Udalosti
júl 2015

na MTF STU

OCENENIA

Finále 2. roèníka súaže „The
best student´s project“
Dòa 30.06.2015 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave
u s ku t o è n i l o f i n á l e d r u h é h o ro è n í ka s ú  a že „T h e b e s t s t u d e n t ´ s p ro j e c t “
(http://www.produktivne.sk/sutaz/), ktorej cie¾om bolo pomôc študentom konèiacich roèníkov
prezentova výsledky svojich závereèných prác, zvidite¾ni sa a získa nové, zaujímavé kontakty na
odborníkov z praxe. Súaž bola organizovaná pod záštitou portálu www.produktivne.sk, ktorý slúži
každému záujemcovi, ktorý sa orientuje na rozvoj znalostí a zdie¾anie skúseností z oblasti Lean
manažmentu.
Do súaže sa zapojilo vyše 45 študentov zo Slovenska a Èeskej republiky, èím nadobudla charakter
medzinárodného projektu. Prezentované boli výsledky TOP 10 vybraných závereèných prác, ktoré
boli realizované v praktických podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku a Èeskej
republike v rámci oblastí priemyselného inžinierstva, manažmentu výroby, manažérstva kvality a
elektrotechniky. Študenti súažili o vysoko hodnotné ceny, ktoré venovali partneri súaže. O
celkovom poradí prezentovaných prác rozhodovala komisia zložená z odborníkov z praxe a
akademickej sféry na základe stanovených kritérií (analýza a spracovanie dostupných údajov,
praktický a finanèný prínos pre podnik, rozsah projektu, optimalizaèné návrhy na zlepšenie
[zefektívnenie] procesov resp. systémov, prezentaèné schopnosti, spätná väzba na otázky).
Prezentované práce študentov boli komisiou hodnotené ako praktické, pútavé a hodnotné z
h¾adiska výstupov pre teóriu a prax, èo ocenili aj prítomní hostia a zástupcovia hosujúcej
Materiálovotechnologickej fakulty.
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Výsledky súaže:
1. miesto
Tomáš Zelenay, Materiálovotechnologická
fakulta STU v Bratislave, so sídlom v Trnave
Názov témy: Zefektívnenie ruènej manipulácie s
bremenami pomocou antropometrie a
poèítaèovej simulácie
Vedúci závereènej práce: Ing. Rastislav Beòo,
PhD.
Cena: Absolvovanie Expertného tréningového
programu v hodnote cca 1500,- € od spoloènosti
IPA Slovakia; Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote
200,- € od spoloènosti MIBA Steeltec s. r. o.; 200,€ v hotovosti od pracovného portálu pre
automobilový priemysel AJOBS.EU

2. miesto
Ing. Andrea Kochanová, Žilinská Univerzita
Názov témy: Použitie metód priemyselného
inžinierstva na zefektívnenie procesov v
zdravotníckych zariadeniach
Vedúci závereènej práce: Ing. Lukáš Richter, PhD.
Cena: Absolvovanie Tréningového programu v
hodnote cca 500,- € od spoloènosti Comm-Pass v
oblasti projektového manažmentu; Praktická úèas
na projekte s odmenou za výkon od spoloènosti IPA
Slovakia; Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od
spoloènosti MIBA Steeltec s. r. o.; 100,- € v hotovosti
od pracovného portálu pre automobilový priemysel
AJOBS.EU .
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3. miesto

5. miesto

Ing. Michal Hampl, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
Názov témy: Implementácia PULL systému v
spoloènosti
Vedúci závereènej práce: Ing. Martin Hrabal
Cena: Úèas na konferencii v hodnote cca 500,- €
organizovanej spoloènosou IPA Slovakia; Tablet
LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoloènosti MIBA
Steeltec s. r. o.; 80,- € v hotovosti od od pracovného
portálu pre automobilový priemysel AJOBS.EU.

Ing. Marie Èermáková, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíne
Názov témy: Zefektívòovanie procesov kvality v
podniku
Vedúci závereènej práce: doc. Ing. Petr Briš, Csc.
Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od
spoloènosti MIBA Steeltec s. r. o.; Predplatné èasopisu
Priemyselné inžinierstvo od spoloènosti IPA Slovakia.

4. miesto
Ing. Petra Žouželková, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíne
Názov témy: Optimalizácie spoloènosti
prostredníctvom metód priemyselného
inžinierstva
Vedúci závereènej práce: doc. Ing. David
Tuèek , Ph.D.
Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,€ od spoloènosti MIBA Steeltec s. r. o.;
Predplatné èasopisu Priemyselné
inžinierstvo od spoloènosti IPA Slovakia.
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Exkluzívna cena pre jedného z desiatich finalistov (výber sa uskutoènil na základe hodnotenia
zástupcu spoloènosti CEIT consulting, s. r. o.)
Ing. Anna Spodniaková, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, so sídlom v Trnave
Názov témy: Použitie nástrojov kvality na zabránenie plytvania v spoloènosti
Vedúci závereènej práce: Ing.Katarína Lestyánszka Škurková, PhD.
Cena: Pracovná zmluva na základe výberu CEIT Consulting s. r. o. (Bratislava, Žilina alebo Košice) v
spoloènosti CEIT consulting s. r. o..
Špeciálna cena pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality (výber sa uskutoènil na
základe hodnotenia Slovenskej spoloènosti pre kvalitu)
Ing. Andrea Kochanová, Žilinská Univerzita
Názov témy: Použitie metód priemyselného inžinierstva na zefektívnenie procesov v
zdravotníckych zariadeniach
Vedúci závereènej práce: Ing. Lukáš Richter, PhD.
Cena: Školenie v oblasti kvality v automotive (ISO/TS 16949 alebo VDA) v hodnote cca 500 - 1000,€ od Slovenskej spoloènosti pre kvalitu.
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Špeciálna cena od Slovenskej spoloènosti pre kvalitu pre vybraných súažiacich
Ing. Marie Èermáková, Tomáš Zelenay
Cena: Úèas na XXII roèníku medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dòa kvality, ktorý
sa uskutoèní na jeseò tohto roku.
Bonusová cena od organizátora súaže, vyžrebovaná zo všetkých prihlásených prác (výber sa
uskutoènil na základe žrebovania v rámci ve¾kého finálového kola)
Ing. Adrián Kubinec
Názov témy: Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikate¾skom subjekte
Vedúci závereènej práce: Ing. Radovan Savov, PhD.
Cena: Fotoaparát v hodnote 200,- € od organizátora súaže (www.produktivne.sk)

Úspešní študenti fakulty – Pochvalné
uznanie dekana za vynikajúco
vypracovanú diplomovú prácu a
Cena dekana pre
študentov/absolventov II. stupòa
štúdia v ak. roku 2014/2015
Za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu v akademickom roku 2014/2015 dekan fakulty udelil
Pochvalné uznanie dekana, ktoré si úspešní absolventi prevezmú poèas preberania diplomov na
slávnostnej promócii.
Súèasne bude dekanom fakulty ocenená "Cenou dekana" aj absolventka, ktorá ukonèila štúdium
na II. stupni s vyznamenaním a dosiahla vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných
štátnych skúšok.
Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdeène blahoželá.

Zoznam ocenených absolventov II. stupòa štúdia
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2015/2015_07_06_CD_NDP_zoznam_ING.pdf
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Úspešní študenti fakulty – Pochvalné
uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú
bakalársku prácu a Cena dekana pre
študentov/absolventov I. stupòa štúdia v
ak. roku 2014/2015
Za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu v akademickom roku 2014/2015 dekan fakulty udelil Pochvalné
uznanie dekana 20-tim absolventom I. stupòa štúdia.
Súèasne bude dekanom fakulty ocenená "Cenou dekana" aj absolventka, ktorá ukonèila štúdium na I. stupni s
vyznamenaním a dosiahla vážený študijný priemer do 1,50 vrátane úspešných štátnych skúšok.

Zoznam ocenených absolventov I. stupòa štúdia
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/aktuality/2015/2015_07_13_CD_NDP_zoznam_BC.pdf
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Zápisy do I. roku štúdia na
bakalárskom štúdiu –
2015/2016
V dòoch 2. 7. - 3. 7. 2015 privítala
Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých
študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho
štúdia v dennej forme štúdia prezenènou a
kombinovanou metódou v Trnave a na výuèbové
stredisko v Dubnici nad Váhom.

O podmienkach ubytovania v Študentskom domove M. Uhra informoval novoprijatých študentov
riadite¾ ŠD Ing. Dušan Knap.
O ponuke knižnièno-informaèných služieb informovala p. Iveta Hrubšová, vedúca oddelenia
Akademickej knižnice.
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. – koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
sprostredkovala o možnostiach fakulty vytvori zodpovedajúce podmienky v èase štúdia pre
študentov so špecifickými potrebami.
Na záver poskytol študentom informácie o možnostiach využívania informaèného systému fakulty
(AIS) vedúci odboru komunikaèných a informaèných systémov Ing. Jaroslav Otèenáš.
Poèas zápisu absolvovali všetci novoprijatí študenti vstupnú inštruktáž z predpisov bezpeènosti a
ochrany zdravia pri práci poèas výuèby. Inštruktáž zabezpeèil p. Ladislav Valko, referát BOZP a PO.
Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých študentov a praje im ve¾a úspechov v štúdiu.

Za vedenie fakulty študentov privítal prodekan pre
vzdelávania doc. Ing. Roman Èièka, PhD.
Študentov prijatých na výuèbové stredisko v
Dubnici nad Váhom privítal vedúci strediska Ing.
Peter Kleinedler, PhD.
Novoprijatí študenti na zápise dostali podrobné
informácie o systéme vysokoškolského štúdia,
ktoré sprostredkovala vedúca študijného
oddelenia Mgr. Renáta Ivanèíková.
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KVALIFIKAÈNÝ RAST

Oznam o úspešnej obhajobe

Doktorandka: Ing. Michala Šimúnová
Študijný program: výrobné zariadenia a systémy
Téma dizertaènej práce: Metodika návrhu senzorického vybavenia úchopných hlavíc
priemyselných robotov v montážnom procese
Školite¾: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, Csc.

Dòa 8. júla 2015 o 9.30 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktoranda
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand: Ing. Matúš Péèi
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertaènej práce: Riadenie procesov v podnikovej vrstve riadenia s využitím štandardných
nástrojov
Školite¾: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Dòa 14. júla 2015 o 10.00 hod. sa uskutoènila úspešná obhajoba dizertaènej práce doktorandov
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Doktorand: Ing. Daniel Døímal
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertaènej práce: Štúdium vlastností zvarových spojov austenitických, bórom legovaných
nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
Školite¾: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Doktorand: Ing. Ladislav Rolník
Študijný program: výrobné zariadenia a systémy
Téma dizertaènej práce: Štruktúrna dynamická modifikácia telesa sústružníckeho noža
Školite¾: doc. Ing. Milan Naï, Csc.
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SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Ponuka kurzov z matematiky

Zápis na kurz a aj samotný kurz sa bude kona v Pavilóne T na Bottovej ul., na prízemí v uèebni
T-31. Mapku nájdete na:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/o-fakulte/pavilony-mtf-stu.html?page_id=2963
Kurz treba uhradi bankovým prevodom . Platbu uhrádzajte až po vyrozumení, že sa daný typ
kurzu koná.

Vážený novoprijatý študent!
Údaje potrebné k platbe:
Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveò matematiky Vami absolvovaných
stredných škôl sú ve¾mi rozdielne a èasto nedostatoèné na absolvovanie vysokej školy technického
zamerania. Prichádzame preto s ponukou kurzov zo stredoškolskej matematiky, ktoré by tento Váš
prípadný hendikep mali odstráni. Kurzy budú vedené formou výkladu a precvièovania tých partií
matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu skúšok z
matematiky a fyziky.

?
Názov úètu príjemcu: Materialovotechnologická fakulta STU Trnava
?
Adresa príjemcu: Paulínska 16, 917 24 Trnava
?
IBAN: Sk2281800000007000081412
?
SWIFT: SUBASKBX
?
Variabilný symbol: 72/15
?
Konštantný symbol: 0308
?
Špecifický symbol: Uvádzajte meno úèastníka, za ktorého bolo zaplatené.
?
Potvrdenie o zaplatení (kópiu bankového prevodu) prineste so sebou na zápis na kurz.

V cene kurzu nie je zahrnuté ubytovanie, ani strava. Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie sa
od 2.9. 2015 môžu ubytova v študentskom domove. Ponuku kurzov a mapu budov MTF nájdete aj
v aktualitách na stránke www.mtf.stuba.sk. Na Vami vybraný kurz sa možno prihlási elektronicky
do 25.8.2015 na adrese: vladimir.liska@stuba.sk. Pri prihlasovaní sa uveïte, prosím: meno a
priezvisko, adresu, typ kurzu a v prípade, že sa ubytujete v študentskom domove aj túto
skutoènos.
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Ponuka kurzu z fyziky
Vážený novoprijatý študent,
Ústav materiálov MTF STU si Vás dovo¾uje oslovi s ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na
doplnenie znalostí a zruèností z tohto predmetu.
Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z uvedeného predmetu na fakultách technického
zamerania, ktorá ukazuje ve¾mi rozdielnu úroveò absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento
stav v koneènom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky a tých predmetov, ktoré so
stredoškolskými poznatkami z fyziky úzko súvisia. Ponúkaný kurz, zameraný na doplnenie znalostí
a zruèností zo stredoškolskej fyziky, Vám môže pomôc u¾ahèi štúdium na vysokej škole
technického zamerania.
Výuèba na kurze je zabezpeèená skúsenými pedagógmi, ktorí zároveò zabezpeèujú výuèbu fyziky
na MTF STU v Trnave. Pre študentov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku z fyziky je úèas na kurze
zvláš

o d p o r ú è a n á.
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Zápis na kurz sa uskutoèní dòa 07. 09. 2015 od 8,00 do 9,00 hod. v budove MTF STU v Trnave na ulici
J. Bottu è. 25, na Ústave materiálov, miestnos è. 223 (2. poschodie).
Platbu za kurz je potrebné realizova bankovým prevodom na èíslo úètu:
SK2281800000007000081412, variabilný symbol: 815 a potvrdením o zaplatení sa preukáza pri
zápise na kurz. V cene kurzu je zahrnutý doplnkový študijný materiál. Ubytovanie a strava v cene
zahrnuté nie sú. Predpokladaná cena za ubytovanie je 3,30 € /deò. Výuèba sa zaène v deò zápisu
pod¾a príslušného rozvrhu. Plánovaný èas výuèby je od 8,00 hod. do 15,00 hod.
Prihlasovanie elektronickou formou je možné najneskôr do 4. 09. 2015
jozef_krajcovic@stuba.sk

na adrese:
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Pridelené ubytovanie v ŠD v
ak. roku 2015/16

Výzvy - neprehliadnite
príležitosti

Študenti, ktorí si podali žiados o ubytovanie na ak. rok 2015/16, si môžu výsledky komisie pre
sociálne veci študentov o pridelení resp. nepridelení ubytovania pozrie v AIS (Akademický
informaèný systém).

Rektor STU v Bratislave vyhlasuje:

Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie na ak. rok 2015/2016 si môžu poda odvolanie voèi
rozhodnutiu komisie prostredníctvom podate¾ne (v papierovej forme) do 31. 07. 2015.
Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie a doposia¾ si nepodali žiados – môžu tak urobi
prostredníctvom podate¾ne (v papierovej forme) do 31. 07. 2015
Žiadosti doruèené do termínu 31. 7. 2015
(odvolanie voèi neprideleniu ubytovania,
nové žiadosti, žiadosti študentov
zotrvávajúcich v 3. roku bakalárskeho štúdia)
budú riešené na zasadnutí komisie pre
sociálne veci študentov v mesiaci september
2015. Výsledok zasadnutia komisie bude
zverejnený v informaènom systéme (AIS).
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?
výzvu na predkladanie žiadostí v rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov

mladých výskumníkov. Termín na pre predkladanie projektov je 14. september 2015 do 13.00 hod.
Viac informácií nájdete na stránke:
http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/timy-mladych-vyskumnikov-sa-mozuuchadzat-o-vyskumne-granty-stu.html?page_id=8937

?
internú univerzitnú súaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta. Uzávierka

podávania návrhov: 15. 9. 2015.
Viac informácií nájdete na stránke:
http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/postdoktorandske-vyskumne-pobyty-nastu-1.html?page_id=8938
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Ukonèili pracovný pomer
odchodom do dôchodku
V mesiacoch január až jún 2015 odchodom do dôchodku ukonèili pracovný pomer na
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: prof. Ing. Dušan Mudronèík, PhD. z
Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, Ing. Milan Petráš, PhD. z Pracoviska
jazykov a humanitných vied, Marián Kubál z Ústavu výrobných technológií, Viera Alenová a Terézia
Prokopová z Odboru poznatkového manažmentu, Mária Hlinková a Bernard Rezbárik z Odboru
hospodárskych a administratívnych èinností a ¼ubica Krištofíková z Personálneho a organizaèného
oddelenia.
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.

Oznam o zrušení stránkových
hodín na študijnom oddelení v
èase letných prázdnin
Stránkové hodiny na študijnom oddelení v èase od 27. 7. 2015 do 7. 8. 2015 (2 týždne) z dôvodu
èerpania dovolenky zrušené.
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Ponuka odborného kurzu
Technológia a konštrukcia v
praxi
Ústav výrobných technológií MFT STU so sídlom v Trnave v
spolupráci so spoloènosou INA Skalica, spol. s r. o., si Vás
dovo¾ujú oslovi s ponukou 1-semestrového odborného kurzu
s názvom Technológia a konštrukcia v praxi, urèeného pre
študentov prvého a druhého roèníka inžinierskeho stupòa
štúdia. Kurz bude prebieha kombinovane v priestoroch MTF
STU a spoloènosti INA Skalica, formou riešenia projektových
úloh pod vedením odborníkov z praxe. Prinesie možnos
rozšírenia základného portfólia poznatkov a zruèností,
získaných poèas štúdia štandardných študijných programov s
následnou možnosou realizova v podniku INA Skalica
absolventskú prax a rieši diplomovú prácu s perspektívou
získania zamestnania po ukonèení štúdia. Zaèiatok odborného
kurzu je naplánovaný na zaèiatok letného semestra
akademického roku 2015-2016. Bližšie informácie o obsahu,
èasovom harmonograme a spôsobe prihlasovania sa na kurz
Vám poskytne Ing. Michaela Samardžiová, PhD.
(michaela.samardziova@stuba.sk) a prof. Ing. Peter Šugár,
CSc. (peter.sugar@stuba.sk).
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Výberové konanie na funkèné
miesto 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 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo – 1 miesto

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
?
vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
?
plnenie aktuálne platných kritérií MTF STU pre udelenie vedecko-pedagogického titulu

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 programu, na ktorý je funkcia viazaná,
?
vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
?
aktívna znalos cudzích jazykov minimálne na úrovni B2 pod¾a Spoloèného európskeho
referenèného rámca pre jazyky,
?
preukázate¾né medzinárodné uznanie,
?
obèianska a morálna bezúhonnos.
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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,
?
struèný náèrt výskumných a vzdelávacích projektov, ktoré uchádzaè plánuje realizova.
Predpokladaný nástup: 01. 09. 2015 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej, výskumnej, grantovej a podnikate¾skej èinnosti,
náèrtom projektov, vyplnenou tabu¾kou plnenia kritérií a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti
na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 18. 08. 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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