
 
Zápisnica č. 5 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 12. januára 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 08. 12. 2015. 
 
 K rozhodnutiu č. 6 – Dekan fakulty ukladá všetky otázky ohľadom programu 
Erasmus+ a zahraničných študentov smerovať na Ing. Katarínu Grandovú. 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora z decembra 2015: 
- 15. 01. 2016 má byť vyhlásená výzva na predkladanie projektov štrukturálnych 
fondov pre mimobratislavské kraje (Bratislavský kraj sa môže podieľať vo výške 
15%) 
- bol predložený predbežný rozpočet pre STU v Bratislave (Príloha č. 1) – 
Akademickému senátu bude predložený rozpis dotácie 29. 02. 2016 – metodika 
k rozpočtu SjF bude schválená do konca februára 2016, o metodike budú 
informované aj ústavy SjF 
- plánovaná podpora súčastí STU v roku 2016 – výmena okien Fakulty architektúry, 
havarijný stav suterénu Strojníckej fakulty, dofinancovanie výdavkov FCHPT 
- harmonogram zasadnutí – na úrovni STU aj SjF (Príloha č. 2 a Príloha č. 3) 
- harmonogram akademického roka 2016/2017 
- aktualizácia web-stránok fakúlt v súlade s dizajnom hlavnej stránky STU 
- harmonogram vypracovania Výročnej správy za rok 2015  
- hotel Akademik – nová koncepcia ubytovávania 
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K bodu 3 
 
 Ing. Križan podrobne informoval o stave vykurovania fakulty – referenčné 
miestnosti pre zisťovanie teploty na fakulte sú miestnosti č. 202, 242, 245 a 263. 
 
 Ing. Kováčová a Ing. Omachelová informovali o stave príprav Strojárskej 
olympiády: 
- trvanie súťaže – od 1. novembra 2015 do 20. januára 2016 
- finále SO – 11. február 2016 (štvrtok) 
- novinky – súťaž družstiev (7) – bude prebiehať v telocvični (lavice zabezpečí Ing. 
Križan) s komentátorom (zabezpečia študenti) za účasti obecenstva; zadanie dostanú 
družstvá na mieste, rovnako ako 3 finalistom v kategórii jednotlivcov, aj účastníkom 
tímov bude odpustený poplatok za prihlášku, ceny pre tímy budú určené iba pre 
študentov 
- vedúci ústavov navrhnú členov komisie pre súťaž družstiev a do 15. 01. 2016 
(vrátane) pošlú nové, resp. doplnené informácie Ing. Omachelovej a Ing. Kováčovej 
(zoznam laboratórií, zoznam členov komisií v sekciách, ...)  
- 4 sekcie -  
 automobily a mobilné pracovné stroje 
 energetika 
 aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia 
 strojárska výroba, strojárske technológie a materiály 
- prezentácia ústavov a pedagogického oddelenia – propagačné materiály (zabezpečí 
Mgr. Bača) 
- pre zabezpečenie organizácie Strojárskej olympiády a Dňa otvorených dverí je 
potrebná účasť všetkých doktorandov (57) – stretnutie s doktorandmi bude 27. 01. 
2016 (streda) v miestnosti S3 
 
 Dekan fakulty informoval o aktualizácii motivačných kritérií. 
 
Kolégium doporučuje doplniť zaraďovanie publikácií v OLIBE aj v súlade 
s akreditáciou. 
 
 Dr. Záhonová informovala o neúplnom stave návratiek od študentov 
v súvislosti so zmenou študijných programov. Po finálnom prevedení študijných 
programov budú za uznávanie predmetov zodpovední garanti študijných 
programov. Súčasne je potrebné aktualizovať anotácie študijných programov 
v slovenskom aj anglickom jazyku. 
 
 Dekan fakulty informoval o pokračovaní osobných pohovorov v súvislosti 
s kariérnym rastom od 18. 01. 2016. 
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 Doc. Kolláth informoval o začiatku rekonštrukcie elektroinštalácie v suteréne 
vo februári 2016.  
 
 Ing. Kuzmová požiadala vedúcich ústavov o zabezpečenie dodržania termínu 
15. 01. 2016 pre zaspisovanie registratúrnych záznamov.  
 
 Prof. Šooš navrhol v súvislosti so Strojárskou olympiádou väčšiu medializáciu 
– s oslovením médií je možné kontaktovať Mgr. Andreu Hajdúchovú (R-STU). 
 
 Prof. Gulan osloví spoločnosti pre zapožičanie ťažkej techniky na propagáciu 
pred budovou fakulty počas Strojárskej olympiády a Dňa otvorených dverí. 
 
 Zástupcovia študentov zabezpečia prezentáciu formúl Eco Shell a STUBA 
Green Team. 
 
 Doc. Velichová pozvala prítomných na pripravovanú konferenciu APLIMAT, 
ktorá sa bude konať 2. – 4. februára 2016, očakávaných je 1300 účastníkov z viacerých 
krajín. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 12. 01. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 4 – Príprava rozpisu dotácie STU na rok 2016 
Príloha č. 2: 
 k bodu 4 –Harmonogram zasadnutí STU 
Príloha č. 3: 
 k bodu 4 – Harmonogram zasadnutí SjF 
 
 
 
 
 
Dňa: 12. 01. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


