
 
Zápisnica č. 4 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 08. decembra 2015 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Rôzne  
4. Spoločný obed 

   
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 03. 11. 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 4 – Dekan fakulty ukladá všetky otázky ohľadom programu 
Erasmus+ a zahraničných študentov smerovať na Ing. Andreu Haringovú, PhD. 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
   
 K rozhodnutiu č. 5 – Dekan fakulty ukladá odovzdať podpísané skúškové správy za 
akademický rok 2014/2015 na Pedagogické oddelenie. 
Termín: 20. 11. 2015                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 
- Univerzitný vedecký park bude financovaný z dotačných prostriedkov ako súčasť 
STU v Bratislave a bude riadený rektorom, v rámci fázovania projektov budú 
dočerpané finančné prostriedky v roku 2016 
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- od 14. 12. 2015 bude platná nová organizačná štruktúra STU (definícia činností 
právneho oddelenia, Ústav manažmentu a Centrum výpočtovej techniky zostáva 
v kompetencii rektora STU v Bratislave) 
 
 
K bodu 3 
 

 Rozhodnutie č. 6 
Dekan fakulty ukladá všetky otázky ohľadom programu Erasmus+ a zahraničných 
študentov smerovať na Ing. Katarínu Grandovú. 
 
 08. 12. 2015 vstupuje do platnosti Smernica dekana 5/2015 - Požadované 
výstupy študentov doktorandského štúdia na SjF STU (Príloha č. 1). 
 
 Dekan fakulty informoval o obnovenom vydávaní fakultného vedeckého 
Strojníckeho časopisu – možnosť publikovať články v anglickom jazyku; cieľom je 
zaradenie do databázy SCOPUS. Zborník vedeckých prác bude vychádzať súbežne. 
 
 Pohovory v súvislosti s kariérnym rastom budú pokračovať v januári 2016. 
 
 Dr. Záhonová požiadala v súvislosti so zmenou študijných programov 
o urgenciu študentov, ktorí doteraz nepodpísali súhlas so zmenou. 
 Žiadosti o zrušenie, resp. zmenu výberových predmetov je možné adresovať v 
prvých dvoch týždňoch semestra Dr. Záhonovej za Dekanát SjF. 
 Dr. Záhonová ďalej požiadala o uznávanie kreditov študentom, ktorí sa 
zúčastnili mobility Erasmus+. 
 
 Štipendijný fond STU bude zvýšený na 20%. 
 
 Doc. Masaryk pripomenul aktualizáciu plagátov ústavov vo vstupnej hale 
fakulty a tiež web-stránok ústavov.  
 V ekonomickom liste je možné meniť koeficienty (9% minimum) – doc. 
Masaryk pošle upravený ekonomický list vedúcim ústavov; súčasne boli zmenené 
tlačivá na dohody. 
 Doc. Masaryk informoval o porade prodekanov – v súčasnosti je na STU 1,5% 
zahraničných študentov, cieľom je dosiahnuť 15% pre porovnateľnosť so 
zahraničnými univerzitami. Aktuálne je na SjF 17 študentov z Indie spolu na 
bakalárskom aj inžinierskom stupni. 
 
 Odborové komisie – návrhové listy na členov je potrebné zasielať elektronicky 
aj písomne. 
 
 Prof. Gondár požiadal o aktualizácie individuálnych študijných programov. 
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 Doc. Kolláth informoval o stave ťažkých laboratórií – kvôli poveternostným 
podmienkam boli zastavené práce (doteraz bolo vykonaných 70%); je naplánovaná aj 
výmena všetkých siedmych brán na ťažkých laboratóriách.  
 Rekonštrukcie Auly A. Stodolu (bezbariérový vstup, podlaha, úniková cesta, 
výťah) by mali byť zrealizované do konca januára 2016.  
 Práce s výmenou okien na 3. poschodí by mali byť dokončené do 23. 12. 2015. 
 Plán na rok 2016 – rekonštrukcia elektrického vedenia v suteréne, výmena 
okien zo strany od dvora, zateplenie budovy.  
 
 KCOV – rozšírenie ponuky školení. 
 
 Návrh na podanie projektu KEGA, v rámci ktorého by bolo možné 
financovanie časopisu. 
 
 Obhajoby dizertačných prác budú prebiehať s novými akreditovanými 
predmetmi a v pôvodnom zložení komisií. 
 
 P. Ondraščin informoval o stretnutí, ktoré bolo zorganizované pre indických 
študentov. Bola opätovne otvorená otázka revitalizácie parku/priestoru pri SjF. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 08. 12. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 3 – Smernica dekana 5/2015 
 
 
 
 
 
Dňa: 08. 12. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


