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Čo bude obsahom tejto prezentácie?

• Informácie o ubytovaní a stravovaní v ŠDaJ M. Uhra.

• Do akých aktivít v rámci MTF STU by som sa mohol zapojiť?

• Čo by som mohol robiť vo svojom voľnom čase?

• Majú študenti svojich zástupcov?



ŠDaJ M. Uhra

Hlavná webová stránka ŠDaJ M. Uhra
www.internat.mtf.stuba.sk

Blok B Blok AObed v jedálni si je možné objednať prostredníctvom: 
www.jedalen.stuba.sk/webkredit/

Dobíjací terminál sa nachádza pri vrátnici v Bloku A. V bufete je možné platiť aj kartou ISIC.
Študenti majú k dispozícii denne 2 dotácie na jedlo.

Na chodbách internátu sa nachádza kuchynka, a takisto
spoločenské miestnosti, kde môžete tráviť chvíle so
spolužiakmi. Kľúče sa nachádzajú na vrátnici.



ŠDaJ M. Uhra - kontakty
Riaditeľ ŠDaJ: Ing. Radovan Široký

Správa ŠDaJ: Mgr. Zuzana Popová
Iveta Zimanová

Internátna Rada
• Zastupuje ubytovaných študentov v ŠDaJ M. Uhra. Implementuje ich návrhy, pripomienky a problémy.
• Úzko spolupracuje s riaditeľom ŠDaJ M. Uhra.
• Usmerňuje a kontroluje všetky činnosti ubytovania a stravovania študentov.
• E-mail internátnej rady: internatna.rada@gmail.com

Aktuálni členovia internátnej rady

Ing. Peter Bucha Ing. Tomáš MelušIng. Tomáš Brlej

Internátna rada v súčasnosti hľadá nových členov. Takže
ak máš chuť rozširovať sociálne vyžitie študentov na
internáte a nemáš rád nudu, pridaj sa k nám!

Aby ti neunikli žiadne novinky, tak sa pridaj do FB skupín:

-> Internátna rada ŠDaJ miloša uhra 
-> MTF intrák



Tvoje možnosti počas štúdia na MTF STU

„Vycestuj do zahraničia a zdokonaľ svoj jazyk.“

Máš mnoho možností ako vycestovať
do zahraničia, zdokonaliť sa v cudzích
jazykoch, rozvíjať svoje skúsenosti a
spoznať nových priateľov.

Stačí kontaktovať oddelenie zahraničných projektov
a zahraničných vzťahov a tvoja cesta sa môže začať!

Mária Rešetková, MBA
Kancelária: T2 – 124
E-mail: maria.resetkova@stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015

Už zostane len na tebe, na akú univerzitu by si sa chcel pozrieť, 
a pre ktorý program sa rozhodneš práve TY.

Viac informácií nájdeš na: 
https://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/mobility-ucitelov-
studentov-a-pracovnikov/mobility-studentov.html?page_id=9070



Aktivity počas štúdia na MTF STU

„Staň sa Buddy pre zahraničného študenta a zlepši svoju angličtinu.“

Chceš si zlepšiť angličtinu? 

Rád spoznávaš nových ľudí?

Chceš získať skúsenosti z 
medzinárodného prostredia?

Chceš získať nové kontakty a 
priateľstvá?

Chceš si zlepšiť komunikačné 
zručnosti?

Pridaj sa k nám a možno práve táto skúsenosť 
Ťa motivuje na svoju vlastnú mobilitu.



Aktivity počas štúdia na MTF STU

Študentská vedecká konferencia predstavuje významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli.

Je tvorená formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

Cieľom konferencie je vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu dosiahnutých výsledkov svojej 
vedeckej činnosti.

• ŠVK sa koná každý rok.
• Každý ústav má svoje vlastné sekcie.
• Termíny a bližšie informácie sú vždy vopred zverejnené v AIS.

„Zapoj sa do Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) a zdokonaľ 
svoje vedecké vnímanie a skúsenosti.“

Informačný leták pre ak. rok 2021/2022



Aktivity počas štúdia na MTF STU

„Zúčastni sa podujatí organizovaných v spolupráci s praxou.“ 

Rozšír a aplikuj svoje nadobudnuté vedomosti praktickými skúsenosťami. 

Na stránke školy sú vždy zverejnené najnovšie spolupráce s praxou. 

Možnosť vypracovania bakalárskych prác.

Možnosť stáže už počas štúdia.

Sleduj stránku MTF STU a dozveď sa najnovšie informácie.



Majú študenti svojich zástupcov?

• Máš problém s predmetom, vyučujúcim, alebo sa nevieš zorientovať v predpisoch? 
Kontaktuj tútorov a oni ťa nasmerujú tým správnym smerom.

• Tútori sú starší študenti, ktorí pomáhajú študentom nielen v 1. ročníku adaptovať sa na 
vysokoškolský systém štúdia.

• Ak sa na fakulte vyznáš, tak sa aj ty môžeš stať tútorom a pomáhať študentom. 

„Tútori pomáhajú študentom.“

Ing. Peter Godovčin

E-mail: peter.godovcin@stuba.sk
Kancelária: ŤL-306

Viac informácií nájdeš na: 
https://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/tuto
ri-pomahaju-studentom.html?page_id=9705



Čo so svojím voľným časom?

• Študenti MTF STU majú k dispozícii telocvičňu a posilňovňu ZADARMO. Potrebuješ 
teda iba svoj ISIC. 

• Počas semestra je na chodbe smerom do telocvične vyvesený rozvrh aktivít, ktoré
budú počas semestra organizované v uvedený deň a čas (futbal, florbal, volejbal,...).

• Onedlho bude k dispozícii takisto nová plaváreň, ktorá sa aktuálne kompletne 
rekonštruuje.

• Okrem športovania a zdokonaľovania kondičky spoznáš takisto nových kamarátov.

„Spoznávanie nových priateľov na MTFke.“



Čo so svojím voľným časom?

• Vedel si, že medzi Blokom A a Blokom B sa nachádza AMOS Klub, ktorý je študentským 
barom? Zbehni sa večer zabaviť s kamarátmi napríklad pri kalčete.

• MTF má svoje Internátne rozhlasové štúdio Karavána. Ak v tebe drieme moderátorský 
duch, budeme radi ak by si oprášil mikrofón tohto štúdia. 

• Študentská internátna futbalová liga bude zrejme niečo pre futbalových našincov. 

• Ak sa rád vzdelávaš nad rámec študijných povinností, tak v študovni si môžeš doplniť 
vedomosti rôznymi titulmi. 

• Každý rok sa organizuje veľká akcia NONSTOP, ktorá už má na MTF svoju tradíciu.

„Spoznávanie nových priateľov na MTFke.“



Čo so svojím voľným časom?

• Športovo sa vieš zabaviť aj mimo MTF, a to na Slávii Trnava, kde sa môžeš venovať atletike,
alebo sa tam vyber na kolieskových korčuliach. Možností je veľa. 

• Môžeš sa previezť na bicykli, kolobežke do Kamenáča alebo na Štrky. 

• Takisto je možnosť zapojiť sa do športového klubu MMA Dragon, ísť na nákupy do Maxu, 
City Arény alebo trebárs do CT Parku Trnava.  

• Mesto Trnava ti poskytne aj bohatý Party život, a to pri Open Semester Party,
Beánii trnavských univerzít, Vedomostných kvízoch a mnohých iných kluboch či podnikoch.

„Spoznávanie nových priateľov mimo MTFky.“



Kto sú moji študentskí zástupcovia?

Ing. Eliška 
Kubišová

?
Bc. Martin 
Pukanec

?
Bc. Martin 

Benko
?

(UPIM) (UIAM) (UVTE)

(UVTE)

Predseda ŠČ AS MTF STU: 
Ing. Marián Pavlík

Fakultný 
senát

Návrhy na nových členov ŠČ AS MTF STU budú prebiehať v dátumoch 26.–29.09.2022 (vrátnica pavilónu „T“)



Kto sú moji študentskí zástupcovia?

Bc. Martin 
Hudcovský

Bc. Martin 
Pukanec

(UVTE) (UIAM)

Univerzitný
senát

Ing. Veronika 
Kvorková

(UIBE)

Študentská rada 
vysokých škôl

Všetkých svojich zástupcov nájdeš cez: 

Ľudia na STU
Priamo v AIS



Ďakujeme za pozornosť!

Ing. Marián Pavlík, Bc. Martin Pukanec


