
 
Zápisnica č. 8 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 05. apríla 2016 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. ŠVK – doc. Gužela 
3. Záver akademického roka 
4. Harmonogram akademického roka 2016 - 2017 
5. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 01. 03. 2015. 
 
 K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Doc. Gužela informoval o pripravovanej Študentskej vedeckej konferencii, 
ktorá sa bude konať 13. apríla 2016 (streda) od 09:00 hod., vyhodnotenie ŠVK bude o 
14:00 hod. v miestnosti S4. Počas priebehu ŠVK bude zmenená forma výučby pre 
zúčastnených.  
 
 
K bodu 3 
 
 Dr. Záhonová informovala o závere akademického roka (Príloha č. 1) a zložení 
štátnicových komisií (Príloha č. 2). 
 V štátnicovej komisií je vždy jeden externý pracovník; hodnotenia za 
bakalárske práce budú zapísané až po obhajobách na študijnom oddelení. 
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Rozhodnutie č. 9 

Dekan fakulty poveruje vedúcich ústavov podpisovať licenčné zmluvy 
k záverečným prácam. 
Termín: trvale                                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 

Najlepšie práce majú možnosť získať Cenu rektora STU v Bratislave. 
Promócie budú 1. júla 2016 o 09:00, 11:00 a 13:00 hod. 
 
Prijímacia komisia bude zasadať 07. 04. 2016 o 10:00 hod. v zložení – Dr. 

Záhonová, Mgr. Švancarová, prof. Gondár, doc. Masaryk, doc. Ridzoň. 
 

K bodu 4 
 
Dr. Záhonová informovala o harmonograme akademického roka 2016/2017 

(Príloha č. 3). 
 
 
K bodu 5 
 
 Dekan fakulty upozornil na podávanie projektov v rámci RIS3, VEGA a 
KEGA. 
 

Rozhodnutie č. 10 
Dekan fakulty ukladá predložiť čestné prehlásenie o zabezpečení 5% 
spolufinancovania v rámci projektov RIS3 a spôsobe udržateľnosti projektu 5 
rokov po ukončení projektu. 
Termín: trvale                                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Dekan fakulty informoval o príprave realizácie centrálnej správy 
nehnuteľností rektorátom STU v Bratislave. Súčasne sa pripravuje celouniverzitné 
verejné obstarávanie na revízie zariadení. 
 V súvislosti so „Strojníckym časopisom“ je naplánované stretnutie s garantmi.  
 

Dr. Záhonová informovala o študijných programoch na akademický rok 
2016/2017, ktoré budú vydané iba v elektronickej forme a sprístupnené na web-
stránke Strojníckej fakulty do 30. 04. 2016. Súčasne požiadala vedúcich ústavov 
o dôslednú kontrolu počtu kreditov a formy ukončenia (v súlade s informačnými 
listami predmetov). 

 
Prof. Gondár informoval o slávnostnom odovzdaní dekrétov 9 riešiteľom 

schválených projektov na podporu mladých výskumníkov.  
 

Doc. Kolláth informoval o obnovení prác na ťažkých laboratóriách – 
predpokladaný termín ukončenia je pred začiatkom letných prázdnin. 
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 Ing. Kuzmová prezentovala závery výročnej správy za rok 2015 – celkový 
hospodársky výsledok fakulty predstavuje zisk vo výške 1217,- EUR. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi boli zvýšené náklady za energie. Priemerný plat na fakulte 
je 1083,77 EUR (priemerný plat žien je 882,89 EUR a priemerný plat mužov je 1205,43 
EUR).  
 Do 15. 04. 2016 je potrebné predložiť návrh rozpočtu na rektorát STU. Návrh 
metodiky delenia dotačných prostriedkov vychádza z metodiky Ministerstva 
školstva a predchádzajúcej metodiky Strojníckej fakulty bude predložený 
Akademickému senátu na dnešnom zasadnutí. 
 
 Zástupcovia študentov pripomenuli termíny aktuálnych akcií na SjF: 

- Porsche – 5. apríla (dnes o 15:00 hod.) – prednáška 
- JOB FORUM - 12. apríla 2016 (utorok) – predpokladaná účasť je 20 – 34 firiem 
- ŠVK – 13. apríla 2016 (streda) 

 
Dekan fakulty požiadal o doloženie majetkových priznaní za rok 2015.  
Na nasledujúcom zasadnutí kolégia dekana  bude prezentovať špecializované 

učebné pomôcky spoločnosť z Ostravy.  
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 05. 04. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 3 – Záver akademického roka  
Príloha č. 2: 
 k bodu 3 – Štátnicové komisie 2015/2016 
Príloha č. 3: 
 k bodu 4 – Harmonogram AR 2016/2017 
 
 
 
 
Dňa: 05. 04. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


