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Zápisnica č. 10 / 2009-2010 

z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 1. júna 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Pracovné zmluvy (prod. Prikkel) 
3. Ukončenie akademického roka 2009/2010 (prod. Urban) 
4. Projekt budovania „Ťažkého laboratória“ 
5. Príprava osláv 70. výročia SjF STU (dekan fakulty) 
6. Rôzne 
 
 

K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia kontroloval rozhodnutia z predchádzajúcich za-
sadnutí. Rozhodnutia sa priebežne plnia.  

K bodu 2 

Prodekan Prikkel informoval o súčasnom stave s pracovnými zmluvami pracovní-
kov, ktorí majú pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu. Termíny ukončenia pra-
covného pomeru sú najmä u technických pracovníkov rôzne, čo robí situáciu nepre-
hľadnou a administratívne náročnou.  Dekan fakulty upozornil na koncepčné rieše-
nie problémov v súvislosti s predlžovaním pracovného pomeru na určitú dobu. 
O sporných prípadoch bude dekan fakulty jednať s príslušnými vedúcimi ústavov a 
príp. aj samotnými pracovníkmi.  

V diskusii k tomuto bodu informoval prof. Peciar o problémoch s pracovníkmi a za-
bezpečovaní predmetov na ÚPFI. Rovnako doc. Kolláth z ÚSETM informoval 
o predlžovaní sľubu pracovníka ústavu Ing. Letku v súvislosti s jeho termínom odo-
vzdania dizertačnej práce a ukončenia pracovného pomeru. 

 

Rozhodnutie č. 46 
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Dekan fakulty berie na vedomie stav pracovných zmlúv a sporné prípady bude 
riešiť s vedúcimi ústavov a dotknutými zamestnancami.  

Termín: 30.6.2010       Zodpovední: dekan fakulty, vedúci ústavov 

K bodu 3 

Prodekan Urban informoval o aktivitách súvisiacich s ukončením akademického ro-
ka 2009/2010. Informoval o počtoch uchádzačov denného a externého štúdia. Počty 
uchádzačov sú podobné ako vlani. Prod. Urban potvrdil zvýšený záujem o inžinier-
sky stupeň štúdia. Jedná sa pritom aj o študentov Trenčianskej univerzity.  

Prodekan sa dotkol sa aj rentabilnosti zabezpečovania pedagogického procesu 
v Konzultačnom stredisku v Tlmačoch a minimálnom počte študentov, aby sme ná-
klady na výučbu kryli s dotáciami. 

Prodekan Urban hovoril aj o príprave publikácie „Študijné programy“, zadávanie 
predmetov do AIS aj s novými kódmi. Zdôraznil, že v budúcom akademickom roku 
chceme prejsť iba na novo akreditované študijné programy. Ako každý rok plánuje aj 
teraz STU vydať  študijný program celej univerzity. Požiadal o súčinnosť vedúcich 
ústavov pri tvorbe študijných programov. 

V súvislosti so štátnymi skúškami prod. Urban konštatoval, že študenti dostali po-
kyny, ako dať prácu do AIS vo formáte pdf, na legislatívne predpisy v súvislosti 
s ukončením štúdia a upozornil na potrebu zadávania korektných údajov. Informácie 
a činnostiach spojených so štátnymi skúškami a s celou agendou budú na stránke 
www.sjf.stuba.sk. Na našej stránke sa ešte dopracuje licenčná zmluva podľa najnov-
ších informácií a požiadaviek. Termíny a odporúčania k štátnym skúškam sú 
v prílohe zápisnice. 

Rozhodnutie č. 47 

Dekan fakulty ukladá prodekanovi Urbanovi pripraviť legislatívne predpisy v sú-
vislosti s konaním štátnych skúšok a ukončením štúdia.  

Termín: ihneď     Zodpovedný: prodekan Urban  
  

Rozhodnutie č. 48 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov a garantom študijných programov pripo-
mienkovať učebné plány študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho štú-
dia a do publikácie „Študijné programy“ dopísať garantov predmetov.  

Termín: 10.6.2010     Zodpovední: vedúci ústavov  
       a garanti študijných programov 

 

V diskusii k tomuto bodu mal poznámku doc. Kolláth v súvislosti s pozvanými ex-
ternistami ako členov štátnych komisií a nevie, či komisia zasadne. Prodekan Urban 
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upozornil na skutočnosť, že študenti sa prihlasujú a odhlasujú na štátne skúšky 
v AIS a odtiaľ je to možné aj zistiť.   

Dekan fakulty navrhol, aby sa uskutočnilo 1. kolo zápisu študentov do 1. ročníka 
v druhej polovici júna. Často sa totiž stáva, že študenti, ktorí sú prijatí na viaceré vy-
soké školy, sa rozhodnú, na ktorú školu pôjdu, hneď po zápise. Tým by sme mohli 
získať ešte nie celkom rozhodnutých študentov. Dekan fakulty prijal príslušné roz-
hodnutie na dopoludňajšom zasadnutí vedenia fakulty. 

Dekan fakulty informoval členov kolégia, že na zasadnutí vedenia fakulty zo dňa 
4.5.2010 prijal rozhodnutie platné od budúceho akademického roka, o povinnosti štu-
dentov absolvovať odbornú prax na konci 1. ročníka IŠ v dĺžke 5 týždňov a povinnú 
jednotýždňovú exkurziu v 1. alebo 2. ročníku IŠ. Študenti v súčasnosti nemajú tieto 
aktivity zapísané vo výkaze o štúdiu a potom splnenie týchto povinností nie je kon-
trolovateľné. Študenti si zapíšu túto povinnosť do výkazu o štúdiu a bude sa kontro-
lovať jeho plnenie pri zápise do vyšších ročníkov alebo v súvislosti s ukončením štú-
dia. Príspevok na exkurziu z rozpočtu fakulty je 8€ / študent. 

K bodu 4 

Ing. Chmela informoval o priebehu prác pri úprave tzv. „Ťažkých laboratórií“. Pred-
stavil finančný odhad nákladov na rekonštrukčné práce, (Laboratórium hydraulic-
kých strojov na Vazovovej ulici bude do zoznamu zahrnuté dodatočne). Na fotogra-
fiách ukázal, o ktoré stroje sa v rámci odpredaja jedná (zoznam v prílohe), na sché-
mach jednotlivých podlaží predstavil laboratória ústavov, ktorých sa rekonštrukcia 
dotýka. 

Dekan fakulty vyjadril nespokojnosť s plnením časového harmonogramu. Upozornil 
Ing. Chmelu, že do 30.6.2010 musia byť príslušné zariadenia pripravené na zošroto-
vanie, do 31.7.2010 sa musí uskutočniť sťahovanie a 15.8.2010 nastupuje firma, ktorá 
bude vymieňať dlažby na chodbách pavilónu.  

Dekan fakulty informoval o investícii Volkswagen Slovakia, a.s. v priestoroch Ťažké-
ho pavilónu za cca 80 tis. €. Cieľom tejto investície je úprava priestorov a nákup za-
riadení.  

Dekan fakulty informoval o vypovedaní zmluvy s FCHPT o spoločnom využívaní 
laboratória plastov. FCHPT finančne neprispela na prevádzku zariadení cca 6 rokov. 

Prof. Gulan sa opýtal, ako budú rozdelené výnosy z dražby zariadení. Dekan fakulty 
objasnil postup pri odpredávaní majetku fakulty. 

Doc. Ridzoň sa opýtal dekana fakulty, či bola delimitácia majetku ÚTE s niekým 
konzultovaná. 

V priestoroch fakulty sa vyskytujú aj havarijné stavy. Aby sme pri ich odstraňovaní 
nestratili záruku, treba ich nahlásiť písomne vedúcemu útvaru technicko - prevádz-
kových činností Ing. Križanovi a kópiu doručiť aj dekanovi fakulty.           
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Rozhodnutie č. 49 

Dekan fakulty ukladá pracovníkom fakulty písomne nahlasovať havarijné stavy na 
budove a zariadeniach fakulty  vedúcemu útvaru technicko - prevádzkových čin-
ností Ing. Križanovi a kópiu doručiť aj dekanovi fakulty.  

Termín: trvale      Zodpovední: vedúci ústavov  
       a zamestnanci fakulty 

K bodu 5 

Dekan fakulty sa venoval priebehu osláv 70. výročia založenia Strojníckej fakulty 
STU v Bratislave. Organizačný výbor sa stretne 8.6.2010. 

Prodekani v krátkosti objasnili problémy s prípravou osláv. Prodekan Králik apelo-
val na vedúcich ústavov o dodanie materiálu v zmysle mailu z 20.5.2010 a Rozhod-
nutia č. 44.  Upozornil na termíny dovoleniek a prípravy materiálov do tlače. 

Prodekan Prikkel sa venoval organizačnému zabezpečeniu osláv. Informoval členov 
kolégia o zasadnutia slávnostnej Vedeckej rady STU, divadelnému predstaveniu, ta-
buli na priečelí fakulty. Časový harmonogram osláv sa stále dotvára. 

Prodekan Palčák informoval o príprave konferencie „Strojné inžinierstvo“. Informá-
cia o konferencii bude aj na web stránke fakulty, počet príspevkov nie ešte dostatoč-
ný. Dekan fakulty upozornil na zasielanie opakovaných výziev na publikovanie, pí-
somné pozvánky a potrebu informovať na web stránke konferencie o osobách, ktoré 
sa prihlásili na konferenciu aj s názvom príspevku. Návštevníkov stránky by to moh-
lo motivovať na zaslanie prihlášky na konferenciu. Zasadnutie prípravného výboru 
na prípravu osláv 70. výročia SjF STU bude 8.6.2010 o 11:00.  

K bodu 6 Rôzne 

Dekan fakulty informoval členov kolégia o rekonštrukčných prácach na fakulte, kto-
ré budú prebiehať ešte v tomto roku. Upozornil na opravu strechy fakulty, opravu 
auly a informoval o búraní a postavení chaty v Nitrianskom Rudne a o oprave chaty 
v Ľubochni a Harmónii. Podrobnejšie informácie dostane akademická obec 8.6.2010 
o 14:00, kedy je naplánované stretnutie vedenia fakulty s akademickou obcou.   

Dekan fakulty informoval o potrebe zamestnať 2 osoby ako projektových manažé-
rov, ktoré by vykonávali agendu spojenú s realizáciou projektov EŠF, CEKOMAT a 
pod. a to: realizácia procesov verejného obstarávania, uzatváranie dohôd v rámci 
projektov, vedenie ekonomiky projektu a pod. Prijaté osoby budú financované 
z projektov.  

Nákup zariadení z tzv. interného grantu treba postupne realizovať. Podľa dekana 
fakulty bude aj ďalšie suma finančných prostriedkov na tzv. interné granty. 

Prod. Urban informoval o zasadnutí ubytovacej komisie dňa 1.6.2010. Výsledky zo 
zasadnutia sú v prílohe zápisnice. 

Prodekan Palčák informoval o výzve na projekty APVV. 
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Doc. Harman informoval o dohode s SPŠS v Bratislave na Fajnorovom nábreží. Spo-
lupráca v doučovaní matematiky prebieha úspešne.  

Prof. Gulan upozornil na zlepšenie prístupu študentov s telesným postihnutím. Boli 
vypracované dve diplomové práce pre túto tematiku na ÚDTK.  

Tajomníčka fakulty informovala, že bol vybraný dodávateľ na kancelársky papier. 
Prof. Peciar navrhol problém nákupu riešiť jednorazovým nákupom palety papiera 
pre celú fakultu.  

Dekan fakulty informoval o rozhodnutí z dopoludňajšieho vedenia fakulty 
o stanovení tzv. úradných hodín pre pracovníkov fakulty na Útvare rozpočtu, fi-
nančných činností a ekonomiky práce SjF STU od 9:00 do 12:00. Vychádzal z toho, že 
pracovníčky dekanátu sú často v priebehu pracovnej doby vyrušované zamestnan-
cami fakulty a nemôžu sa sústrediť na vlastnú prácu, čím môžu zapríčiniť chyby 
a spôsobiť hospodárske škody organizácii. 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Bratislave 20.06.2010   

 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 

 
 
 
Prílohy: 

1. Organizácia záveru akademického roka 
2. Zoznam strojov a prístrojov určených na predaj SjF STU 
3. Prvé zasadnutie ubytovacej komisie 1.6.2010 
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Organizácia záveru akademického roka 
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Prihlasovanie na ŠS 
Študenti 3. roč. BŠ a 2. roč. IŠ sa v AIS prihlasujú na ŠS 
Termín: od 10.5. do 12.6.2010 
Prihlasovanie / odhlasovanie na ŠS po 12.6. 2010 iba na základe žiadosti – pedago-
gické oddelenie 
Povinne voliteľné predmety ŠS pre študentov IŠ určia garanti, tieto predmety si štu-
denti pri prihlasovaní na ŠS zapíšu 
 
 
Anglický krúžok 
Zadanie bakalárskej práce v slovenskom aj anglickom jazyku 
Posudky iba v slovenčine 
Diplom – štúdium v angličtine 
 
Bakalárske a diplomové práce 
Bakalárske a diplomové práce musia byť v AIS 
Kontrola originality 
Licenčná zmluva – stránka STU, súčasť AIS 
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác 12.6.2010 
Posudky – bakalárske práce interní učitelia 

       diplomové práce  externisti – ak vedúci je zo SjF, zvážiť 
  vedúci externista – oponent zo SjF 

Posudky v AIS 
Vedúci záverečnej práce – vyjadrenie ku kontrole originality 
 
Zápis zo ŠS  
- kontrola pôvodnosti záverečnej práce 
- stanovisko skúšobnej komisie k zverejneniu záverečnej práce 
 
Z prostriedkov dekana sa bude hradiť účasť externých pracovníkov ako členov 
skúšobnej komisie pre štátne skúšky: 
 
Smernica č. 1 / 2009 Odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné 
pedagogické a recenzné činnosti 
Čl. 1, ods. 2 
Externým pracovníkom rozumie odborník, ktorý nie je zamestnancom na SjF STU a s 
ktorým sa na vykonanie konkrétnej práce uzavrie osobitná dohoda podľa § 226 resp. 
podľa § 228a Zákonníka práce 
 
Čl. 6, ods. 5.2 
V súvislosti so zabezpečením priebehu štátnych skúšok dekan fakulty rozhodol, že z 
prostriedkov dekana sa bude hradiť: 
a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne 
skúšky na bakalárskom stupni štúdia, 
b) účasť najviac troch externých pracovníkov ako členov skúšobnej komisie pre štát-
ne skúšky na inžinierskom stupni štúdia. 
Ak sa práce v komisiách pre štátne skúšky podľa písm. a) alebo b) zúčastnia aj ďalší 
externí pracovníci, ich odmenu hradia príslušné ústavy zo svojich finančných pro-
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striedkov alebo sa títo externí pracovníci zúčastnia práce v komisiách bez nároku na 
odmenu. 
 
Rozhodnutie dekana: 
 
Pre štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia konané v ak. roku 2009/2010 
sa upresňuje čl. 6, ods. 5.2 b) Smernice č. 1 / 2009 nasledovne: 
b) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štát-
ne skúšky na inžinierskom stupni štúdia (hradená z prostriedkov dekana). 
 
 
 
 
Náhradný termín bakalárskych štátnic 26.8.2010 (štvrtok) 
Odovzdanie bakalárskej práce do 13.8.2010 (piatok) 
 
 
Prijímacie konanie  
BŠ  9. 6. 2010 
IŠ  7. 7. 2010 
DŠ  7. 7. 2010 
 
Promócie 
BŠ 2.7.2010, 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h 
IŠ 9.7.2010, 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h 
 
Doktorandské štúdium: 
Školitelia v AIS vypíšu témy dizertačných prác a garanti sa k témam vyjadria (schvá-
lia) do 10.5.2010 
Témy budú v AIS od 10.5.2010 prístupné pre uchádzačov.  
 
Porada školiteľov DŠ o individuálnych a aktualizovaných študijných plánoch sa usku-
toční dňa 11.5.2010 o 9:30 h a 10:30 v miestnosti č. 004.  
Pozvánky školiteľom pošleme. 
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Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
Organizácia štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 

v akademickom roku 2009/10 
 
 

 Denná forma Externá forma 
Výrobné systémy a manažérstvo kvality 47 19 
Automobily, lode a spaľovacie motory 102 10 
Procesná a environmentálna technika  2 4 
Aplikovaná mechanika a mechatronika  60 4 
Energetické strojárstvo 16 1 
Spolu 227 38 
 
 

Bakalárske štúdium 
Študijný program:   Automobily, lode a spaľovacie motory 
Termín konania ŠS: 23. a 24. 6. 2010, 10 komisií 
 
Študijný program:   Energetické strojárstvo 
Termín konania ŠS: ÚTE 22. 6. 2010 – 2 komisie 
Termín konania ŠS: 23. 6. 2010 na ÚPFI 
 
Študijný program:   Aplikovaná mechanika a mechatronika 
Termín konania ŠS: 22.6. 2010 - anglický krúžok + externá forma štúdia 
Termín konania ŠS: 23. – 24.6.2010 
Termín konania ŠS: 23. 6. 2010 na ÚAMAI  
 
Študijný program:   Procesná a environmentálna technika 
Termín konania ŠS: 23.6. 2010, ÚPFI 
 
Študijný program:   Výrobné systémy a manažérstvo kvality 
Termín konania ŠS: 10.06. 2010 na ÚTM, samoplatcovia, 1 komisia 
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strojárske technológie a materiály 27 
automobily, lode a spaľovacie motory 57 
chemické a potravinárske stroje a zariadenia 14 
kvalita produkcie v strojárskych podnikoch 35 
mechatronika 9 
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 11 
aplikovaná mechanika 29 
tepelné energetické stroje a zariadenia 27 
hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 6 
spolu 215 
 
 

Inžinierske štúdium 
Študijný program:   Strojárske technológie a materiály 
Termín konania ŠS: 28. 6.2010, 1 komisia 
 
Študijný program:   Chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 28. a 29. 6. 2010, 2 komisie 

 
Študijný program:   Kvalita produkcie v strojárskych podnikoch 
Termín konania ŠS: 28. 6. - 30.6. 2010, 4 komisie 
 
Študijný program:   Automobily, lode a spaľovacie motory 
Termín konania ŠS: 29.a 30.6.2010, 8 komisií 
 
Študijný program:   Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
Termín konania ŠS: 29. 6. 2010, 2 komisie 
 
Študijný program:   Aplikovaná mechanika 
Termín konania ŠS: 25.6. – 30.6.2010, 1 komisia 

 
Študijný program:   Tepelné energetické stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 29. 6. - 30.6.2010, 2 komisie 
 
Študijný program: Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 28. 6.2010, 1 komisia 
 
Študijný program:   Mechatronika 
Termín konania ŠS: 28.6.2010, 1 komisia 
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Zoznam strojov a prístrojov určených na predaj SjF STU 
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Zoznam strojov a prístrojov určených na predaj SjF STU 
 

              Tab. č. 5 
Por.č. Názov stroja Invent. číslo Ústav Poznámka 
   USETM  
1. frézka  univerzal FU 25 031 630/91   
2. vodorovná rovinná brúska 

BPH 320A 
176 570/87   

3. sústruh 027 873/66   
   UDTK  
4. sústruh SU 35 25 991/62   
5. píla priamočiara PR 20 180 435/49   
6. obrážačka zvislá 100 890/73   
7. frézka univerzálna BN 80 27 811/66   
8. brúska BU 28/630 29 606/77   
   UTE  
9. vŕtačka stĺpová 28 859/   
10. frézka F1 250 28 115   
11. dierovačka  331 063   
12. ohýbačka XO 1111 063   
13. zakružovačka XZ 330 063   
14. rámová píla 340   
15. hydraulická ohýbačka    
   CI  
16. sústruh SN 40 13 556/59   
17. sústruh SV 18 RA    
18. sústruh SV 18 RA    
19. brúska nástrojárska BN 102 26 798/64   
20. brúska na gulato UFB 500 26 749/64 CI  
21. sústruh hrotový SM 16 148 46/70   
22. univerzálna frézovačka FA 24 14 040/60   
23. brúska dvojkotúčová    
24. pracovný stôl dielenský    
25. pracovný stôl zásuvkový    
26. skriňa plechová    
27. zvárací stôl    
 
Poznámka: 
Prílohy:  Súhlasné stanovisko štatutárneho zástupcu fakulty – dekan fakulty. 
   Súhlasné stanovisko akademického senátu SjF. 
   Obrazová časť strojov a zariadení p.č. 1 až 31. 

  Ponukové konanie pre fakulty STU. 
   Zriadená komisia pre predaj majetku a jeho vyhodnotenie. 
   Dražba majetku, zverejnenie. 
 
V Bratislave dňa: 1.6.2010    Vypracoval:  Ing. Chmela 
         Ing. Fiurášková 
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         p. Hašto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvé zasadnutie ubytovacej komisie 1.6.2010
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1.  zasadnutie ubytovacej komisie 1.6.2010 
 

‐ Ustanovenie členov UK SjF STU na ak. rok 2010/2011 

Zoznam členov: 
doc. Ing. František Urban, CSc.    prodekan 
Bc. Tomáš Petrilák      2. roč. IŠ  
Bc. Peter Čavojský      1. roč. IŠ 
Zuzana Valkovičová      3. roč. BŠ 
Michal Salanci       2. roč. BŠ 
Lenka Feriančeková      1. roč. BŠ 
Ing. Andrea Haringová      DŠ 
 

‐ Funkčné obdobie UK SjF STU na ak. rok 2010/2011 

Od 1.06.2010 do 30.9.2010 
Ďalšie funkčné obdobie UK bude od 01.10.2010 do 30.09.2011 

‐ Kritériá na prideľovanie bodov pre Strojnícku fakultu STU v BA na akademický rok 
2010/2011 pre vyššie ročníky 
 

Základné body:   
  prospech záleží od VŠP priemer:    100 ‐ 800 bodov 
        VŠP =   1.0 – 800 b     
        VŠP =  3.5 – 100 b, 
        VŠP väčší ako 3.5 – 0 b 
  vzdialenosť (km)         1 ‐ 100 bodov 
        50 km = 1b 
        400 km a viac = 100b     
  minutáž (min)           1 ‐ 100 bodov 
        90 minút 1b 
        360 minút a viac 100b   
  študentská vedecká konferencia     100 bodov 
  Aktívna účasť na "Antibordeli"      50 bodov 

 
Extra body: 
zdravotné dôvody 
 nedostačujúce dôvody        0 bodov 
 vážne dôvody          100 bodov 
 veľmi vážne dôvody        200 bodov 
polosiroty          200 bodov 
úplné siroty          400 bodov 
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vážne dôvody‐ sú také dôvody ako napríklad polovičné (50%) ZŤP , stredne ťažké zdra‐
votné postihnutia  
veľmi vážne dôvody – sú také dôvody ako napríklad úplné (100%) ZŤP a ťažké zdravot‐
né postihnutia 

 
Body za účasť v študentských organizáciách: 
člen vedenia Študentského parlamentu,    50 bodov 
     Škrtu, Internet klubu MG, Posilňovne H&D 
redaktori časopisu ŠKRT         150 bodov 
administrátori Internet klubu Mladá Garda    150 bodov 
správcovia posilňovne Herkules a Diana      150 bodov 
člen študentského parlamentu        200 bodov 
člen ŠRVŠ            200 bodov 
člen Akademického senátu SjF        400 bodov 
člen Akademického senátu STU        400 bodov 
členovia ubytovacej komisie        500 bodov 
 
Body získané v študentských organizáciách nie sú kombinovateľné, okrem bodov ve‐
denia ŠP a vedenia záujmových krúžkov. 
  
Iné kategórie: 

 Ubytovacia komisia môže rozhodnúť o pridelených extra bodoch vo veľmi závažných 
prípadoch, v prípade, že študent reprezentoval úspešne školu a pod., kde sa každý je‐
den prípad posudzuje  individuálne  so  záverom  či mu bude  alebo nebude pridelené 
ubytovanie. 
 
Záporné body: 
 V prípade, že študenti porušia ubytovací poriadok a bude im udelená podmienka, bu‐
de  im odčítaných 150 bodov z ubytovania na nasledujúci akademický rok. V prípade, 
že bude študentovi zrušené ubytovanie na študentskom domove, ubytovacia komisia 
môže zamietnuť následnú žiadosť o ubytovanie na nasledujúci akademický rok. 
 

Záver: 
Členovia  ubytovacej  komisie  boli  ustanovení  na  zvláštne  funkčné  obdobie  od 
1.6.2010 do 30.9.2010.   
Vykonali sa menšie úpravy v kritériách na prideľovanie bodov  na ak. rok 2010/2011, 
ktoré sú uvedené vyššie. 
2.zasadnutie ubytovacej komisie sa bude konať 18.6.2010 o 10:00 hod na dekanáte 
STU SjF. 
Právo  na  prideľovanie  bodov  do  systému  bolo  odsúhlasené  ubytovacou  komisiou, 
ktorá ustanovila Michala Salanciho (člen RUŠ)   ako jedinú zodpovednú osobu na pri‐
deľovanie bodov. 
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Andrea Haringová pripravuje podnet na  systematické prideľovanie  izieb pre dokto‐
randov, ktoré by bolo realizované na základe ich študijných výsledkov. 
 
 
Prezencia:  
doc. Ing. František Urban, CSc.    áno 
Bc. Tomáš Petrilák        áno 
Bc. Peter Čavojský        áno 
Zuzana Valkovičová        áno 
Michal Salanci         áno 
Lenka Feriančeková        nie 
Ing. Andrea Haringová      áno 

 


