
Materiál na rokovanie  VF a kolégia dekana 5.4.2016 
 

Súhrnné údaje o počte paraleliek, krúžkov a študentov za jednotlivé ročníky po prestupe 
(zaradení) na novoakreditované študijné programy ku dňu 1.4.2016 sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Bakalárske štúdium 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. Poznámka 

Počet paraleliek 2 2 2 +anglický krúžok 

Počet krúžkov 10 8 8 +anglický krúžok 

Počet študentov na ŠP:  

  

aplikovaná mechanika 
a mechatronika 

39+9 27+4 24+5  

automatizácia a informatizácia 
strojov a procesov 

26 20   38  

automobily a mobilné pracovné 
stroje 

86+1 62 64  

energetické stroje a zariadenia 12 36 22  

environmentálna výrobná 
technika 

17 14 25  

strojárske technológie a materiály 8 13 3  

technika ochrany životného 
prostredia 

3 3 3  

Počet študentov v roč. 201 (10) 179 (4) 184 (5) 564  (19) 

Inžinierske štúdium 

 1. roč. 2. roč.  Poznámka 

Počet študentov na ŠP:  

aplikovaná mechanika 
a mechatronika 

48+8 37  +anglický krúžok 

automatizácia a informatizácia 
strojov a procesov 

31 21   

automobily a mobilné 
pracovné stroje 

39 51   

energetické stroje a zariadenia 30 32   

environmentálna výrobná 
technika 

10 29   

chemické a potravinárske stroje 
a zariadenia 

10 5   

meranie a skúšobníctvo 7 51   

strojárske technológie a materiály 27 22   

Počet študentov v roč. 210 (8) 248  458 (8) 

 

Spolu štud. na SjF                                                            1022 (25) 



Druhý semester   

1. a 2. roč. BŠ , 1. ročník IŠ  15.02.2016 – 03.07.2016 

Výučba 15.02.2016 – 22.03.2016  
30.03.2016 – 22.05.2016 

Skúškové obdobie druhého semestra  23.05.2016 – 03.07.2016 

 
3. roč. BŠ, 2. roč. IŠ       

 
Výučba                                                  15.02.2016 – 22.03.2016  

                                                  30.03.2016 – 30.04.2016 

Skúškové obdobie             02.05.2016 ‐ 05.06.2016 
 
Odovzdanie záverečných prác            do 06.06.2016 
 
Štátne skúšky BŠ              13.06.2016 - 15.06.2016 
Štátne skúšky IŠ              15.06.2016 - 17.06.2016 
      
Slávnostné odovzdanie diplomov BŠ             29.06.2016  S-3, S-4 
Promócie IŠ                01.07.2016  Aula 
 
 

Štátne skúšky 
 

1. Prihlasovanie na ŠS 
 

Študenti 3. roč. BŠ a 2. roč. IŠ sa v AIS prihlasujú na ŠS do 06.06.2016. 
Vedúci DP určí ktoré predmety na II. stupni (až sú PV) si má študent zapísať na ŠS – v AIS nie 

je možné odlíšiť predmety rôznych skupín. 

Prihlasovanie / odhlasovanie na ŠS po 06.06.2016 sa môže uskutočniť iba na základe žiadosti 
študenta. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie vedúceho ústavu. 
Študent žiadosť odovzdá na pedagogickom oddelení. 
 
 

2. Zaradenie študentov do komisií  
 

Študenti prihlásení na ŠS – zoznamy podľa ŠP 
 
Zoznamy študentov (vedúci ústavov) 
do 08.06.2016 odovzdať na pedagogickom oddelení 



BŠ  -  iba obhajoba bakalárskej práce 

 známka za BP sa zapisuje až po obhajobe 

IŠ - obhajoba DP + Štátna skúška (dva predmety) 

 známka za DP sa zapisuje až po obhajobe 

 vedúci DP určí ktoré predmety(až sú PV) si má študent zapísať na ŠS – 

v AIS nie je možné odlíšiť predmety rôznych skupín 

 pripraviť a zverejniť otázky z predmetov ŠS do 15.4.2016 (garant ŠP) 

 

3. Komisie ŠS 

Informácie o ŠS (termíny, miesto konania, zloženie komisií) - príloha 
 
Smernica č. 2 / 2012, Odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné 
pedagogické a recenzné činnosti 
 
Čl. 5, 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 štátne 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 prostriedkov alebo sa 
títo externí pracovníci zúčastnia práce v komisiách bez nároku na odmenu. 
 

Rozhodnutie dekana: 
 
Pre štátne skúšky na bakalárskom a  inžinierskom stupni štúdia konané v ak. roku 
2015/2016 sa upresňuje čl. 5, ods. 5.2 b) Smernice č. 2 / 2012 nasledovne: 
b) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne skúšky na 
inžinierskom stupni štúdia  
 
 
 

4. Podpis licenčnej zmluvy o použití záverečnej práce  
 

V prípade, že si v licenčnej zmluve študent nastaví lehotu na sprístupnenie vyššiu ako 12 
mesiacov, musí na ústave odovzdať aj  žiadosť o predĺženie odkladnej lehoty na 
sprístupnenie záverečnej práce. Tú okrem študenta  podpisuje vedúci práce a dekan 
(podpisuje namiesto dekana vedúci ústavu) 

 
 



5. Zápis o štátnych skúškach 
 

 na pedagogickom oddelení pripravia pre štátnicovú komisiu v elektronickej forme  
kompletné protokoly o kontrole originality pre všetkých študentov, ktorí obhajujú 
záverečnú prácu 

 súčasťou podkladov študenta pre štátnu skúšku bude v listinnej forme iba 1. strana 
protokolu o kontrole originality. 

 
III. Celkový výsledok štátnych skúšok  
Klasifikácia obhajoby diplomovej (záverečnej) práce: A 
 

1. Hodnotenie štátnej skúšky zloženej zo súčastí: 
             1.predmet ŠS  dňa . . . . . . . .hodnotenie . . .A . . . . . . .     

2.predmet ŠS dňa . . . . . . . .hodnotenie . . .B . . . . . . .  
 
Výsledok štátnej skúšky –  . . . . . . . . . dňa . . . . . . . .hodnotenie . .A . . . . .  

 

 priemer z predmetov ústnej skúšky, zaokrúhlenie nadol – k lepšej známke 

 do priemeru sa nezapočítava klasifikácia obhajoby diplomovej (záverečnej) práce 
 
Na základe výsledkov skúšok, klasifikovaných zápočtov, dosiahnutých počas celého štúdia 
a štátnej skúšky hodnotí sa celkový výsledok štúdia 
 

 prospel  

 prospel s vyznamenaním 
 
Podmienky pre hodnotenie prospel s vyznamenaním BŠ: 

 VŠP ≤ 1,50 

 klasifikácia obhajoby záverečnej práce A 

 počas štúdia nebol hodnotený horším klas. stupňom ako D 
 
Podmienky pre hodnotenie prospel s vyznamenaním IŠ: 

 VŠP ≤ 1,15  

 klasifikácia obhajoby diplomovej práce A  

 celkový výsledok štátnej skúšky A 

 počas štúdia nebol hodnotený horším klas. stupňom ako C 
 
 
 

6. Podklady zo ŠS odovzdávať v deň ŠS alebo nasledujúci deň do 9,00 hod.  
na pedagogické oddelenie – zodpovedný tajomník komisie 
 

Zápis o ŠS vyplniť dôsledne, bez prečiarkovania a bielenia – je to úradný doklad 
 



 

 ŠS Tlač diplomov Podpisy 
dekana 

Podpisy 
rektora 

Slávnostné 
odovzdanie 
diplomov 

(Bc.)/ 
Promócie 

(Ing.)  

Bc. 13.06.2016 – 
15.06.2016 

17.06.2016 
20.6.2016 

21.06.2016 23.06.2016 29.6.2016 

Ing. 15.06.2016 – 
17.06.2016 

23.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 01.07.2016 

 
 
 

Najlepšia diplomová práca 
 
IŠ Študijný program, meno študenta, názov diplomovej práce, vedúci diplomovej práce 
Informácie poslať na adresu viera.zahonova@stuba.sk do 22.06.2016 – zodpovedný vedúci 
ústavu zabezpečujúceho študijný program – ocenenie zabezpečuje ústav, na ktorom bola 
vypracovaná DP 
 
 
 

Návrhy iných ocenení diplomových prác 
 

Informácie poslať na adresu viera.zahonova@stuba.sk do 22.06.2016 – zodpovedný vedúci 
ústavu zabezpečujúceho študijný program - ocenenie zabezpečuje ústav, na ktorom bola 
vypracovaná DP 
 
 
 

Cena rektora 
 
Smernica 6/2015 z 19.5.2015, platná od 1.6.2015 

 viac ako 25 študentov ukončilo štúdium na ŠP 

 VŠP 1,2 

 ŠS A 

 nie horšie hodnotenie ako C – Bc. 
dosiahol ďalšie vynikajúce výsledky v odbornej činnosti – Ing. 
- nahlásia vedúci ústavov na pedagogické oddelenie do 17.6.2016 

 
 

mailto:viera.zahonova@stuba.sk
mailto:viera.zahonova@stuba.sk


Promócie 
 
1.7.2016  
o 9,00 hod., 11,00 hod., 13,00 hod. 

 
 

Prijímacia komisia pre BŠ a IŠ: 

 
RNDr. Viera Záhonová, CSc.   Predsedníčka 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. člen 
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. člen 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.  člen 
Mgr. Nadežda Švancarová  tajomníčka 
 
IŠ garanti študijných programov 


