
 
Zápisnica č. 1 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2016 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Informácie o počte prijatých študentov 
4. Rôzne  

   
 
K bodu 1 
          
 Poverený prodekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho 
zasadnutia zo dňa 07. 06. 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. 11 - Dekan fakulty žiada o zaslanie rozpisu služieb na ústavoch 
počas letných prázdnin p. Godányovej. 
Termín: 20. 06. 2016                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 12 - Dekan fakulty predlžuje skúškové obdobie do 15. 07. 2016. 
Termín: 15. 07. 2016                                                                                         Zodp.: vyučujúci 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K bodu 2 
 
 Poverený prodekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora: 
- žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov za projekty financované z prostriedkov 
EÚ 
- Vydavateľstvo STU – otvorenie e-shopu 
- verejné obstarávanie na výpočtovú techniku 
- pokles študentov STU o viac ako 10%  
 
 
K bodu 3 

 
 Dr. Záhonová informovala o počte prihlásených študentov k 20. septembru 
2016 spolu 909 študentov: 
- bakalárske štúdium – spolu 556 študentov 
z toho 1. ročník – 293 študentov ( z toho 256 študentov zapísaných 1x) 
 
- inžinierske štúdium – spolu 353 študentov 
z toho 1. ročník – 157 študentov 
 
  Nové študijné programy SjF čakajúce na schválenie MŠVVaŠ SR: 
- Meranie a kvalita produkcie v strojárstve 
- Výrobné systémy a manažérstvo kvality 
 
  Harmonogram akademického roka: 
- trvanie semestra – 12 týždňov 
- 31. 10. 2016 – jesenné prázdniny 
- 02. 01. 2017 – začiatok skúškového obdobia 
 
 Žiadosti o zmeny v AIS je možné adresovať Ing. Frajkovej resp. Dr. 
Záhonovej. 
 
 
K bodu 4 
 
 Doc. Masaryk informoval o zavedení hybridných kariet pre zamestnancov 
aktívne využívajúcich AIS. 
 

Rozhodnutie č. 13 
Poverený prodekan v súvislosti s hybridnými preukazmi nariaďuje zapisovať 
údaje do AIS za doktorandov osobám povereným vedúcimi ústavov. 

 Zodp.: vedúci ústavov 
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Rozhodnutie č. 14 

N 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. 
 
 Doc. Masaryk upozornil na dodávanie personálnych podkladov v 10-dňovom 
predstihu. 
 
  Doc. Masaryk ďalej informoval o príprave novej propagačnej web-stránky 
fakulty – marketing zabezpečuje p. Sliacky. 
 
  Bola vyhlásená ýzva na publikovanie článkov v Scientific Proceedings. 
 
 Doc. Kolláth informoval o stave rekonštrukcií fakulty: 
- suterén – ukončenie prác  
- budova ťažkých laboratórií – prebiehajú záverečné úpravy, výmena vstupných 
dverí; nový sklobetón bude reklamovaný v rámci záručnej lehoty 
- aula – projekt na výmenu celej strechy auly je pripravený 
- revízia strojov - certifikáty na elektronické zariadenia a počítače – bude podpísaná 
zmluva medzi STU a dodávateľskou firmou (0,70 EUR za 1 zariadenie)  
 
 Mgr. Cepková požiadala o nastavenie svetelných senzorov v suteréne. 
 
 Prof. Gulan prezentoval spoluprácu s firmou Matador v rámci bakalárskych 
a diplomových prác, prípravy súťaže a ponuky štipendia. Bližšie informácie 
poskytuje doc. Lešinský. 
 
 Doc. Jančo navrhol umožnenie skoršieho, resp. predĺženého termínu na 
predzápisy študentov a súčasne požiadal o úpravu v AIS v rámci ktorej by boli aj 
predregistrovaní študenti viditeľní v aplikáciách AIS. 
 
 Požiadavky na úpravy v AIS a návrhy na úpravy v rozvrhoch je možné 
zasielať do 23. 09. 2016. 
 
 Dr. Součková informovala o zrušení akcie Športový deň dekana, predbežne je 
nový termín plánovaný na jar 2017. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 20. 09. 2016 
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Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 20. 09. 2016                                                                 doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.                               
                                                                                                           poverený prodekan 


