
 
Zápisnica č. 6 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 08. februára 2017 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

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

   
 
K bodu 1 
          
 Z predchádzajúceho zasadnutia, dňa 10. 01. 2017, neboli predložené nové 
rozhodnutia. 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora – 

- návrh na otvorenie materskej škôlky v ŠD Jura Hronca (40 detí) 
- vedecké projekty  

- Knowledge Innovation Communities – centrum v Budapešti – návrhy na 
zástupcu v koordinačnom tíme za STU (znalosť anglického a maďarského 
jazyka) 
- EIT – RV – sme členom 
- Raw Materials 

- organizačný poriadok STU – dodatok č. 6 k ubytovaniu študentov – nová smernica 
bude pripravená do troch mesiacov 
- predaj hlasovacích práv STU vo VÚZ 
- vyrovnanie medzi STU a UK v súvislosti s internátom Mladosť (pozemky, siete) 
- vyhodnotenie aktivít na prezentáciu STU za akcie VAPAC, GAUDEAMUS, Letná 
univerzita STU 
 
 Dekan fakulty ďalej informoval o zavedení elektronickej dochádzky od 15. 02. 
2017 – 13. a 15. februára sa uskutoční školenie zamestnancov k dochádzkovému 
systému. Skúšobné obdobie, počas ktorého bude prebiehať dvojitá evidencia, bude 
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do 30. 04. 2017. Elektronická dochádzka bude prepojená s elektronickým 
informačným systémom MAGION. 
 

Dr. Záhonová informovala o predĺžení skúškového obdobia do 28. 02. 2017. 
Prebiehajú finálne úpravy rozvrhov hodín na letný semester – zmeny v rozvrhoch je 
potrebné nahlásiť Dr. Záhonovej, resp. Ing. Harakaľovej. Rovnako je potrebné 
zabezpečiť výmenu rozvrhov hodín na učebniach.  
  
 07. 03. 2017 (utorok) o 10:00 hod. sa v miestnosti S4 uskutoční prednáška 
Mariána Markuša venovaná karosériám – výučba bude z tohto dôvodu presunutá do 
miestnosti S3. 
 
 V rámci 10. ročníka Strojárskej olympiády sa očakáva účasť do 500 osôb. 
Otvorenie bude o 09:00 hod. a vyhodnotenie výsledkov o 13:30 hod.  

 
Doc. Kolláth informoval o schválení edičného plánu pre aktuálny akademický 

rok na Vedeckej rade. Bol vznesený návrh, aby bol autorský kolektív učebníc zložený 
zo zástupcov z celého Slovenska, nie iba z fakulty. 

 
Ing. Kuzmová informovala o prebiehajúcom audite účtovnej závierky (každé 4 
roky) - výsledky auditu budú k dispozícii koncom februára. 
Do konca marca je potrebné predložiť majetkové priznania. 
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 08. 02. 2017  
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
Dňa: 08. 02. 2017                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. 
                         dekan fakulty 


