
Zápisnica 
zo stretnutia výkonného výboru  ALUMNI klubu STU 

21. 11. 2008 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
 
Po otvorení rokovania sa postupovalo podľa predloženého programu: 
 
1/ Plagát 3. reprezentačného plesu 
2/ CD plagátu – listy, odoslanie na vybrané adresy grémií STU a fakúlt 
3/ Kontaktné osoby  a adresy  absolventov STU po 25 rokoch. 
4/ Informácie o rokovaní s priemyselnými zväzmi 
5/  Rokovanie v Inchebe - /financie, spol. program, menu/ 
6/ Ďalší postup 
7/ Záver 
 
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu a   po diskusii bolo  k jednotlivým bodom 
prijaté nasledovné stanovisko: 
  
K bodu 1/ 
Plagát 3. reprezentačného plesu bol podľa predchádzajúceho zápisu 11. 11. 2008 predložený 
členom správnej rady s potrebnými informáciami. 
Na SvF bol plagát vyložený 19. 11. 2008 a materiál bol odovzdaný prof. Šoltészovi, členovi 
VV za SvF STU. V budove rektorátu bol plagát vyložený 20. 11. 2008  a odovzdaný /spolu 20 
ks A3 a 10 ks A2/ Ing. Mokošovej na distribúciu na fakulty. Digitálnu tlač zabezpečil prof. 
Ohrablo bezplatne v štúdiu Copex. 
 
K bodu 2/ 
Plagát v digitálnej forme /CD/, bol odovzdaný Ing. Mokošovej na distribúciu v zmysle 
predchádzajúceho rokovania,  na rektorát, fakulty, študentské domovy, priemyselné zväzy, 
strojársky, elektrotechnický, stavebný, zväz chemického a farmaceutického priemyslu, zväz 
papierenského priemyslu, sklárskeho, automobilového priemyslu, všetkým nájomníkom na 
STU podľa adresára /prof. Janíček/ a pod. vrátane rektorovho pozývacieho listu so záväznou  
návratkou, s termínom odoslania návratky do 12. 12. 2008. /Ing. Mokošová/. 
 
K bodu 3/ 
Kontaktné osoby za jednotlivé fakulty, v súvislosti s organizáciou plesu, sú členovia 
výkonného výboru. Za absolventov, ktorí skončili štúdium /pred 5, 20, 25, resp.30 rokmi/, 
podľa fakúlt sú to: 
Za FCHPT  -  Ing. Žúbor,  M: 0918/674 197, 
Za SjF          - Doc. Jelemenský M: 0903/243 430, 

        - Ing. Ondrovič,  M: 0903/400 589, e-mail: peter.ondrovic@asseco.sk 
Za FA         -  Prof. Kováč  M: 0905/498 414, 

         -  Ing. arch. Závodná  M: 0903/701 231, e-mail: zavodna@forzet.sk 
Za MTF       -  Dr. Rešetová  M: 0915/847 111, 
Za FEI          -  Doc. Hulenyi  M: 0904/521 370 
Za FIT         -  Doc. Čičák  M: 0905/714 256, 
Za SvF         -  Prof. Šoltész       M: 0903/403 554, 
 



 Zoznamy absolventov po 25. rokoch sú k dispozícii, resp. sa aktualizujú, za FCHPT, SjF 
a FA STU. 
 
K bodu 4/ 
Pror. Petráš po odoslaní pozývacieho listu rektora pokračuje  v rokovaní s priemyselnými 
zväzmi.      
 
K bodu 5/ 
Zástupca Incheby, p. A. Vorák, ktorý je poverený ako kontaktná osoba organizáciou 3. 
reprezentačného plesu STU, odvolal plánované stretnutie dňa 21. 11. 2008. Rokovanie 
o podmienkach organizácie plesu bude 24. 11. 2008 o 8,00 hod. na rektoráte.  
 
 
K bodu 6/ 
Z diskusie vyplynulo: 

• Okrem elektronickej formy, je potrebné poslať list rektora s pozvánkou a návratkou na 
vybrané adresy /podľa adresára p. rektora /sekretariát rektora STU/. 

• Odovzdať materiál zástupcom študentov a študentským parlamentom. /Adresy má 
Img. Šajbidorová/ Prof. Petraš. 

• Pozývací list  rektora s návratkou je potrebné poslať všetkým nájomníkom na STU. 
/Podľa adresára - prof. Janíček./ 

• Distribúcia  a platby za vstupenky účastníkov plesu budú realizované na jednotlivých 
fakultách, cez kontaktné osoby. 

• Vybrané zväzy /chemický a farmaceutický, sklársky, papierenský zväz a recyklačný 
fond, vzhľadom na osobné vzťahy a kontakty by mal osloviť pán rektor. Pozvánky 
a vstupenky na ples budú distribuované centrálne./Rektorát, kancelária plesu/. 

• Po rokovaní so zástupcom Incheby, budú podrobnejšie informácie o plese okamžite 
zverejnené na webe a zaslané kontaktným osobám./ prof. Ohrablo, Ing. Mokošová/ 

• Okrem rektorátneho fotografa budú na plese pôsobiť fotograf a kameraman 
zabezpečený FCHPT a SvF /Ing. Žúbor, prof. Ohrablo/. 

• Propagácia, medializácia plesu v tlačených mediách, TA3, Markíza, /Ing. Žubor, Mgr. 
Vorák, prof. Ohrablo, Ing. Mokošová/. 

• Ďalšie stretnutie výkonného výboru bude 1. 12. 2008, 8,00 hod., R-STU. 
 
 
 
Po voľnej diskusii, na záver predseda VV poďakoval prítomným za aktívnu účasť.  
 
  
 
Príloha: 

• Prezenčná listina 
 

 
prof. Ing. F. Ohrablo, PhD., v. r. ,  22. 11. 2008 
 


