
 
Zápisnica č. 5 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 10. januára 2017 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rôzne  

   
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 13. 12. 2016. 
 
  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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 16 - Dekan fakulty ukladá predĺženie výučby pre študentov 1. 
ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v anglickom jazyku o 2 týždne, t.j. do 13. 01. 
2017, resp. individuálnou formou. 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 
 
 Ing. Kováčová informovala o prípravách 10. ročníka Strojárskej olympiády 
(termín – 09. 02. 2017 – štvrtok). Priebeh akcie bol pozmenený, súťaž bude prebiehať 
v štyroch kategóriách (v miestnostiach S1 – S4) – do 13. 01. 2017 je potrebné nahlásiť 
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členov komisií. Súbežne so Strojárskou olympiádou sú naplánované akcie – Deň 
otvorených dverí a jarná séria úspešnej Grand Prix. 
 Do 13. 01. 2017 je rovnako potrebné zaslať zoznam laboratórií, ktoré budú 
prezentované počas akcií a počty doktorandov za ústavy. 
 Prof. Gulan ponúkol zabezpečenie ťažkých mobilných strojov.  
 

Dekan fakulty informoval o investičných plánoch v rámci projektu ACORD 
(spolupráca STU v Bratislave a UK), v ktorom je naplánovaná výstavba 
konferenčného centra a s tým spojená asanácia ťažkých laboratórií SjF.  

Za STU v Bratislave je koordinátorom projektu prorektor Moravčík.  
K investičnému zámeru, ktorý patrí pod mesto Bratislava, je možné sa vyjadriť 

ako občan do 19. 01. 2017 (štvrtok). 
Vytvorenie konferenčného centra ja orientuje na spoluprácu STU v Bratislave 

a Univerzity Komenského v Bratislave v rámci spoločných študijných programov 
a aktivít zameraných na biotechnológie, pokročilé materiály a informačné 
technológie. 

Prof. Šooš navrhol zorganizovať stretnutie rektora STU s akademickou obcou.  
 
Dr. Záhonová informovala o úprave harmonogramu 3. ročníka bakalárskeho 

a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017. 
 
Prof. Gondár informoval o článkoch do Scientific Proceedings, ktoré budú 

použité v Strojníckom časopise. 
Vedecká rada je naplánovaná na 07. 02. 2017 (utorok). 
 
Doc. Kolláth informoval o príprave zmlúv na realizáciu výmeny okien 

a opravu strechy auly – práce začnú podľa poveternostných podmienok. 
 Naplánovaná je aj kompletná rekonštrukcia pedagogického oddelenia vrátane 
rekonštrukcie havarijného stavu elektro-rozvodov. 

Doc. Kolláth požiadal vedúcich ústavov o zaslanie krátkych prezentácií 
ústavov, ktoré budú prezentované na fakultných TV – termín do 31. 01. 2017 
(utorok). 

Bude prerušený prístup k údajom zo SCOPUS-u a Web of Science. 
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 10. 01. 2017  
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
Dňa: 10. 01. 2017                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. 
                         dekan fakulty 


