
 
Zápisnica č. 4 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2016 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rôzne  

   
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 08. 11. 2016. 
 
 K rozhodnutiu č. 9 - Dekan fakulty poveruje vedúcich ústavov podpisovať licenčné 
zmluvy k záverečným prácam. 
Termín: trvale                                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
  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 rozhodnutiu 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. 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora: 
- nebol schválený nový dodávateľ obedov, náhrada jedálne na FCHPT bude 

pokračovať formou stravných lístkov 
- nový harmonogram kolégií rektora a akademického senátu 

 
Dekan fakulty sa poďakoval organizátorom akcie Grand Prix za úspešný 

priebeh. 
  
V rámci popredných laboratórií STU boli za SjF navrhnuté a akceptované – 

laboratórium biomasy, laboratórium GEKON, laboratórium partikulárnych látok 
a laboratórium riadenia a monitorovania vibrácií. Po dobudovaní ďalších laboratórií 
je možné zoznam doplniť.  

 
20. 12. 2016 sa uskutoční vianočný koncert STU – súbor Technik vystúpi 

v Divadle P. O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti bude vyhlásený aj Vedec roka 
a Profesor roka. 
 

V roku 2017 bude STU oslavovať 80. výročie svojho založenia – od 15. 12. 2016 
bude k dispozícii hlavičkový papier a pečiatky. 

 
Investičné plány SjF na rok 2017: 

- výmena okien 
- zateplenie budovy fakulty (výmena parapetnej časti) 
- ACORD – konferenčné centrum 

 
Bola vydaná nová smernica ohľadom škodového konania, platná bude od 
januára 2017 a bola vydaná ochranná známka na názov časopisu „Spektrum“. 
 
Revitalizácia študijných domovov – v súčasnosti je kapacita 5 tis. lôžok. 
 
Poďakovanie za propagáciu strednej škole v Tvrdošíne – ECO SHELL 
FORMULA. 
 
Prof. Šooš upozornil na nepomerné prerozdelenie investícií pre SjF. 
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Dr. Záhonová informovala o príprave novej smernice upravujúcej 
prospechové štipendiá – budú financované z vlastných zdrojov fakulty. 

 
Od pondelka do štvrtka bude na študijnom oddelení fungovať recepcia pre 

študentov a bude zriadený jeden spoločný e-mail pre študijné oddelenie.  
Rezervácie miestností bude možné nahlasovať u p. Čavojskej. 
 

Rozhodnutie 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. 

 
Doc. Masaryk informoval o prípravách na Strojársku olympiádu. PR sa 

zameriava na sociálne siete.  
 
Prof. Gondár informoval o príprave nového študijného programu v anglickom 

jazyku so zameraním na automobilovú výrobu a súčasne sa poďakoval za 
spoluprácu ÚSETM. V rámci finalizácie je naplánované stretnutie na ÚDTK. 
 

Doc. Kolláth informoval o aktuálnom stave priebehu verejného obstarávania 
okien a plynutí lehôt. 
 

Ing. Kuzmová informovala o predložení podkladov o úprave dotácie na 
akademický senát a ekonomickú komisiu. Aktuálne čerpania dotácie predstavuje 
82%.  

Ing. Morávek požiadal o administratívnu výpomoc. 
 
Doc. Velichová vyjadrila poďakovanie Ing. Grandovej za zabezpečenie 

včasného príchodu zahraničných študentov. 
 

Doc. Jančo informoval o vydaní nového čísla Strojníckeho časopisu. 
 
Dr. Součková pozvala prítomných na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať  

15. 12. 2016 (štvrtok). 
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 13. 12. 2016  
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
Dňa: 13. 12. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. 
                         dekan fakulty 


