
Zápisnica 
zo schôdze výkonného výboru  ALUMNI klubu STU 

5. 11. 2008   
 
PPrrííttoommnníí::  Pavel Čičák, Karol Jelemenský, Ján Máčai, Zuzana Mokošová, František Ohrablo,     

Dušan Petráš, Tatiana Sikorová, Pavel Timár 
NNeepprrííttoommnníí:: Andrej Šoltész 
OOsspprraavveeddllnneenníí::  Bohumil Kováč,,  Ladislav Hulényi, Kvetoslava Rešetová 
 
Programu: 
1/ Plagát pripravovaného plesu 
2/ Kontaktné osoby 
3/ Adresáre absolventov SVŠT po 25 rokoch 
4/ Rokovanie s priemyselnými zväzmi 
5/  Rokovanie v Inchebe 
 
Z rokovania po diskusii vyplynuli k jednotlivým bodom nasledovné závery: 
  
K bodu 1/ 
Po výbere plagátu  komisiou /prof. Kováč, prof. Ohrablo/, z troch predložených návrhov /1x 
dizajnérske štúdio Blaško, 2x Mgr. I. Řehák/, bol definitívne upravený text s adresami kontaktov.  
K vybranému návrhu neboli pripomienky.  
 
Úloha: 
Dopracovať vybraný návrh 
T: 11. 11. 2008 
Z: prof. Ohrablo 
 
K bodu 2 a 3/ 
Pre spoluprácu na organizácii plesu s účasťou absolventov po 25. rokoch navrhli členovia výkonného 
výboru za SjF doc. Jelemenský – Ing. Ondroviča a prof. Kováč za FA -  Ing. arch. Závodnú-
Ábelovičovú. Zatiaľ nie sú známe mená kontaktných osôb z FCHPT, MTF, FEI  a FIIT. 
S Ing. Ondrovičom a Ing. arch. Závodnou nadviazal prof. Ohrablo pracovný kontakt,  k dispozícii sú 
aktuálne adresy absolventov z roku 1984 (aj v elektronickej forme). 
 
K bodu 4/ 
Pror. Petráš priebežne rokuje so zástupcami priemyselných zväzov s priaznivou odozvou podpory 
plesu (s výnimkou ZSPS, ktorý bude, podľa vyjadrenia prezidenta ZSPS Ing. J. Majerského, 
spolupracovať pri organizácii plesu so SvF STU). 
  
K bodu 5/ 
Pror.  Petráš rokoval so zástupcom Incheby, povereným  organizáciou 3. reprezentačného plesu STU. 
Z rokovania vyplynul mierny odklon od pôvodných predstáv o financovaní podujatia. Podrobnosti 
budú vyriešené na najbližších stretnutiach. 
 

• Zatiaľ nie je zabezpečený funkčný sekretariát plesu so stálou dennou službou (pracovník  na 
čiastočný úväzok, alebo za odmenu). V súvislosti s plesom bude túto úlohu plniť pracovník 
sekretariátu rektora. Tak to bude uvedené na plagáte a propagačných materiáloch k plesu. 

• Nepodarilo sa zabezpečiť zariadenie klubovej miestnosti ALUMNI nábytkom  telefónom 
a počítačom,  

• Vzhľadom na uzavreté zmluvné vzťahy neboli vykonané  zatiaľ žiadne kroky s cieľom 
rýchlejšej aktualizácie informácií a komplexnej starostlivosti o web stránku ALUMNI klubu. 

 
Na záver výkonný tajomník AK poďakoval prítomným za aktívnu účasť a podnetné návrhy. 
 
Zapísal: prof. Ing. F. Ohrablo, PhD., v. r.      5. 11. 2008 
 


