
 
Zápisnica č. 2 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 11. októbra 2016 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie o pripravovanej akcii – Propagácia školy 
3. Rôzne  

   
 

Mgr. Blahová informovala prítomných o zavedení nových hybridných 
zamestnaneckých kariet. Podrobné informácie budú rozoslané e-mailom. 

 
K bodu 1 
          
 Poverený prodekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho 
zasadnutia zo dňa 20. 09. 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 
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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 
 
 
K bodu 2 
 

P. Sliacky prezentoval pripravovanú web-stránku Strojníckej fakulty – 
www.studujstrojarinu.sk 

 
Mgr. Kováčová prezentovala akciu Grand prix, ktorá sa uskutoční 20. októbra 

2016 (štvrtok).  
 
 
K bodu 3 

 
Prof. Gondár vyzval na zasielanie príspevkov do Scientific Proceedings. 
 
Doc. Kolláth informoval o reklamácii žalúzií – všetky žalúzie z nových okien 

budú demontované a opravené. 
 
Ing. Kuzmová informovala o čerpaní finančných prostriedkov – celkové 

čerpanie je vo výške 57,33%. 
Ing. Kuzmová ďalej informovala o delení finančných prostriedkov projektu 

ALLEGRO. Celkové čerpanie na projekte (2014 – 2016) bolo 752 479,- EUR – 
z finančných prostriedkov pre ústavy a riešiteľov (podľa kľúča 30/30/40) bude 
riešiteľom uhradená ½, t.j. 15% pre zúčastnených 37 riešiteľov v nasledujúcej výplate. 

 
Bc. Ondraščin pozval vedenie fakulty na Beániu strojárov, ktorá sa bude konať 

29. 10. 2016 (sobota). 
 

Poverený prodekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 11. 10. 2016 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
Schválil: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.  v. r. 
 
Dňa: 11. 10. 2016                                                                 doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.                               
                                                                                                      poverený prodekan 

http://www.studujstrojarinu.sk/

