
 

 

 

 

  
                                                 V ý p i s 

zo zasadnutia VF č. 2   2012/2013 zo dňa  9. 10. 2012 

 

Rozhodnutie č. 14: 

VF MTF STU schválilo účasť zástupcov MTF STU na výstave „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

2012“, ktorá sa uskutoční v dňoch 7.-11. 11. 2012 v Bratislave. 

Z: prod. Vidová, prod. Grgač                      T: v texte 

 

Rozhodnutie č. 15: 

VF MTF STU vzhľadom na konanie sa konferencie CO-MAT-TECH 2012 schválilo prerušenie výučby 

nasledovne: Z-084, Z-086, Z-147: 

 10.10.2012 (streda) po 18.00 hod. 

 11.10.2012 (štvrtok) celý deň 

 12.10.2012 (piatok) celý deň 

Z-157, Z-126: 

 10.10.2012 (streda) po 18.00 hod. 

 11.10.2012 (štvrtok) celý deň 

 12.10.2012 (piatok) do 13.00 hod. 

Z 215, Z-329: 

 10.10.2012 (streda) po 18.00 hod. 

 11.10.2012 (štvrtok) celý deň 

Zrušenie výučby sa týka výlučne uvedených termínov a miestností! 

Z: študijní prodekani 

 

Rozhodnutie č. 16: 

VF MTF STU berie na vedomie predložený „Termínovník akcií OAKČ na rok 2012/2013“ a ukladá do 

termínovníku zapracovať termín 6. 11. 2012 kedy sa uskutočnia imatrikulácie študentov MTF STU.  

Z: študijní  prodekani 

 

Rozhodnutie č. 17: 

VF MTF STU schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov z príjmov fakulty a vrátenia na projektový účet 

č. 7000261122/8180 na základe identifikovaných neoprávnených výdavkov v sume 90,68 €, ktoré vznikli 

pri zúčtovaní služobnej cesty podľa predloženého materiálu. 

Z: dekan fakulty  

 

Rozhodnutie č. 18: 

VF MTF STU prerokovalo predložený „Úväzkový list pracovníka v akademickom roku 2011/2012“ 

a požaduje stanovisko prod. Grgača. 

Z: prod. Grgač                   T: 23. 10. 

2012 

 

Rozhodnutie č. 19: 

VF MTF STU prerokovalo „Internú kategorizáciu publikačnej činnosti“ a požaduje stanovisko prod. 

Grgača. 

Z: prod. Grgač                     T: 23. 10. 

2012 

 

Rozhodnutie č. 20: 

VF MTF STU berie na vedomie predložené materiály Čerpanie finančných prostriedkov k 8. 10. 2012, 

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2012, Čerpanie pridelených finančných prostriedkov v roku 2012, 

Doktorandi- neúčelová dotácia k  8. 10. 2012, Štipendiá doktorandi –účelové novoprijatí, Čerpanie 

finančných prostriedkov na VVÚ k 8. 10. 2012 od Mgr. Nemetzovej.  

Z: dekan fakulty 

 

 

 



 

Rozhodnutie č. 21: 

VF MTF STU schválilo zvýšenie cien za ubytovanie na ŠDaJ  pre zamestnancov MTF STU s účinnosťou 

od 1. 11. 2012 nasledovne: zamestnanec bývajúci na dvojlôžkovej izbe samostatne bude platiť: 

- za izbu s balkónom -  160,- eur mesačne vrátane poplatku mestu Trnava, 

- za izbu bez balkónu - 150,- eur mesačne vrátane poplatku mestu Trnava. 

 

Rozhodnutie č. 22: 

VF MTF STU berie na vedomie informáciu o realizácii predmetu Úvod do vysokoškolského štúdia 

v nultom týždni ZS 2012/2013. Súhlasí s tým, že učitelia podieľajúci sa na realizácii (doc. Schreiber, PhDr. 

Bernát, Mgr. Bednáriková, Mgr. Kováč, Mgr. Novotná, doc. Tureková, Ing. Harangozó, Ing. Szabó) budú 

mať pedagogické výkony započítané do úväzkov, neučiteľskí zamestnanci (Ing. Štefánková, Mgr. 

Ivančíková, Ing. Otčenáš, Ing. Závacký, PhDr. Rešetová, p. Hrubšová) dostanú odmenu zodpovedajúcu 

počtu odučených hodín, vyučujúci študenti budú odmenení formou mimoriadneho štipendia. Zamestnanci 

OKIS budú naviac odmenení po realizácii záverečných testov na základe vykázaných hodín. 

Z: doc. Schreiber               T: 31. 10. 2012 

 

Rozhodnutie č. 23: 

VF MTF STU rozhodlo, že predmet Úvod do vysokoškolského štúdia zostane v gescii LEKA aj 

v nasledujúcich akademických rokoch. Pracovisko určí garanta predmetu od akademického roku 2013/2014 

z pedagogických  zamestnancov LEKA. 

Z:  študijní prodekani               T: 31. 10. 2012 

 

Rozhodnutie č. 24: 

VF MTF STU rozhodlo, že  odpovede vedenia fakulty  na anonymné podnety, ktoré nie sú možné 

adresátovi doručiť, budú zverejnené na webovej stránke pod položkou Black Box – odpovede. 

Z: doc. Schreiber                   T: priebežne 

 

Rozhodnutie č. 25: 

VF MTF STU prerokovalo a schválilo „Etický kódex zamestnanca MTF STU“ a „Etický kódex študenta 

MTF STU“. AS MTF STU na svojom najbližšom zasadnutí dňa 24. 10. 2012 rozhodne o jeho prerokovaní. 

Z: prod. Vidová, študijní prodekani 

 

Rozhodnutie č. 26: 

VF MTF STU ukladá všeobecnú časť výsledkov ankety 2011/2012  zverejniť na webovej stránke fakulty 

a výsledky ankety, ktoré sa týkajú jednotlivých ústavov MTF STU zaslať na vedomie riaditeľom ústavov 

MTF STU. 

Z: doc. Schreiber                                       T: 31. 10. 2012 

 

Rozhodnutie č. 27: 

VF MTF STU schválilo projekt Custom publishing s podmienkou prijatia predloženého materiálu do 

štatútu edičnej činnosti MTF STU. 

Z: prod. Vidová                                T: priebežne 

 

Rozhodnutie č. 28: 

VF MTF STU berie na vedomie Analýzu renomovaných vydavateľstiev s tým, že jej akceptácia bude 

potvrdená stanoviskom prof. Fikara. 

Z: prod. Vidová                                             T: priebežne 

 

Rozhodnutie č. 29: 

VF MTF STU akceptuje zmieňované nedostatky v ozvučení miestnosti Z-086 a ukladá Ing. Otčenášovi sa 

zaoberať týmto problémom. 

Z: prod. Vidová                            T: 31. 10. 2012 

 
Rozhodnutie č. 30: 

VF MTF STU berie na vedomie informáciu o problémoch spojených so striedavým otváraním študijných 

programov VTE a PPT na DKM, ako aj informáciu o zvýšení počtu úväzkových hodín pri súčasnom 

otváraní oboch programov a z dôvodu neprítomnosti všetkých členov vedenia odkladá rozhodnutie na 

najbližšie zasadnutie.  

Z: členovia VF                                T: najbližšie zasadnutie VF 

 



 

Rozhodnutie č. 31: 

VF MTF STU súhlasí s konaním imatrikulácií v Trnave pre všetkých študentov 1. roku bakalárskeho štúdia 

DPM dňa 6. novembra 2012, kedy študenti 1. roku bakalárskeho štúdia budú mať dekanské voľno. 

Z: prod. Mišútová                                         T: 6. 11. 2012 

 

Rozhodnutie č. 32: 

VF MTF STU ukladá uznávať predmety, ak sa obsah zhoduje vo veľkej miere, bez ohľadu na známku, t.j. 

aj predmety hodnotené známkou D a E. V prípade, že sa nezhoduje spôsob ukončenia ( s -kz), predmet 

uznať ak nie je značný rozdiel v počte kreditov. 

Z: študijní  prodekani                                 T: priebežne 

 

Rozhodnutie č. 33: 

VF MTF STU rozhodlo, že študenti vylúčení zo štúdia a prijatí novým prijímacím konaním sú povinní 

predmety Záverečný projekt a Záverečná práca absolvovať. 

Z: študijní  prodekani                                           T: priebežne 

 

Rozhodnutie č. 34: 

VF  MTF STU  súhlasí, aby pri nominácii „Študent roka 2012“ bola na 1. a 2. stupni štúdia okrem 

prospechu zohľadnená aj účasť študentov na ŠVK. 

Z: prod. Mišútová                           T: 30. 10. 2012 

 

Rozhodnutie č. 35: 

VF MTF STU prerokovalo návrh na udelenie dekanského voľna dňa 2. 11. 2012 a v závislosti od udelenia 

rektorského voľna rozhodne o udelení dekanského voľna. 

Z: dekan fakulty 

 

 

Rozhodnutie č. 36: 

VF MTF STU nariaďuje pri oceňovaní zamestnancov MTF STU postupovať v zmysle Kolektívnej zmluvy 

STU, časť III. /B - Odmeňovanie. 

Z: prod. Vidová 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Ivona Remenárová, dňa 11. 10. 2012 


