
 
Zápisnica č. 2 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo  01. októbra 2012 o 11.00 hod. 

 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Stav čerpania dotačných finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
3. Analýza prijatých a zapísaných študentov pre akademický rok 2012/2013 

(dekan fakulty) 
4. Stav riešených projektov na fakulte (prod. Gondár) 
5. Formula okolo Slovenska (prod. Králik, p. Gerhardt) 
6. Rôzne 

- Vedeckí pracovníci bez PhD. (dekan fakulty) 
- Informácie z Kolégia rektora 
- Schválenie žiadosti pre inžinierov bez PhD. prednášať 
- Strojárska olympiáda 

                        
 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 04. 09. 2012. 
 
K rozhodnutiu č. 2 – Dekan fakulty rozhodol, že motivačné odmeny budú poskytované za 
národné a medzinárodné výskumné projekty, publikačnú činnosť a školiteľom na úrovni 
tretieho stupňa štúdia. Odmeny budú podľa požiadaviek aktualizované začiatkom každého 
akademického roka.    
Termín: Priebežne                                         Zodp.: dekan fakulty 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K rozhodnutiu č. 3 – Dekan fakulty ukladá urobiť analýzu prijatých a zapísaných študentov 
podľa regiónov.    
Termín: 17.9.2012                                          Zodp.: prod. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 4 – Dekan fakulty ukladá pripraviť plán cesty Formuly okolo Slovenska.  
Termín: 1.10.2012                                          Zodp.: prod. Králik                       

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
K rozhodnutiu č. 5 – Dekan fakulty ukladá zostaviť Zborník vedeckých prác SjF STU za rok 
2012, pričom tento zborník bude vydaný začiatkom roka 2013.    
Termín: 1.12.2012                                        Zodp.: prod. Gondár 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 
K rozhodnutiu č. 6 – Dekan fakulty nariaďuje zorganizovať v spolupráci s odborovou 
organizáciou stretnutie s jubilantmi (pracovné aj životné jubileá) dvakrát ročne. 
Termín: Priebežne                       Zodp.: PaedDr. Ing. Součková, prod. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K rozhodnutiu č. 7 – Dekan fakulty nariaďuje predložiť vedúcemu CI Ing. Chmelovi:  
1. požiadavky na pedagogický proces 
2. požiadavky na záverečné práce 
3. požiadavky na realizáciu výskumných úloh a finančné krytie 
4. požiadavky na 3D merania 
Termín 24. 09. 2012                                                Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  
 
K rozhodnutiu č. 8 – Dekan fakulty žiada v súvislosti s prípravou Univerzitného vedeckého 
parku  vysťahovať priestory suterénu v laboratóriu po doc. Harmanovi a po bývalej katedre 
elektrotechniky a  katedre fyziky.       
Termín 24. 09. 2012                                                               Zodp.: doc. Velichová, prof. Hulkó 

      Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

Rozhodnutie č. 9 
 

Dekan fakulty rozhodol o udeľovaní prospechových/motivačných štipendií pre 
študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a študentom, ktorí za zúčastňujú 
aktivít súvisiacich s reprezentovaním fakulty ku Dňu študentov (17. 11.).  
Žiada, aby vedúci ústavov a fakultných pracovísk predložili návrhy na ocenenie 
študentov prodekanovi Urbanovi.  
Termín: 12.10.2012                                              Zodp.: vedúci ústavov                        
 
K bodu 2 
 

Ing. Kuzmová v tabuľke prezentovala stav čerpania dotačných finančných 
prostriedkov na SjF STU (Príloha č. 1).  
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K bodu  3 
 

Dekan fakulty prezentoval aktualizovanú analýzu prijatých a zapísaných 
študentov pre akademický rok 2012/2013, pričom upozornil na výrazný pokles 
študentov medzi 1. a 2. ročníkom prvého stupňa štúdia (Príloha č. 2). 

Diskusia k téme – dekan fakulty navrhol zorganizovať diskusné stretnutie 
ohľadom doučovania, resp. konzultácií pre študentov, ktorí počas semestra 
nedosahujú požadované výsledky. Doc. Jelemenský navrhol zaviesť prezenčné 
listiny na priebežnú kontrolu účasti študentov na prednáškach, prípadne zaviesť 
cvičenia k predmetom. Ďalej dekan fakulty predniesol návrh časť prednášok 
konvertovať na povinné semináre, prípadne robiť kontrolné testy v priebehu 
semestra. Cieľ je jediný - zabrániť poklesu študentov medzi jednotlivými ročníkmi. 

 
K bodu 4 
 

Prod. Gondár informoval o stave riešených projektoch na fakulte – počet 
projektov zo štrukturálnych fondov vzrástol medziročne približne o jednu tretinu, 
rovnako však vzrástla suma, ktorá bola zálohovo vyplatená na tieto projekty (k 01. 
10. 2012 je to cca 275 tis. Eur). Komplikácie spôsobuje najmä návratnosť (cca 6 
mesiacov) zálohových platieb formou refundácie. Do budúcna bol vznesený návrh 
prijímať zamestnancov na projekty na plný úväzok. 

 
K bodu 5 
 

Prod. Králik v spolupráci s p. Gerhardtom prezentoval projekt Formula okolo 
Slovenska, ktorý bude prebiehať od 22. do 26. októbra. Podrobný časový 
harmonogram a program prezentácií k projektu – v Prílohe č. 3. V porovnaní 
s minulým rokom bola zmenená trasa prezentačných miest: 
- Nitra 
- Banská Štiavnica 
- Prešov 
- Martin 
- Dubnica nad Váhom 
 P. Kirka sa informoval ohľadom dopravy študentov  na prezentačné miesta – 
cestovné bude rovnako ako minulý rok na požiadanie preplatené. 

 
K bodu 6 
 
- Vedeckí pracovníci bez PhD. 

Dekan fakulty prezentoval upravený zoznam vedeckých pracovníkov 
a asistentov bez PhD., (Príloha č. 4). Dôrazne upozornil na fakt, že keď sú títo 
zamestnanci na uvedených pozíciách bez PhD., veľmi nepriaznivo ovplyvňujú 
Koeficient kvalifikačnej štruktúry základného pracoviska a teda aj celej fakulty. 
Vyzval prítomných vedúcich ústavov, aby preferovali obsadenie dotknutých pozícií 
ľuďmi, ktorí majú hodnosť PhD.   
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Rozhodnutie č. 10 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť dva typy osobných listov pre vedeckých 
pracovníkov a asistentov bez PhD.: 
1/ typ – osoby, ktoré sú v súčasnosti vo vedeckej príprave – dotknuté osoby musia 
dekanovi fakulty predložiť list s plnením vedeckej prípravy a uvedením termínu 
odovzdania a obhajoby PhD.  
2/ typ – osoby, ktoré  nie sú v súčasnosti vo vedeckej príprave – dotknuté osoby 
musia dekanovi predložiť list či a ako chcú riešiť svoj kariérny rast.   
Termín: 30. 10. 2012                                                                Zodp.: vedúci ústavov 
 
Hodnotenie odpovedí, prípadne pohovory s dotknutými budú individuálne. Pri 
neuspokojivom vysvetlení v odpovedi bude dotyčná osoba preradená do pozície 
„administratívny pracovník“.  
Termín: 15. 11. 2012                                                                Zodp.: dekan fakulty 
 

- Informácie z Kolégia rektora 
 
 Dekan fakulty informoval o  

• zrušení verejného obstarávania týkajúceho sa chodieb 2., 3. a 4. poschodia. 
Výsledok – je potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie na uvedený 
predmet. 

• Univerzitný vedecký park – (podľa ŠT MŠ SR p. Chudobu) nie sú povolené 
žiadne stavebné úpravy súvisiace s budovou SjF, možno dostaneme len 
požadované prístroje. 

 
- Schválenie žiadosti pre inžinierov bez PhD. prednášať 
 

Rozhodnutie č. 11 

Dekan fakulty vyzýva vedúcich ústavov aby prehodnotili obsadenie jednotlivých 
prednášajúcich zamestnancov s titulom Ing. a tiež s titulmi Ing. a PhD.. 
Termín: 15. 11. 2012                                                                Zodp.: vedúci ústavov 
 
Diskusia k problematike – kolégium sa zhodlo na rozhodnutí dekana fakulty 
s uplatňovaním výnimiek pri jednotlivých zamestnancoch.  
 
- Strojárska olympiáda 
 

Dekan fakulty informoval o stave príprav na Strojársku olympiádu 
a predstavil ju ako jeden z hlavných prostriedkov na reprezentáciu fakulty. 
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Rozhodnutie č. 12 

Dekan fakulty ukladá predložiť aktualizované otázky k strojárskej olympiáde do 
konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                                Zodp.: vedúci ústavov  
 
 Dekan fakulty informoval o liste týkajúcom sa udeľovania odmien, ktorý bude 
adresovaný v priebehu týždňa školiteľom. 
 
 Dekan fakulty v krátkosti zhrnul správu zo služobnej cesty v Tucsone 
(Arizona) – pozitívami sú vysoko hodnotené práce študentov SjF, celkový záujem 
o študentov zo Slovenska a rovnako záujem študentov z USA o štúdium na 
Slovensku (návrh na 5 výmenných pobytov pre študentov a 2 pobyty pre pedagógov 
ročne). 
 

Rozhodnutie č. 13 

Dekan fakulty žiada pripraviť študijné podklady (ECTS) do konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                          Zodp.: garanti predmetov 
 

Rozhodnutie č. 14 

Dekan fakulty žiada predložiť zoznam skúšajúcich na štátnice do konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                                Zodp.: vedúci ústavov  
 
 

 Prod. Králik oboznámil prítomných o: 

• účasti fakulty na výstave ELOSYS (v koordinácii s tajomníkom ZSP p. Hyben) 
a príprave projektu FORMULA okolo Slovenska. Ďalej informoval o 
pripravovanej akcii BIGFUT, ktorá sa koná uskutoční 16. 10. 2012 (utorok) 
o 15:00 v priestoroch auly SjF pod záštitou spoločnosti SIEMENS. Na akciu je 
potrebné zabezpečiť pódium, lešenie a ozvučenie (Ing. Križan, p. Gerhardt). 

• Akadémia vzdelávania VAPAC – študenti budú propagovať v stánku SjF staršiu 
verziu formuly a k dispozícii budú aj propagačné materiály.  

• akcii firmy ABEST, ktorá bude prebiehať vo štvrtok, 04. 10. 2011 v priestoroch SjF.  

• ponuke spolupráce so spoločnosťou Nestlé Slovensko (požiadavky na výrobu linky 
na balenie kávy).  

• pripravovanom banner-i  SES Tlmače – na stránke SjF. 
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 Dekan fakulty pripomenul prítomným čerpanie dovolenky, najmä 
u zamestnancov, ktorí majú ku koncu roka 2012 viac ako 15 dní nevyčerpanej 
dovolenky. 
 
 Dekan následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 01. 10. 2012 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Čerpanie dotačných finančných prostriedkov 
Príloha č. 2: 
 k bodu 3 – Počet prijatých a zapísaných študentov v akademickom roku    
                                2013/2014 
Príloha č. 3: 
 k bodu 5 – Formula okolo Slovenska 
Príloha č. 4: 
 k bodu 6 – Vedeckí pracovníci bez PhD. 
 
 
 
Dňa: 01. 10. 2012                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


