pobyty poèas letného
semestra akademického roka 2015/2016.
Administrátori a kontaktné osoby na zodpovedanie prípadných otázok k NŠP:
Lucia Žišková (lucia.ziskova@saia.sk), uchádzaèi o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;
Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzaèi o štipendium zo zahranièia.

Študenti konèiaci bakalárske, resp. inžinierske štúdium v akademickom roku 2014/2015, si v
prípade záujmu o ubytovanie v nasledujúcom ak. roku podávajú žiados o ubytovanie
prostredníctvom vyplnenej a vytlaèenej papierovej žiadosti, Žiados priložia k prihláške na
inžinierske, resp. doktorandské štúdium.
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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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Zmena v organizaènej
štruktúre Ústavu materiálov
MTF STU

Databáza ponuky na
spoluprácu s praxou

Oznamujeme zamestnancom, že s úèinnosou od 01. 03. 2015 na základe návrhu prof. Ing.
¼ubomíra Èaplovièa, PhD., riadite¾a Ústavu materiálov, dekan Materiálovotechnologickej fakulty
STU zrušil nižšie organizaèné jednotky ústavu, t.j. Katedru fyziky a Katedru materiálového
inžinierstva. Práva a povinnosti zaniknutých katedier prechádzajú do kompetencie ústavu.

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

Noví profesori MTF STU

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.

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok 12. marca 2015 vymenoval 24 nových vysokoškolských
profesorov.
Z našej fakulty boli menovaní:

prof. Ing. Pavol Važan, PhD. v odbore automatizácia,
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Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovo¾uje pozva na odborný seminár:

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.

prof. Ing. Roman Koleòák, PhD.
- v odbore strojárske
technológie a materiály,
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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.
Prejavte svoj názor, navrhnite riešenie, podajte nápady, myšlienky, ktoré podporia tento cie¾ a
napomôžu splneniu funkcionalít, ktoré má tento areál poskytova.

Výzvy VEGA a KEGA
Informácia:
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so zaèiatkom riešenia v roku 2016
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-sozaciatkom-riesenia-v-roku-2016/
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so zaèiatkom riešenia v roku 2016
a aktuálne informácie o podávaní roèných správ pokraèujúcich projektov a závereèných správ
konèiacich projektov KEGA v roku 2015
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-sozaciatkom-riesenia-v-roku-2016-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-spravpokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2015
Poznámka:

Pripravili sme pre vás stránku

http://campus.mtf.stuba.sk/ verejnej
diskusie, kde môžete ovplyvni celkový výsledok.

Usmernenie pre postup pri príprave a podávaní žiadostí o granty z ústavov MTF STU bude
vypracované v najbližšom období.

Ïakujeme vám za spoluprácu a ubezpeèujeme vás,
že každý nápad, každá myšlienka je pre nás
dôležitá.
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Ve¾konoèné prázdniny
2014/2015 - oznam

2% z daní pre Banku kvality ALUMNI MTF STU

7. výuèbový týždeò semestra je prerušený ve¾konoènými prázdninami (1. 4. 2015 – 7. 4. 2015) v
súlade s harmonogramom štúdia v ak. roku 2014/2015.

Vážení zamestnanci a priatelia MTF STU,

Z uvedeného dôvodu sa výuèba v 7. výuèbovom týždni semestra (nepárny týždeò výuèby)
uskutoèní nasledovne:

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.

?
v dòoch 30.3.2015 a 31.3.2015 (pondelok – utorok)
?
v dòoch 8.4.2015 až 11.4.2015 (streda, štvrtok, piatok, sobota).

V pondelok 13. apríla 2015 zaèína 8. výuèbový týždeò semestra (párny týždeò výuèby).

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

Študenti doktorandského štúdia si v dòoch 1. 4. – 2. 4., a 7. 4. 2015 zapisujú do dochádzky študijné
vo¾no.
Ïakujeme
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