
 
Zápisnica č. 10 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2013 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Stav čerpania dotačných finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
3. Výberové konanie na prof. a doc. (doc. Prikkel) 
4. Koniec akademického roka - promócie (doc. Urban) 
5. Letný režim SjF 2013 – služby, rekonštrukcie, dovolenky (prof. Šooš) 
6. Informácie z kolégia rektora (prof. Šooš) 
7. Rôzne  
- stav prihlásených študentov na všetky stupne štúdia, prijímacie pohovory,  
  2. kolo prijímacieho konania (doc. Urban) 
- propagácia fakulty – propagačné materiály, propagácia v médiách (doc. 
Králik) 
- informácia o stave komplexnej akreditácie (doc. Ščepka)  
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 04. 06. 2013. 

 
K rozhodnutiu č. 28 – Dekan fakulty ukladá na rokovanie AS SjF pripraviť návrh: 

- počet ponúkaných miest pre uchádzačov, ktorých SjF plánuje prijať v akademickom roku 
2014/2015 na štúdium akreditovaných študijných programov 2. stupňa 
- na zriadenie elektronického indexu.  
Termín: apríl 2013                                                                                         Zodp.: doc. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 40 – Dekan fakulty ukladá prerokovať výsledky evaluácie 
pedagogického procesu študentmi na zasadnutí kolégia dekana, vedenia fakulty, ústavov 
a zabezpečiť zápisnice zo zasadnutia ústavov.  
Prodekan Urban pošle hodnotenie vedúcim ústavov.  
Dekan fakulty ukladá prerokovať uvedený materiál na ústavoch a v prípade potreby prijať 
opatrenia podľa študijných programov.  
Termín: 29. 04. 2013                                                                        Zodp.: vedúci ústavov 
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 Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 46 – Dekan fakulty berie na vedomie plán Harmonogramu 
akademického roka 2013/2014 pre II. a III. stupeň štúdia a ukladá vedúcim ústavov zaslať 
zmeny v učebných plánoch. 
Termín: 23. 05. 2013                                                 Zodp.: garanti študijných programov 
                                                                                                       prod. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 50 – Dekan fakulty ukladá pripraviť jednotné podklady pre 
propagáciu ústavov.  
Termín: 30. 06. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 51 – Dekan fakulty ukladá rozposlať zoznam kľúčov.  
Termín: 07. 05. 2013                                                                            Zodp.: prod. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
Dekan fakulty ukladá doplniť zoznam chýbajúcich kľúčov na vrátnicu. 
Termín: 31. 05. 2013                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 52 – Dekan fakulty ukladá poslať, v súlade s prezentovaným 
materiálom „Kritériá pre výberové konanie“ návrh názvov študijných programov, názvov 
zameraní študijných programov, návrhy  garantov a spolugarantov ŠP a zameraní ŠP.  
Termín: 14. 06. 2013                                                                                Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 53 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrh na interné členenie a 
prefinancovanie  prostriedkov získaných z financovania miezd zo štrukturálnych fondov.  
Termín: 28. 06. 2013                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 
K bodu 2 
 

Ing. Kuzmová prezentovala priebežný stav čerpania dotačných finančných 
prostriedkov v roku 2013 (Príloha č. 1). Celkové čerpanie bežných výdavkov k 01. 07. 
2013 predstavuje 40,86%. 
 

Rozhodnutie č. 54 

Dekan fakulty ukladá pripraviť čerpanie mzdových prostriedkov podľa 

jednotlivých ústavov SjF STU v Bratislave.  

Termín: 31. 08. 2013                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 
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K bodu 3  
 

Doc. Prikkel informoval o prebiehajúcich výberových konaniach na funkčné 
miesta docentov a profesorov. 

 
 

K bodu 4   

                                    

 Doc. Urban prezentoval harmonogram promócií a promočné zbory (Príloha č. 
2; Príloha č. 3). 
 
 
K bodu 5 
 
 Prof. Šooš informoval o letnom režime na SjF – pripomenul nahlásenie služieb 
za vedenie fakulty a za ústavy SjF (Príloha č. 4).  
 

Rozhodnutie č. 55 

Dekan fakulty ukladá nahlásiť služby za ústavy SjF počas letného režimu.  

Termín: 03. 07. 2013                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 

01. 07. 2013 oficiálne začínajú rekonštrukcie chodieb fakulty (platby za 
jednotlivé služby budú preplácané priebežne). Súčasne prebiehajú aj rekonštrukcie 2 
fakultných bytov a laboratória určeného na meranie v suteréne. Archív fakulty bude 
presťahovaný zo suterénu na 5. poschodie. 

08. 07. 2013 je predpokladaný termín prebratia stavby v Nitrianskom Rudne 
a začatie kolaudačného konania; v súvislosti s rekreačným zariadením bol začatý 
proces verejného obstarávania na bytové zariadenie. 

Od 29. 07. 2013 do 02. 08. 2013 bude realizovaná odstávka energií na fakulte – 
v uvedenom termíne je odporúčané čerpať dovolenku. 
 
 
K bodu 6 
 
Prof. Šooš informoval o priebehu zasadnutia Kolégia rektora:  

- v súvislosti so získaním dvoch univerzitných parkov na STU navrhol kvestor 
STU zrušenie existujúceho výskumného centra a vytvorenie Centra v ktorom 
by bolo zahrnuté aj riadenie  univerzitných parkov 

- na základe analýzy kvality a termínov plnenia, uskutočnenej prorektorom 
Sokolom, nebola podporená myšlienka presťahovania Nakladateľstva STU. 
Dekani fakúlt súhlasili aby sa Nakladateľstvo STU zachovalo bez  polygrafie 

- prorektor Horňák navrhol zavedenie nového disciplinárneho poriadku 
- odporúčanie rektorátu STU – nezvyšovať minimálne kritériá na akreditáciu 
- Letná univerzita stredoškolákov – 04. 09. 2013 



Zápisnica č. 10 / 2012-2013 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 1. júla 2013 

4 
 
 
 

- on-line prístup k normám v knižnici alebo individuálne – zabezpečuje 
prorektor Sokol 

 
 Dekan FCHPT, prof. Šajbidor, nominoval pri príležitosti životného jubilea na 
udelenie ocenenia prof. Gatiala. Súčasne informoval, že škody po požiari na FCHPT 
boli vyčíslené na 300 tis. EUR. 

 
 

K bodu 7 
 

Doc. Urban informoval o počte prihlásených študentov na štátne skúšky – 183 
študentov 1. stupňa a 304 študentov 2. stupňa (Príloha č. 5) a o stave prihlásených 
študentov – zo 645 uchádzačov 495 doložilo maturitné vysvedčenia (476 uchádzačov 
bolo prijatých bez vstupného testu). Z 32 zahraničných uchádzačov bolo prijatých 25. 
 

Doc. Králik podal informácie o doterajších výdavkoch fakulty spojených 
s propagáciou štúdia v hodnote 5 641,85 EUR.  

Propagácia 2. kola prijímacieho konania (termín prijímacieho konania - od 21. 
06. 2013 do 31. 07. 2013) bude prebiehať vo vysielaní Rádia Slovensko a rádia Viva od 
06. 07. 2013. 

 
Doc. Králik informoval o pripravovanej Letnej univerzite stredoškolákov, 

ktorá sa bude konať 04. 09. 2013 s prezentáciou formule. Prof. Šooš navrhol osloviť 
doc. Lešinského na prednesenie príspevku. 

 
Ing. Kuzmová informovala o iniciatíve kvestora STU ohľadom zrušenia 

rezervných fondov súčastí STU. 
 
P. Kováč predniesol za študentov návrh na organizovanie doplnkových hodín 

matematiky a fyziky pre študentov 1. ročníka v novozariadenej učebni na Mladej 
garde za podpory doktorandov SjF STU v Bratislave.  
 
 Prof. Šooš zhrnul informácie o komplexnej akreditácii, bola doručená kladná 
hodnotiaca správa a následne bude zaslaný list rektorovi STU. 
 

Rozhodnutie č. 56 

Dekan fakulty ukladá pripraviť list s fotodokumentáciou ohľadom havarijného 

stavu ťažkých laboratórií.  

Termín: 15. 07. 2013                                                                              Zodp.: Ing. Chmela 
 
 Prítomní pripomenuli odpustenie polovice vložného za konferenciu ERIN 
2013 doktorandom, ktorí aktívne prezentujú na konferencii svoj príspevok. Dekan 
fakulty potvrdil, že súhlasí s pôvodným rozhodnutím o preplatení polovice vložného 
za konferenciu ERIN 2013.     
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Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
V Bratislave 01. 07. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: 
k bodu 2 – Stav čerpania dotačných finančných prostriedkov 

Príloha č. 2: 
k bodu 4 – Harmonogram promócií  

Príloha č. 3: 
k bodu 4 – Promočné zbory 

Príloha č. 4: 
k bodu 5 – Rozpis služieb 

Príloha č. 5: 
k bodu 7 – Počty študentov 

 
 
 
Dňa: 01. 07. 2013                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


