
 
Zápisnica č. 10 / 2010-2011 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo  7. júna 2011 o 13.00 
 
 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Ukončenie akademického roka 2010/2011 (prod. Urban) 
3. Kariérny rast (prof. Šooš, prod. Gondár) 

4. Finančné zabezpečenie Centra inovácií (Ing. Chmela) 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
    
Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 
3.5.2011. 
 
K rozhodnutiu č. 23 – Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať anglickú verziu webstránky 
fakulty. 
                                                                                  Kontrola na najbližšom zasadnutí KD 
 
K rozhodnutiu č. 32 - Dekan fakulty očakáva návrhy na zmeny názvov ústavov do 

piatku 6.5.2011.                                                                       Zodpovední: vedúci ústavov 
Dekan fakulty obdržal len jeden návrh z ústavu ÚPHSV. Nový názov ústavu ktorý 
bol schválený AS, je Ústav matematiky a fyziky.  
                                                             Uznesenie bolo splnené - vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 33 - Dekan fakulty nariaďuje:  

                                                                                                        
Pre štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia konané v ak. roku 2010/2011 sa 

upresňuje čl. 6, ods. 5.2 b) Smernice č. 1 / 2009 nasledovne: 

b) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne 

skúšky na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia (hradená z prostriedkov dekana)  

                                                            Uznesenie bolo splnené - vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 34 - Dekan fakulty nariaďuje pri prezentačných akciách firiem na 

fakulte spoplatňovať tieto akcie, resp. upovedomiť prodekana pre spoluprácu 
s priemyslom.                                                                 Zodpovední: zamestnanci fakulty 
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Uznesenie sa splní – ostáva v sledovaní 
 
K rozhodnutiu č. 35 - Dekan fakulty zvyšuje príspevok na exkurzie na študenta na 10 

€. Rozhodnutie nadobúda platnosť od 4.5.2011. 
                                                            Uznesenie bolo splnené - vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 36 – Dekan fakulty nariaďuje zostaviť Zborník vedeckých prác za 

rok 2011.  
Termín: december 2011            Zodpovední: prod. Gondár a doc. Brokeš 

Uznesenie sa splní – ostáva v sledovaní 
 
 
 
K bodu 2 
 

            Prod. Urban informoval o ukončení akademického roka 2010/2011. V tejto 
súvislosti zverejnil nasledovné informácie: 
 

BŠ ŠS 17. –  22.6.2011 

IŠ  ŠS  21. – 24.6.2011 

1. Zaradenie študentov do komisií  

Študenti prihlásení na ŠS – zoznamy podľa ŠP 

Odovzdané záverečné práce 

Zoznamy študentov 

BŠ do  9.6.2011 odovzdať p. Čavojskej 

IŠ do 14.6.2011 odovzdať p. Kršjakovej 

2. Podpis licenčnej zmluvy dekan / vedúci ústavu (dekan fakulty ukladá vedúcim 

ústavov podpisovať licenčné zmluvy záverečných prác) 

3. Protokol ŠS 

III. Celkový výsledok štúdia a štátnej skúšky 

Klasifikácia obhajoby diplomovej (záverečnej) práce: A 

Klasifikácia ústnej skúšky z predmetov: 

1. predmet  dňa 21.6.2011  klasifikácia  A 

2. predmet  dňa 21.6.2011  klasifikácia  B 
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3. predmet  dňa 21.6.2011  klasifikácia  A 

Celkový výsledok štátnej skúšky: A  

• priemer z predmetov ústnej skúšky, zaokrúhlenie nadol – k lepšej známke 

• do priemeru sa nezapočítava klasifikácia obhajoby diplomovej (záverečnej) 
práce 

 

Na základe výsledkov skúšok, klasifikovaných zápočtov, dosiahnutých počas celého 

štúdia a štátnej skúšky hodnotí sa celkový výsledok štúdia 

prospel  

prospel s vyznamenaním 

Podmienky pre hodnotenie prospel s vyznamenaním BŠ: 

VŠP ≤ 1,50, klasifikácia obhajoby záverečnej práce A, celkový výsledok štátnej 

skúšky A 

Podmienky pre hodnotenie prospel s vyznamenaním IŠ: 

VŠP ≤ 1,15, klasifikácia obhajoby diplomovej práce A, celkový výsledok štátnej 

skúšky A 

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku STU v Bratislave, registrovaný na MŠ SR dňa 

15.1.2007 

4. Podklady zo ŠS odovzdávať priebežne, bezprostredne po skončení ŠS, najneskôr:  

BŠ do 22.6.2011, 

IŠ do 27.6.2011 

Tlač   diplomov / podpisy dekana / promócie 

BŠ:  24.6.2011 / 27.6.2011 / 1.7.2011 

IŠ:     1.7.2011 / 4.7.2011 / 8.7.2011 

5. Najlepšia diplomová práca 

IŠ Študijný program, meno študenta, názov diplomovej práce, vedúci diplomovej 

práce 

Informácie poslať na adresu frantisek.urban@stuba.sk do 27.6.2011 

6. Návrhy iných ocenení diplomových prác 
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7. Odovzdanie bakalárskej práce a indexov do 12.8.2011 (piatok) 

Náhradný termín bakalárskych štátnic 26.8.2011 (piatok) 

Náhradný termín inžinierskych štátnic – určí vedúci ústavu do 31.10.2011 

8. Odovzdávanie indexov 

IŠ zápočet z exkurzie 

Zápočet z praxe zapísaný už v 1. ročníku 

9. Prijímacie konanie  

BŠ  9. 6. 2011 o 9:00 h v salóniku dekana 

IŠ  7. 7. 2011 

DŠ  7. 7. 2011 

Prijímacia komisia: 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  predseda 

prof. Ing. Zita Iždinská, PhD.  členka 

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  člen 

doc. Ing. František Urban, CSc.  člen 

doc. Ing. Peter Kostka, PhD.  člen 

IŠ a DŠ garanti študijných programov 

 
K bodu 3 
 
          Dekan fakulty a prod. Gondár informovali o príprave adeptov na habilitačné 
a inauguračné konanie. Do najbližšieho zasadnutia Vedeckej rady sa pripraví 
zoznam kandidátov, ktorí splnia všetky podmienky pre začatie habilitačného, resp. 
inauguračného konania. Menné zoznamy dotyčných, spolu s podmienkami, ktoré 
musia splniť a dátumom, do ktorého sa ich zaviazali splniť, boli zaslané vedúcim 
ústavov. 

 
K bodu 4 
 
           Ing. Chmela – vedúci Centra inovácií – prezentoval činnosť tohto pracoviska 
po jednotlivých mesiacoch od januára 2011 do 1.6.2011. Bola vyčíslená pedagogická 

záťaž pracovníkov, hospodárska činnosť a činnosť pre potreby ústavov. 
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 Predloženej prezentácii vznikla zaujímavá diskusia. V diskusii odzneli názory 
na grafické vyhodnotenie práce CI. Súčasne vznikla požiadavka, aby Ing. Chmela 
zostavil správu o CI aj podľa vyťaženosti nákladov v pedagogickej, vedecko-

výskumnej a hospodárskej činnosti centra.       
 

Rozhodnutie č. 37 
 

Dekan fakulty nariaďuje dopracovať uvedenú správu o pripomienky, ktoré 
odzneli v diskusii.  
Termín: 30.6.2011. 
                                                                                                   Zodpovedný: Ing. Chmela 

 
 
K bodu 5 

 
           Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov o aktualizáciu knihy dochádzok na 
ústavoch a aby zabezpečovali dôslednú evidenciu dochádzky aj pri neplánovanom 
opustení pracoviska. 

Následne dekan fakulty informoval, že predsedom AS-STU sa stal zamestnanec 
fakulty - doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
 
Dekan fakulty informoval aj o návšteve pána rektora na fakulte. Predmetom 
návštevy bol havarijný stav budovy a financovanie opráv. Tretie a štvrté poschodie je 
potrebné zrekonštruovať. Rektor bol informovaný aj o projekte zateplenia budovy.  
Fakulta dostala povolenie na vybudovanie fotovoltickej elektrárne na streche fakulty. 

Takto vyrobená elektrická energia bude slúžiť aj na komerčné účely. 
 
Prodekan Prikkel v súvislosti s hospodárskou činnosti upovedomil prítomných, že 
dôležitou súčasťou vyúčtovania je ekonomický list. Ak riešitelia tento dokument na 
ekonomické oddelenie nedodali, je nutné ho dodať, nakoľko vznikajú problémy 
s účtovaním. 
Následne prod. Prikkel požiadal prítomných o aktualizáciu zoznamu miestností – 

v zozname, ktorý im bude zaslaný, je potrebné doplniť mená zamestnancov, a ak 
došlo k výmene priestorov medzi pracoviskami, je to potrebné uviesť. 
 

Rozhodnutie č. 38 
 

Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať zoznam osôb v jednotlivých miestnostiach 
ústavov.  
Termín: 15.6.2011.                                                                 Zodpovední: vedúci ústavov 
 
 

Prodekan Gondár v súvislosti s grantom pre mladých výskumníkov informoval, že 
za fakultu sa do súťaže prihlásilo 31 adeptov. Vedúcim ústavov boli tieto práce 
rozdané za účelom bodového hodnotenia za ústav. Je dôležité prideliť hodnotenie aj 
z hľadiska orientácie výskumu na ústave. Je potrebné určiť poradie priority. 
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Následne sa doplní hodnotenie od Mgr. Herzogovej - v závislosti od študijných 
výsledkov. 
 

 
Rozhodnutie č. 39 

 
Dekan fakulty nariaďuje vykonať za jednotlivé ústavy hodnotenie grantov pre 
mladých výskumníkov. Jednotlivé projekty treba očíslovať postupne podľa 

významnosti.   Najvýznamnejšiemu prideliť číslo „1“.  
Termín: 15.6.2011.          Zodpovední: vedúci ústavov 
                                                                                                    
Prodekan Urban informoval  o priebehu hodnotenia výučby študentmi. Univerzita je 
zo zákona povinná umožniť študentom ohodnotiť vyučovací proces. Problémom je 
nízky záujem študentov o evaluáciu vyučovacieho procesu aj predmetov. 
Ďalej informoval o problémoch ERASMUS študentov nabehnúť na náš študijný 

systém, nakoľko nie všetky predmety sa vyučujú v anglickom jazyku. Riešením je 
pripojiť týchto študentov k anglickému krúžku a výučba bude prebiehať len v súlade 
s rozvrhom. 
V súvislosti s anglickým krúžkom sa prítomní zhodli, že ak väčšina študentov zo 
študijného programu „Strojárske technológie a materiály“ má záujem o program 
Aplikovaná mechanika, títo študenti budú presunutí na Aplikovanú mechaniku. 
Zvyšní študenti, ktorí sa rozhodnú ostať na pôvodnom programe, budú musieť 
absolvovať časť predmetov v slovenskom jazyku. 

 
Prod. Hučko informoval, že z irackého veľvyslanectva  došla požiadavka na 
zabezpečenie expertných školení pre pracovníkov s PhD. titulom. Vedúci ústavov sa 
majú vyjadriť či by vedeli zabezpečiť takéto školenia. 
V tejto súvislosti dekan fakulty rozhodol: 
 

Rozhodnutie č. 40 
 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov nahlásiť potenciálny záujem zapojenia 
sa do realizácie expertných školení.  
Termín: 15.6.2011                                                                  Zodpovední: vedúci ústavov 

 
V súvislosti s prípravou 8. RP boli zverejnené prioritné témy – Rozvoj nových 
materiálov, Biotechnológie, Energetika. 
 
Prod. Gondár v súvislosti s prípravou Zborníka vedeckých prác uviedol, že doteraz 
obdržal len jeden príspevok. Posielať príspevky je dôležité pre kariéry rast, nakoľko 

sú klasifikované do kategórie B. 
 
Tajomníčka fakulty požiadala prítomných o zabezpečenie zasielania oznámení 
o platbách (pri projektoch) na finančnú učtáreň, nakoľko je dôležité zaúčtovať platby 
podľa inštrukcií v týchto oznámeniach. 
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Dekan fakulty informoval o konaní akcie v bratislavskej Inchebe: 500 km 
slovenských – stretnutie veteránov, nakoľko fakulta je sponzorom akcie. 
  

 
 
 
 
 
Dekan následne zasadnutie ukončil a poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 7.6.2011 

Zapísala: Mgr. Anna Janušová v.r. 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 

 


