
 
Zápisnica č. 10 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 07. júna 2016 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Rôzne  

   
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 03. 05. 2016. 
 
 K rozhodnutiu č. 9 - Dekan fakulty poveruje vedúcich ústavov podpisovať licenčné 
zmluvy k záverečným prácam. 
Termín: trvale                                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora: 
- bola predložená žiadosť na schválenie doktorandských študijných programov 
v rámci Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave 
- dodatok č. 3 k smernici č. 8/2014 v súvislosti s poplatkami za školné 
- zvýšenie bezpečnosti AIS - výroba tzv. hybridných kariet pre zamestnancov STU 
- účasť STU na veľtrhoch v Brne a Košiciach 
- interná výzva na postdoktorandské miesta pre zahraničných uchádzačov 
- vyhodnotenie projektov APVV 
- revitalizácia spoločného dvora SjF, SvF a FCHPT – 1. etapa 
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- financovanie UVP – fázovanie je presunuté na september 2016 
- ponuka brigády pre študentov (muži) v spoločnosti Johns Manville 
 
 
K bodu 3 

 
 Aktuálny stav prijímacieho konania – 466 prihlášok študentov na bakalárske 
štúdium a 159 prihlášok študentov na inžinierske štúdium. 
 Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov sa bude konať 29. 06. 2016 a 
01. 07. 2016 budú inžinierske promócie. Cena dekana za najlepšiu diplomovú prácu 
sa bude odovzdávať pri inžinierskych promóciách.  
 Posudky k záverečným prácam je možné vkladať do AIS vo formáte PDF. 
 
 Prijímacia komisia pre bakalárske a inžinierske štúdium bude zasadať 27. 06. 
2016 o 09:00 hod. v miestnosti č. 023. 
 
 Zápisy študentov budú prebiehať od 22. 08. 2016 do 26. 08. 2016, pri zápisoch 
bude potrebná výpomoc – vedúci ústavov môžu nahlásiť sekretárky e-mailom Dr. 
Záhonovej. 
 

Rozhodnutie č. 11 
Dekan fakulty žiada o zaslanie rozpisu služieb na ústavoch počas letných 
prázdnin p. Godányovej. 
Termín: 20. 06. 2016                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 

Rozhodnutie č. 12 
Dekan fakulty predlžuje skúškové obdobie do 15. 07. 2016. 
Termín: 15. 07. 2016                                                                                    Zodp.: vyučujúci 
 
 Doc. Masaryk informoval o príprave novej akcie SjF – Grand Prix 2016, 
v rámci ktorej sa budú môcť samostatne prezentovať všetky ústavy, resp. študijné 
odbory fakulty prostredníctvom laboratórií alebo inou formou. Termín akcie – 20. 
október 2016 (štvrtok).  
 Organizačná porada k pripravovanej akcii bude 15. 06. 2016 (streda) o 12:30 
hod. 
 
 Prof. Gondár informoval o schválení štipendií pre odbor energetika, pre 
odbory aplikovaná mechanika, metrológia a strojárske technológie a materiály 
odborové štipendiá neboli schválené. 
 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium bude 07. 07. 2016 o 09:00 hod. 
 Výzva dekana fakulty na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na 
podporu tímových projektov mladých výskumníkov na SjF STU v Bratislave. Do 
výzvy sa môžu zapojiť aj riešitelia aktívnych projektov mladých výskumníkov, resp. 
excelentných tímov podporovaných rektorátom STU v Bratislave. Termín na 
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predkladanie žiadostí: 01. 07. 2016 (piatok). Žiadosť schválenú vedúcim ústavu 
predkladá zodpovedný riešiteľ.  
 
 Doc. Kolláth informoval o rekonštrukčných prácach na elektroinštalácii 
a podlahe v suteréne fakulty, práce by predbežne mali trvať 5 týždňov. Ukončenie 
rekonštrukcie ťažkých laboratórií sa predpokladá do 2 týždňov.   
 V prípade potreby nastavenia, resp. reklamácie okien je možné kontaktovať 
dodávateľskú spoločnosť v rámci záručnej lehoty prostredníctvom Ing. Haraštovej.  
  
 Ing. Kuzmová informovala o stave finančných prostriedkov za rok 2015 
a o rozpise dotácie na rok 2016. 
 V rámci dopadov na jednotlivé ústavy boli navrhnuté samostatné stretnutia 
vedúcich ústavov s dekanom fakulty. 
 
 Prof. Peciar ponúkol výučbu predmetu Procesné strojníctvo (5. semester) 
ústavom s podobným zameraním. 
 Prof. Peciar požiadal o zadávanie tém diplomových prác v rámci jedného 
ústavu. 
 
 Zasadnutie akademického senátu sa uskutoční  14. 06. 2016 (utorok) o 15:00 
hod. 
 
 Mgr. Cepková upozornila na zatekanie vody do telocvične a súčasne 
požiadala vedenie fakulty o slávnostné otvorenie Letnej univerziády na SjF. 
 
 Mgr. Vassalová požiadala, aby školitelia informovali nastupujúcich  študentov 

1.ročníka DŠ  (interných aj externých), že najneskôr  2 týždne po začiatku 1. semestra 

štúdia sa musia dostaviť na Oddelenie jazykov a spoločenských vied ÚJŠ a zapísať sa 

na cudzí jazyk, ktorý si vybrali (AJ – Dr. Kucharíková, NJ a FJ – Mgr. Vassalová). 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 07. 06. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 07. 06. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


