
Zápisnica 
z rokovania výkonného výboru  ALUMNI klubu STU 

zo dňa 8. 10. 2008 
 
PPrrííttoommnníí:: Pavel Čičák, Karol Jelemenský, Bohumil Kováč, Ján Máčai, Zuzana 

Mokošová, František Ohrablo, Dušan Petráš, Kvetoslava Rešetová, Tatiana 
Sikorová, Igor Šurina, Pavel Timár 

NNeepprrííttoommnníí:: Andrej Šoltész 
OOsspprraavveeddllnneenníí:: Ladislav Hulényi 
 
PPrrooggrraamm::  
1/ Informácia  o činnosti ALUMNI klubu 
2/ 3. ples STU /spolupráca , zväzy, súčasný stav 
3/ Názov: /Stretnutie absolventov SVŠT po 25 rokoch./ 
4/ Organizácia – sekretariát plesu 
5/ Sponzori – vedenie STU 
6/ Rôzne 
7/ Diskusia 
 
K bodu 1 
Po otvorení rokovania a privítaní boli prítomní informovaní o posledných novinkách v práci 
AK, hlavnou témou bola príprava 3. plesu STU. 
 
K bodu 2 
Pror. Petráš informoval o nadviazaní kontaktov s priemyselnými zväzmi a ich reakciách na 
spoluprácu pri zabezpečení účasti a podpore organizácii 3. plesu STU. Reakcie boli v princípe 
kladné, takže so spoluprácou možno rátať. 
Po osobnej konzultácii s prof. Šlachtom, prezidentom Spolku architektov, bol opakovaný 
písomný kontakt aj na SKA.  
V zmysle predbežnej kalkulácie nákladov, bude cena vstupenky 1.000,- Sk/os, študenti 500,- 
Sk/os.  
 
K bodu 3 
Pror. Petráš zdôraznil potrebu zachovať univerzitný charakter plesu a podporiť 
spolupatričnosť fakúlt. Navrhol organizovať ples  ako spoločenské stretnutie absolventov 
univerzity /jednotlivých fakúlt/ po 25 rokoch, resp. po 5 rokoch (FIIT). 
 
S návrhom súhlasili všetci prítomní.  
 
Mgr. Sikorová uviedla, že databázy absolventov sú počnúc rokom 1983 presunuté na 
jednotlivé fakulty (s výnimkou FA STU) čo môže byť problematické, a z tohto dôvodu je 
nevyhnutná spolupráca všetkých fakúlt.  
 
Úloha 
Zabezpečiť kontaktné osoby, ktoré sa budú zaoberať získaním aktuálnych kontaktov na 
absolventov. 
Z: všetci členovia VV 
T: 17. 10. 2008 
 
 



Ing. Mokošová predložila grafický návrh tlačovín pre prípravu plesu (plagát, pozvánka, 
vstupenka, menu). Grafický návrh je potrebné dopracovať, zatiaľ predložená kalkulácia na 
návrh a tlač je finančne náročná. 
 
Úloha: 
Dopracovať grafický návrh a prerokovať finančné náklady s autorom návrhu. 
T: ihneď 
Z: Ing. Mokošová, prof. Ohrablo, prof. Kováč 
 
K bodu 4 
Po zabezpečení klubovej miestnosti  (prízemie R-STU, vedľa archívu STU), jej zariadení 
nábytkom /pror. Finka a prof. Ohrablo/ a technickým vybavením – telefón, počítač /Ing. 
Timár/, bude zriadený funkčný sekretariát plesu so stálou dennou službou s plánovaným 
termínom od 17. 10. 2008. 
Preverenie možností pri získaní pracovníka sekretariátu na čiastočný úväzok prisľúbili prof. 
Kováč a doc. Jelemenský.  
 
K bodu 5 
Získavanie potrebných finančných prostriedkov bude predmetom rokovaní členov V-STU so 
sponzormi a priaznivcami STU, v spolupráci s AK. 
 
K bodu 6 
Ing. Mokošová informovala o aktuálnom stave účtu AK a predložila zoznam nových členov, 
ktorí zaslali  prihlášky od posledného stretnutia VV (19. 6. 2008). 
Výkonný výbor schválil vstup nových členov do AK v zmysle predloženého zoznamu bez 
pripomienok a s platnosťou od 8. 10. 2008. 
 
K bodu 7 
V priebehu rokovania vystúpili aktívne všetci členovia VV. 
Ing. Šurina uviedol, že činnosť AK je potrebné aktivizovať organizáciou odborných podujatí. 
Poukázal tiež na potrebu  vytvoriť  funkčnú internetovú stránku s aktuálnou databázou 
absolventov univerzity a s možnosťou vstúpiť do nej zo strany absolventov tak, aby do nej 
mohli vložiť svoje kontaktné údaje.  
 
Na záver výkonný tajomník AK poďakoval prítomným za aktívnu účasť a podnetné návrhy. 
 
 
Bratislava 8. 10. 2008 
 
Zapísal: prof. Ing. F. Ohrablo, PhD., v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zoznam novoprijatých členov k 8. 10. 2008 
 
1. doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD., FEI STU 
2. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, MTF STU 
3. prof. Ing. Andrej Staško, DrSc., FCHPT STU 
4. Ing. Jana Štefánková, MTF STU  
5. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., FA STU 
 


