
 

 

Organizačné zabezpečenie akcie 

„Strojárska olympiáda“ a „Deň otvorených dverí“   

11.2.2015 
Príprava akcie: 
Činnosť Zodpovedné osoby 

 upútavka na monitoroch fakulty, časový rozpis, program p. Gerhardt 

 rozpis programu do jednotlivých sekcií – panel vo vestibule  Mgr. Kováčová,PhD. Mgr. Omachelová, 
PhD. 

 vyvesenie vlajok SjF pred fakultou Ing. Križan 

 montáž stánkov vo vestibule p. Gerhardt, Ing. Križan 

 odpoludnia – zabezpečenie uvoľnenia parkoviska – zábrany 
na ďalší deň 

Ing. Križan, vrátnik 

 výzdoba v stánkoch  - odpoludnia zástupcovia ústavov 

 príprava anketových lístkov doc. Králik 

 príprava podkladov pre p. tajomníčku, údaje o finalistoch Mgr. Kováčová, PhD. 
 

12.2.2015 
Pred začiatkom (od 7:00 – 8:00): 
Činnosť Zodpovedné osoby 

 úplné uvoľnenie parkoviska pred fakultou Ing. Križan 
 zabezpečenie vstupu pre stavebné a úpravárenské stroje Ing. Križan, vrátnik 
 ozvučenie vestibulu fakulty a Auly A. Stodolu p. Gerhardt 
 príprava občerstvenia v salóniku dekana Mgr. Kováčová – dodá, p. Godányová 

pripraví 
 organizácia príchodu autobusov Mgr. Omachelová 
 príprava stánkov na prezentáciu, otvorenie dverí do fakulty 

na vstup formulí, zabezpečenie prívodu elektriny 

vedúci ústavov, zástupcovia firiem, tímy 
Formula Student, p. Križan (p. 
Maršovský) 

 

12.2.2015 
Pred začiatkom (od 7:30 – 8:50): 
Činnosť Zodpovedné osoby 

 prezentácie súťažiacich účastníkov - vestibul Mgr. Kováčová, Mgr. Omachelová, 
študenti ŠCS - výpomoc 

 organizácia DoD – exkurzií po laboratóriach, príchody 
autobusov 

Mgr. Omachelová, doktorandi 
v jednotných tričkách 

 príprava posluchární S1, S2, S3, S4 a 004 na súťaž garanti jednotlivých sekcií, vrátane 
prípravy techniky 

 vítanie hostí – zástupcovia firiem prodekani 

 otvorenie Auly A. Stodolu, príprava Auly p. Gerhardt 
 organizácia príchodu autobusov Mgr. Omachelová 
 príprava stánkov na prezentáciu vedúci ústavov, zástupcovia firiem, tímy 

Formula Student 

  



 

 

12.2.2015 
Súťaž SO a DoD (od 9:00 – 12:30): 
Čas Činnosť Zodpovedné osoby 

9:00 – 9:20 

 otvorenie akcie, príhovor, pozdravenie od STU, 
predstavenie hostí  - Aula 

prodekan, dekan, prorektor 

 organizačné pokyny, predstavenie vedúcich sekcií - 
Aula 

prodekan 

priebežne  informácie pre média Ing. Grandová 

9:20 – 11:30 Súťaže v sekciách:  

 Automobily, lode a spaľovacie motory S1 – garant: doc. Lešinský 

 Energetické strojárstvo, procesná a 
environmentálna technika 

S2 – garant: doc. Fekete 

 Aplikovaná mechanika a mechatronika S3 – doc. Žiaran 

 Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske 
technológie a materiály 

S4 – garant: doc. Kolláth 

 Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 004- zasadačka dekana – 
garant: prof. Rohaľ - Ilkiv  

 exkurzie v laboratóriach fakulty Mgr. Omachelová, 
doktorandi v tričkách 

9:00 – 13:00  foto p. Gerhardt, Ing. 
Ploskuňáková 

10:00 – 14:30  diskusia v učiteľmi a zástupcami škôl (023) – „Ako 
zlepšiť vzdelávanie technickej mládeže a spoluprácu 
stredných a vysokých škôl“, príprava prenosného 
mikrofónu + akumulátory 

dekan, prod., doc. Velichová, 
RNDr. Záhonová, Ing. Benco, 
doc. Antala, D. Gerhardt 

10:00 – 11:30  odovzdanie výsledkov predsedami komisií, príprava 
DoVP  - miestnosť tajomníčky fakulty 

taj. fakulty, Mgr. Kováčová, 
Ing. Horvát  

11:30 – 12:00  obed pre účastníkov súťaže SO jedáleň FCHPT, Mgr. 
Kováčová 

11:30 – 12:30  obed pre hostí akcie v jedálni fakulty - suterén prod. Prikkel, p. Timová, p. 
Godányová 

11:30 – 12:30  príprava a tlač diplomov pre víťazov Ing. Horváth 

09:00 – 13:00  komunikácia s médiami - priebežne Ing. K. Grandová 

 
 

12.2.2015 
Ukončenie akcie (od13:00 do 14:30): 
Čas Činnosť Zodpovedné osoby 
od 12:30  ozvučenie Aulu A. Stodolu (od 12:30), ovládanie svetiel p. Gerhardt, Ing. Križan + 

kultúrny program 

13:00 – 13:30  vítanie hostí na ukončenie akcie dekan, prodekani 

13:30 – 14:30  vyhlásenie výsledkov súťaže po sekciách – Aula A. Stodolu garanti jednotlivých sekcií, 
významní hostia 

 vyhlasovaniami víťazov kategórií (6 vystúpení) prodekan - moderovanie 

 losovanie ankety  dekan, Ing. Klamo, Ing. Morháč 

 záverečné vystúpenie dekana fakulty dekan 

14:30 – 15:30  raut pre návštevníkov vo vestibule fakulty Mgr. Kováčová, p. Timová – 
stôl, obrusy 

 


