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ALUMNI MTF STU

www.mtfalumni.sk

Otázka:
    Pre koho je ALUMNI 
    urèené?

Odpoveï:
Pre všetkých absolventov našej    

fakulty, ale aj pre priate¾ov a 

sponzorov MTF STU.

Otázka: 

Èo robi�, ak sa chcem sta� 

èlenom  Alumni a nie som 

absolvent MTF STU?

Odpoveï:
Kontaktujte nás prosím na info@mtfalumni.sk

Ponuka služieb pre absolventov MTF STU:

?zdarma registrácia v združení 
(www.mtfalumni.sk)

?pravidelné informácie o dianí na MTF STU 
(http://www.mtfalumni.sk//newsletter/show.shtml)

?pracovné príležitosti pre študentov a 
 absolventov

(http://www.mtfalumni.sk//pracovne-
prilezitosti/show.shtml?id=17)

?centrum kariérneho poradenstva
(http://www.ckp.stuba.sk/buxus/generate_page.p
hp?page_id=1)

?nájdite sa na portáli „úspešných absolventov 
MTF“
(http://www.mtfalumni.sk//uspesni-
absolventi/show.shtml?id=16)

REGISTRÁCIA 
bezplatne



BEZPLATNÉ ÈLENSTVO
1. Èlenom združenia môže by�:
a) fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná,
b) právnická osoba, ktorá vznikla v súlade so zákonom a má právnu 
spôsobilos�, v združení koná svojim štatutárnym orgánom.
2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu èlenov združenia fyzické a 
právnické osoby, ktoré spåòajú zákonné predpoklady sta� sa èlenom 
združenia a to  v lehote do jedného mesiaca odo dòa podania písomnej 
prihlášky kandidáta. Prihláška kandidáta obsahuje jeho osobné, profesné a 
kontaktné údaje. O prijatí za èlena do združenia rozhoduje Výkonný výbor 
združenia.
3. Èlenstvo v združení môže ma� nasledujúce formy:
individuálne, kolektívne a èestné.
Individuálnym èlenom združenia sa môže sta� každý absolvent MTF STU 
(predtým Strojárskotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy 
technickej), ktorý riadne a úspešne ukonèil štúdium, súhlasí so stanovami 
združenia a prejaví vô¾u sta� sa jeho èlenom formou podania prihlášky 
kandidáta ako aj každá tretia osoba oprávnená osoba. O prijatí za èlena 
rozhoduje Výkonný výbor pod¾a ods. 2 tohto èlánku týchto stanov. Proti jeho 
rozhodnutiu sa možno  odvola� na Valné zhromaždenie združenia.
Kolektívnym èlenom združenia sa môže sta� skupina absolventov 
(najmenej dvaja), ktorí spoloène požiadajú o èlenstvo, alebo právnická 
osoba, ktorá požiada o prijatie za kolektívneho èlena, súhlasí so stanovami 
združenia a prejaví vô¾u sta� sa jeho èlenom formou podania prihlášky 
kandidáta. O prijatí za èlena rozhoduje Výkonný výbor pod¾a ods. 2 tohto 
èlánku týchto stanov. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvola� na Valné 
zhromaždenie združenia.
Èestné èlenstvo ude¾uje Výkonný výbor združenia osobe, ktorá 
významnou a nezamenite¾nou mierou prispieva k plneniu poslania MTF 
STU a šíreniu jej dobrého mena, Výkonný výbor jej mimoriadne èlenstvo 
prizná ako výraz ocenenia.
4. Èlenstvo v združení zaniká:
vystúpením èlena aj bez uvedenia dôvodu ku dòu doruèenia jeho 
písomného oznámenia o vystúpení zo združenia Výkonnému výboru
úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
vyškrtnutím èlena Výkonným výborom združenia v týchto prípadoch:
ak èlen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho 
spôsobilos� na právne úkony bola obmedzená,
ak je èlen združenia neèinný, pretože sa nachádza na neznámom mieste
vylúèením èlena Výkonným výborom (Predstavenstvom) združenia, ak:
èlen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
èlen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého sa dopustil 
pri vykonávaní èinnosti v združení,
èlen opakovane napriek výstrahe porušuje hrubým spôsobom stanovy, 
èlenské povinnosti a záväzky združenia
èlen opakovane napriek výstrahe svojim konaním poškodzuje dobrú poves� 
MTF STU,
èlen združenia nezaplatil predpísané èlenské príspevky za dva po sebe 
idúce roky,
O vylúèení èlena rozhoduje Výkonný výbor nadpoloviènou väèšinou hlasov 
prítomných èlenov Výkonného výboru. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru 
o vylúèení je èlen oprávnený odvola� sa v lehote do 15 dní k valnému 
zhromaždeniu združenia.
5. Èestní èlenovia združenia majú všetky práva a povinnosti èlenov, sú 
však oslobodení od platenia èlenských príspevkov.

CIE¼ ZDRUŽENIA

1. Združova� absolventov a priate¾ov MTF STU na báze dobrovo¾nosti a 
osobného záujmu s cie¾om vytvárania vhodných nástrojov na finanènú 
podporu alma mater zo strany bývalých študentov, partnerov a priaznivcov 
fakulty.
2. Vytvára� podmienky pre podporu aktivít MTF STU.
3. Vytvára� podmienky a priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu 
medzi bývalými a súèasnými študentmi fakulty, medzi pedagógmi, 
vedeckovýskumnými a inými zamestnancami fakulty a bývalými študentmi, 
ako aj medzi absolventmi a priate¾mi univerzity navzájom, s cie¾om vzájomnej 
všestrannej pomoci, podpory, výmeny poznatkov a informácií.
4. Rozširova� a poskytova� odborné, vedecké a vedecko-technické 
informácie z odborných oblastí profilu fakulty, ako aj z ïalších oblastí, ktoré by 
mohli by� pre fakultu a jej absolventov prínosom.
5. Napomáha� formovaniu odborného profilu absolventa MTF STU tak, aby èo 
najlepšie spåòal požiadavky praxe, ako aj perspektív a trendov jej ïalšieho 
vývoja.
6. Vytvára� podmienky a podporova� celoživotné, permanentné vzdelávanie a 
ïalšie zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti absolventov MTF STU.
7. Vytvára� podmienky pre virtuálnu i osobnú komunikáciu èlenov Banky 
kvality – Alumni MTF STU.
8. Vytvori� a spravova� databázu údajov o èlenoch združenia a ich aktivitách, 
ktoré by mohli prispieva� ku plneniu poslania fakulty ako aj Banky kvality – 
Alumni MTF STU.
9. Poskytova� èlenom združenia informácie o konferenciách, sympóziách, 
odborných seminároch, výstavách, ako aj o iných odborných i spoloèenských, 
kultúrnych a športových podujatiach, ktoré fakulta organizuje, prípadne sa na 
príprave ktorých sa podie¾a.
10. Prostredníctvom absolventov fakulty úèinne podporova� uplatòovanie 
výsledkov vedeckovýskumnej a vývojovej èinnosti STU do praxe a súèasne 
premieta� výsledky odbornej praxe do vzdelávacej a vedeckovýskumnej 
èinnosti fakulty.
11. Spolupracova� so svojimi èlenmi pri nadväzovaní stykov so zahraniènými 
subjektmi pri výmene informácií a iných formách získavania nových 
poznatkov.
12. Spolupracova� s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahranièí.
13. Vyvára� podmienky pre spätnú väzbu v súvislosti so získaním 
relevantných informácii o uplatnení absolventov MTF STU, ako aj o 
požiadavkách kladených na absolventov v jednotlivých stupòoch štúdia 
formou diskusie na komunikaènom portáli Banky Kvality – ALUMNI MTF STU 
v rámci web stránky fakulty.
14. Zabezpeèova� prezentáciu úspešných absolventov a úspešných firiem 
spolupracujúcich s MTF STU, transfer know-how do všetkých oblasti rozvoja 
MTF STU.
15. Rozvíja� tradíciu a kultúru vysokoškolského života fakulty v rámci 
Európskeho priestoru, ako aj mimo neho.

KONTAKT

Prodekan pre Alumni MTF STU

doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
MTF STU
Paulínska 16
917 24 TRNAVA

e-mail: helena.vidova@stuba.sk

Kontakt pre portál 
Banka kvality - Alumni MTF STU

Mgr. Miroslava Daubnerová
MTF STU
OPOM
J. Bottu 25
917 24 Trnava

e-mail: miroslava.daubnerova@stuba.sk
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