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Protokol 
o prijímacej skúške na doktorandské štúdium, 

ktorá sa konala dňa 22. 6. 2015 na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU 

 

Komisia na prijímaciu skúšku na PhD. štúdium zasadala v zložení: 

 

predseda: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 

členovia: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 

  prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 

  doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

  doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 

 

Školiteľ: prof. Ing. Štefan Kozák, Phd. 

  doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. 

 

Prijímacieho konania na doktorandské štúdium ŠP Mechatronické systémy – 5.2.16 sa 

zúčastnilo vo forme: 

 

- dennej formy štúdia ....: 

 1. Ing. Vladislav Bača 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (1,32) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 9 bodov 

 

 2. Ing. Jakub Bohuš 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (2,23) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 7 bodov 

 3. Ing. Igor Jakubička 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (1,57) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 8 bodov 

  

 4. Ing. Ondrej Kolimár 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (1,12) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 10 bodov 

 

 5. Ing. Tomáš Šandal 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (1,56) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 8 bodov 
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- externej formy štúdia...: 

 1. Ing. Miriama Nižnanská 

 Zhodnotenie a predpoklady na úspešné dokončenie doktorandského štúdia: 

 - študijný priemer počas štúdia (1,56) 

 - úspešné odpovede na položené otázky ústnou formou - 9 bodov 

 

Záver: 

Na prijímacej skúške na doktorandské štúdium ŠP Mechatronické systémy – 5.2.16 uspeli 

uchádzači v poradí: 

- dennou formou štúdia: 

 1. Ing. Ondrej Kolimár 

 2. Ing. Vladislav Bača 

 3. Ing. Tomáš Šandal 

 4. Ing. Igor Jakubička 

 5. Ing. Jakub Bohuš 

 

- externou formou štúdia: 

 1. Ing. Miriama Nižnanská 

  

 

 

 

 

S pozdravom 

 

  

 

 

 

      prof. Ing. Justín Murín, DrSC. 

       predseda komisie 

 

 

 

 


