
 
Zápisnica č. 7 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 01. marca 2016 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Prezentácie ústavov 
3. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 K rozhodnutiu č. 7 – Dekan fakulty ukladá vyplniť a poslať tabuľku k výstupom za 
rok 2015. 
Termín: 29. 02. 2016                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
K bodu 2 
 
 Vedúci ústavov SjF prezentovali výsledky činností jednotlivých ústavov za 
rok 2015. V rámci prezentácii bol prezentovaný návrh na spoluprácu medzi ústami 
formou vypracovania zoznamu zariadení a prístrojov, ktoré by bolo možné využívať 
v rámci viacerých študijných odborov a tiež v rámci spoločne podaných projektov. 
 
 
K bodu 3 
 
 Dekan fakulty informoval o navýšení dotácie pre STU v Bratislave. 
 
 Dekan fakulty  prezentoval výsledky ankety (200 respondentov) realizovanej 
počas Strojárskej olympiády a Dňa otvorených dverí 11. februára 2016 (43% 
respondentov sa pri výbere školy riade názorom najbližšieho okolia – rodina, 
priatelia) – 
67% respondentov chce študovať v SR 
5% respondentov chce študovať v ČR 
28% respondentov nevie 
 
10% respondentov chce študovať na SjF 



Zápisnica č. 6 / 2015-2016 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 09. februára 2016 

2 
 
 
 

13% respondentov nechce študovať na SjF 
77% respondentov nevie 
 
preferované ústavy:  
1. UAMM 
2. UDTK 
3. UTM 
 

 Rozhodnutie č. 8 
Dekan fakulty ukladá doručiť návrhy popularizačných tém s krátkou anotáciou 
pre účely vytvorenia portfólia prezentácií pre stredné školy. 
Termín: 15. 03. 2016                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Doc. Kolláth požiadal vedúcich ústavov o zaslanie zoznamu zariadení 
a prístrojov (prioritne veľkých a pevne pripevnených a tiež ostatných zariadení 
a prístrojov vrátane výpočtovej techniky) do 15. marca 2016.  
 
 Zástupca študentov, p. Ondraščin informoval o pravidelnej akcii Ping-Pong 
bez bariér, ktorá sa bude konať 25. apríla 2016 (pondelok) v Krasňanoch. 20. apríla 
2016 (streda) sa uskutoční školské kolo.  
 Vedenie fakulty poveruje organizáciou podujatia „Ping-Pong bez bariér“ zo 
strany Strojníckej fakulty STU v Bratislave PaedDr. Jozefa Žideka. 
 
 Ing. Kuzmová informovala o hospodárskom výsledku SjF, ktorý predstavuje 
zisk vo výške 1217,- EUR. 
 
 JOB FORUM - 12. apríla 2016 (utorok) – predpokladaná účasť je 20 – 34 firiem 
 ŠVK – 13. apríla 2016 (streda) 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 01. 03. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 01. 03. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


