
 
Zápisnica č. 3 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 08. novembra 2016 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

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

   
 
K bodu 1 
          
 Poverený prodekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho 
zasadnutia zo dňa 11. 10. 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 rozhodnutiu č. 13 - Poverený prodekan v súvislosti s hybridnými preukazmi 
nariaďuje zapisovať údaje do AIS za doktorandov osobám povereným vedúcimi ústavov. 
 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 14 - Na základe rozhodnutia č. 9 z rokovania Vedenia SjF STU zo 
dňa 09. 02. 2016 bol vypracovaný plán dovoleniek na rok 2016, na základe ktorého poverený 
prodekan dôrazne upozorňuje pracovníkov, ktorí dovolenku nevyčerpali podľa plánu 
dovoleniek, aby tak urobili dodatočne v náhradných termínoch.  
Povinná dovolenka je v termíne od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016, t.j. 4 pracovné dni. 
Do roku 2017 je možné preniesť 5 dní dovolenky. 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K bodu 2 
 

Doc. Masaryk informoval o zasadnutí kolégia rektora: 
- pokles študentov STU – 23% (v 1. ročníku bakalárskeho stupňa) 
- harmonogram akademického roka 
- odstraňovanie grafitov z budov STU v Bratislave na žiadosť Magistrátu 

Bratislavy  
- plakety STU boli slávnostne udelené profesorovi Tolnayovi a profesorovi 

Varcholovi  
 
 
K bodu 3 

 
Dr. Záhonová informovala o poklese (14%) študentov na SjF (do 1. ročníka 

bakalárskeho štúdia) – 
v roku 2015 – 285 študentov 
v roku 2016 – 246 študentov 
Dr. Záhonová ďalej informovala o kontrole výučby, ktorá prebehla 27. 10. a 02. 

11. 2016 – je potrebné aktualizovať rozvrhy v AIS a na učebniach.  
 
Termíny na odovzdávanie výkazov za výučbu kombinovanej formy štúdia 

(iba v sobotu) a výučbu v anglickom jazyku: 
- za zimný semester – do 31. 01. 2017 
- za letný semester – do 30. 06. 2017 
Pri oboch formách výučby platí zápis v AIS z dôvodu spätnej kontroly. 
Výkazy rozošle doc. Kolláth. 
 
Dr. Záhonová súčasne požiadala o nahlasovanie termínov skúšok v súlade 

s efektívnym využívaním energii. 
Akcia Mini Erasmus na SjF pre stredoškolákov sa bude v konať v termíne od 

21. do 23. novembra 2016. 
 
Doc. Masaryk informoval o zasadnutí prodekanov pre zahraničné vzťahy 

a o plánovej spolupráci s Čínou, Iránom a Ukrajinou v rámci získavania nových 
študentov.  

Doc. Masaryk požiadal o nahlásenie chýbajúcich modulov ANSYS 
a MATLAB, ktoré budú dokúpené. 

 
Prof. Gondár požiadal o odovzdanie článkov do Scientific Proceedings do 30. 

11. 2016. 
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Rozhodnutie č. 15 

Poverený prodekan súhlasí so zabezpečením stravných lístkov pre stravníkov, 
ktorí o stravné lístky požiadajú. Táto forma náhrady bude platiť počas 
rekonštrukčných prác v jedálni FCHPT, t.j. predbežne od 01. 12. 2016 do 01. 03. 
2017. Žiadosti o stravné lístky je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2016. 

 
Doc. Kolláth upozornil na čerpanie dovoleniek a informoval o novej smernici 

o elektronických publikáciách. 
 
Mgr. Kováčová informovala o úspešnej akcii Grand Prix, ktorej sa spolu 

zúčastnilo 326 študentov. 
10. ročník Strojárskej olympiády sa uskutoční 09. 02. 2017 (štvrtok). 
 
Ing. Kuzmová informovala o čerpaní finančných prostriedkov – čerpanie 

bežných výdavkov je vo výške 63,8%. 
 Ing. Kuzmová ďalej informovala o termínoch v súvislosti s účtovným 
ukončením roka – rozpis termínov bude rozoslaný e-mailom.  
 

Bc. Ondraščin pozval vedenie fakulty na slávnostné otvorenie oddychovo-
konferenčnej zóny, ktoré sa uskutoční 15. 11. 2016 o 13:00 hod. 

 
Doc. Jančo navrhol personálnu zmenu zodpovednej osoby za prípravu 

rozvrhov na inžinierskom stupni. 
 
Dr. Součková informovala o termínoch: 
- stretnutie jubilantov – 02. 12. 2016 (piatok) o 11:00 hod.  
- Vianoce na SjF – 15. 12. 2016 (štvrtok) 
 
Poverený prodekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 08. 11. 2016  
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.  v. r. 
 
 
 
Dňa: 08. 11. 2016                                                                 doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.                               
                                                                                                      poverený prodekan 


