
 
Zápisnica č. 1 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 02. septembra 2015 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 11. 06. 2015. 
 

K rozhodnutiu č. 43 – Dekan fakulty berie na vedomie informácie o projekte 
ALLEGRO a ukladá venovať maximálnu pozornosť riešeniu projektu a súvisiacej finančnej 
a administratívnej organizácii. 
Termín: priebežne                                  Zodp: doc. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 74 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť na vrátnicu každú návštevu, 
ktorá vyžaduje povolenie na parkovanie pred fakultou.  
Termín: priebežne                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 75 – Dekan fakulty pre štátne skúšky na bakalárskom a  
inžinierskom stupni štúdia konané v akademickom roku 2014/2015 upresňuje čl. 6. ods. 5.2 b) 
Smernice č. 1 / 2009 nasledovne: 
a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne skúšky na 
bakalárskom stupni štúdia na študijnom programe, 
b) účasť najviac troch externých pracovníkov ako členov skúšobných komisií pre štátne skúšky 
na inžinierskom stupni štúdia na študijnom programe, 
c) odmeny externých oponentov za posudky diplomových prác.  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 76 – Dekan fakulty v súlade s usmernením „Odporúčaný postup 
pre vysoké školy pre akademický rok 2015/2016 v súvislosti s predpokladaným skončením 
komplexnej akreditácie ich činnosti, začatých v roku 2014“ nariaďuje, aby všetci študenti v 
končiacich ročníkoch, ktorí splnia podmienky na riadne skončenie štúdia, mohli toto štúdium 
skončiť do 31. 08. 2015, pre študentov, ktorí sa ich nemohli zúčastniť v riadnom termíne, sa 
budú štátne skúšky konať v auguste 2015. 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o prebiehajúcich rekonštrukciách: 
- okná – zistenie havarijného stavu – bude vyhlásené nové VO, Ing. Melčák vypracuje 
výkaz výmer 
- priestory „ťažkých laboratórií“ – sklobetón  
 
 Doc. Ščepka informoval o predbežných výsledkoch komplexnej akreditá cie 
v v jednotlivých oblastiach výskumu: 
- obl. 5 - Aplikovaná mechanika „A-“ 
- obl. 14 - Strojárstvo „A-“ 
- obl. 16 - Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie „B“ 
- obl. 17 - Inžinierstvo a technológie „A-“ 
 
 Dr. Záhonová informovala o počtoch prijatých a zapísaných študentov: 
1. ročník Bc. štúdia – 263 zapísaných študentov 
1. ročník Ing. štúdia – 189 zapísaných študentov 
 
 21. 09. 2015 o 13:00 hod. bude slávnostná imatrikulácia pre študentov 1. 
ročníka (výučba pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia nebude v tento deň prebiehať). 
 
 Prof. Peciar informoval o odovzdaní zariadenia spoločnosťou Volkswagen 
Slovakia, ktoré sa uskutoční 21. 09. 2015 o 10:00 hod. 
  

Rozhodnutie č. 1 
Dekan fakulty rozhodol o otvorení povinne voliteľných a výberových predmetov 
v akademickom roku 2015/2016 v prípade splnenia minimálneho počtu – 7 
prihlásených študentov na predmet.  
 
 Doc. Masaryk informoval o predbežnom počte nových prijatých zahraničných 
študentov –  10 študentov bakalárskeho stupňa a 8 študentov inžinierskeho stupňa 
štúdia. 
 
 Prof. Gondár informoval o počte študentov prijatých na doktorandské 
štúdium – 11 študentov – pre akademický rok 2015/2016. 
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Ing. Kuzmová informovala o pridelení druhej časti sumy na tovary a služby 
pre ústavy SjF vo výške 500,- EUR/ústav (z celkového objemu 2 tis. EUR). 

 
Počas septembra budú organizované školenia v oblasti ochrany osobných 

údajov a registratúrneho systému – jednotlivý zamestnanci budú vopred 
informovaní e-mailom.   

 
Rozhodnutie č. 2 

Dekan fakulty ukladá poslať pripomienky a návrhy na úpravu ekonomického 
listu v písomnej forme.  
Termín: 15. 09. 2015                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 

 
Rozhodnutie č. 3 

Dekan fakulty ukladá poslať návrhy osôb na zástupcov ústavov/oddelení.  
Termín: 15. 09. 2015                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 

 
 Dr. Součková informovala o termínoch plánovaných akcií SjF: 
- Športový deň dekana – 17. 09. 2015 
- Strojárska kvapka krvi – november 2015 
- Stretnutie jubilantov – 27. 11. 2015 o 11:00 hod. 
- Vianoce na SjF – 17. 12. 2015 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 02. 09. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 02. 09. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


