
 
Zápisnica č. 7 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 3. apríla 2013 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Metodika rozpočtu (Ing. Kuzmová) 
3. Pedagogické výkony (prod. Urban) 
4. Projekt akreditácie SjF (doc. Ščepka) 
5. ŠVK (prod. Králik) 
6. Rôzne 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 05. 03. 2013. 
 

K rozhodnutiu č. 27 – Dekan fakulty ukladá pripraviť analýzu hodnotenia 
pedagogického procesu.  
Termín: 31. 03. 2013                                                                              Zodp.: doc. Urban 
Výsledky hodnotenia budú následne prerokované na ústavoch SjF. 
Termín: apríl 2013                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
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 
2013/2014 na štúdium akreditovaných študijných programov 2. stupňa 
- na zriadenie elektronického indexu.  
Termín: apríl 2013                                                                                         Zodp.: doc. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
  K rozhodnutiu č. 30 – Dekan fakulty nariaďuje aby mu vedúci ústavov nahlásili 
termín možnej prezentácie prednášky prof. Dedíka „Ako publikovať“. Optimálne by bolo, keby 
sa spojili vždy dva ústavy.    
Termín: 12. 03. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 33 – Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavom (v súlade s platnou 
legislatívou) podať majetkové priznanie za rok 2012. 
Termín: 29. 03. 2013                                                                          Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 34 – Dekan fakulty nariaďuje zverejniť témy diplomových 
a dizertačných prác. 
Termín: 31. 03. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 35 

Dekan fakulty nariaďuje osobne prerokovať – III. stupeň – Tepelné a hydraulické 
stroje a zariadenia. 
Termín: apríl 2013                                                                        Zodp.: prod. Gondár 
 

 
K bodu 2 
 
 Prof. Šooš informoval o kontrole NKÚ týkajúcej za zahraničných vedecko-
výskumných projektov za obdobie 2009 - 2012. 
 
 Prof. Šooš ďalej informoval o pridelených dotačných prostriedkoch pre STU. 
STU zaznamenalo nepatrný nárast dotačných prostriedkov. Päť fakúlt pritom išlo 
v porovnaní s predchádzajúcim rokov v dotáciách dole, dvom fakultám (SvF a SjF) 
boli dotačné prostriedky navŕšené. Našej fakulte vzrástli v porovnaní  
s predchádzajúcim rokom dotácie o 108 000,- Eur. 
Metodika delenia pre jednotlivé ústavy SjF bude predložená po schválení 
Akademickým senátom.  
 Zmeny v metodike v porovnaní s predchádzajúcim rokom nastanú v zlúčení 
mzdových dotačných prostriedkov za vzdelávanie (07711 – tarifné platy + 
odpočítateľné položky + ostatné náklady) a vedu a výskum (07712 – tarifné platy + 
odpočítateľné položky + ostatné náklady). 

Ústavy budú povinné dosahovať stanovené minimálne publikačné výstupy 
dva roky po sebe. V prípade nesplnenia kritérií budú zamestnancom odobraté 
osobné príplatky. 

 
Rozhodnutie č. 36 

Dekan fakulty nariaďuje poslať návrh metodiky delenia dotačných prostriedkov 
vedúcim ústavom a súčasne členom AS SjF STU.   
Termín: 05. 04. 2013                                                                      Zodp.: pani tajomníčka 
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K bodu  3  
 
 Prod. Urban prezentoval výkony ústavov v spolupráci s Ing. Harakaľovou 
(Príloha č. 1) – diskusia k téme.  
 

Rozhodnutie č. 37 

Dekan fakulty ukladá skontrolovať prezentované výkony v pedagogike.    
Termín: 09. 04. 2013                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 

 
K bodu  4   
                                    
 Doc. Ščepka informoval prítomných členov kolégia o projekte komplexnej 
akreditácie SjF. Žiadosti o reakreditáciu z dôvodu veku garantov bolo možné 
predkladať len do 31. 12. 2013, po tomto termíne musia byť podané nové žiadosti 
o riadnu akreditáciu - SjF odoslala žiadosti o reakreditáciu 07. 12. 2012.  

Súčasne informoval o dvoch nových žiadostiach, ktoré musíme urýchlene 
predložiť na AK. Jedná sa o ŠP  Energetické stroje a zariadenia  zaradenie a  Výrobné 
stroje a  zariadenia (III. stupeň).  
 Návrh prítomných pripraviť zoznam garantov predmetov; predmetom 
diskusie bolo aj zefektívnenie výučby. 
 

Rozhodnutie č. 38 

Dekan fakulty ukladá zvolať radu garantov a vedúcich ústavov s cieľom: 
- garantovanie pripravovaných študijných programov 
- zefektívnenie procesu výučby 
Termín: 26. 4. 2013                                                                      Zodp.: prod. Gondár 
 
 
K bodu 5 
 
 Dekan fakulty odovzdal menovací dekrét Ing. Guželovi, ktorý bude 
koordinátorom ŠVK 2013. 

Prod. Králik a Ing. Gužela predstavili organizáciu ŠVK – delenie na 12 sekcií 
(spolu 120 osôb) – neotvára sa sekcia Aplikovaná matematika a fyzika.  

Otvorenie konferencie sa uskutoční v Aule Aurela Stodolu 16. 04. 2013 o 09:00 
hod.; ŠVK bude prebiehať  v miestnostiach S1-S4, 004, 023 a po ústavoch v budove na 
Námestí slobody 17. Vyhodnotenie bude v S4. Po vyhodnotení sa bude konať 
tradičný raut v Drevárni.  

Výučba bude v tento deň do 13:00 prebiehať formou účasti na jednotlivých 
sekciách ŠVK, po 13:00 bude vyučovanie podľa rozvrhu (Príloha č. 2). 
 Menovacie dekréty budú udelené všetkým členom komisie ŠVK. 
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Rozhodnutie č. 39 

Dekan fakulty ukladá nahlásiť členov komisií jednotlivých sekcií ŠVK Ing. 
Guželovi. 
Termín: 05. 04. 2013                                                               Zodp.: tajomníci komisií 
 
 Dekan predložil aj návrh udeliť mimoriadnu odmenu študentom, ktorí budú 
úspešne reprezentovať SjF na konferencii v Prahe (máj 2013) – cena dekana. 
 
 
K bodu 6 
 
 Dekan fakulty informoval o výsledkoch benchmarkingu technických univerzít 
v SR a ČR (Príloha č. 3) a tiež o úspešnosti podaných projektov KEGA a VEGA 
(Príloha č. 4). 
  
 Prod. Králik oboznámil prítomných s Kanceláriou pre spoluprácu 
s priemyslom a informoval o Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. 
 
 P. Kováč upozornil na vyhodnotenie evaluácie a následné vyvodenie záverov. 
 

Prod. Urban informoval o hodnotení predmetov, pedagógov študentmi - 
výsledky sú v AIS. Na porade ústavov sa musí zaujať oficiálne stanovisko 
(pripomienky) k tomuto hodnoteniu. Celkovo sa do tejto akcie zapojilo 13 % 
študentov (v ostatných rokoch len asi 1 - 2 %). 
 
 

Rozhodnutie 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 
 
 
 Prod. Urban pripomenul termín štátnic – 24. 06. – 26. 06. 2013 a požiadal 
prítomných aby využili prvý deň na konanie a podľa možnosti aj ukončenie skúšok 
a priebežne nahlasovali stav p. Kršjakovej na pedagogickom oddelení SjF. 
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Rozhodnutie č. 41 

Dekan fakulty nariaďuje jednotný začiatok štátnych záverečných skúšok pre 
druhý stupeň štúdia na pondelok 24. 6. 2013.  
Termín: 28. 06. 2013                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
  

Prod. Prikkel informoval o príplatkoch za externé štúdium, ktoré budú 
zahrnuté v mzdách za marec 2013. 
 Prod. Prikkel ďalej prezentoval investičný zámer SjF na rok 2013 (Príloha č. 5). 
 

Prod. Králik informoval o spolupráci so spoločnosťou ZF SACHS Slovakia, a.s. 
v zastúpení p. Paulovičom – pripravuje sa rámcová zmluva o spolupráci 
s absolventmi SjF;  ďalej referoval o úspešných akciách SjF – Technológie budúcnosti 
už dnes, propagácia SjF na gymnáziu v Martine – prednášky o fyzike a exkurzia na 
SjF z gymnázia z Topoľčian. 

 
 Ďalšie pripravované akcie:  
- prezentácia AEGEE - 09. 04. 2013 (utorok) o 11:00 
- IngA na SjF – prezentácia Roberta Sebestyena, vedúceho meracích stredísk VW 
SLOVAKIA – 24. 04. 2013 (streda) o 10:00 hod. 
- Job Fórum 14. 05. 2013 (utorok) – budú rozoslané pozvánky 
- 500 km slovenských – 29. 05. 2013 (streda) – 02. 06. 2013 (nedeľa) – akcia je 
pripravovaná v spolupráci s p. Šárkom 
- Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre – 22. 05. 2013 (streda) – 25. 05. 2013 
(sobota)– možnosť zapojiť sa do súťaže o študentskú cenu 
- Národný beh Devín – Bratislava – 07. 04. 2013 (nedeľa) 
 
 Ing. Kuzmová informovala o výsledku hospodárenia SjF za rok 2012 
v hodnote 25 500,- Eur. 
 Kontrola NKÚ zameraná na zahraničné vedecko-výskumné projekty (za 
obdobie 2009 – 2012) začne 05. 04. 2013 o 10:00 hod. a bude trvať približne mesiac. 
 
 Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 03. 04. 2013 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 



Zápisnica č. 7 / 2012-2013 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 3. apríla 2013 

6 
 
 
 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: 
k bodu 3 – Výkony ústavov 

Príloha č. 2: 
k bodu 5 – ŠVK - zmena výučby 

Príloha č. 3: 
k bodu 6 – Benchmarking 

Príloha č. 4: 
k bodu 6 – Projekty KEGA a VEGA 

Príloha č. 5: 
k bodu 6 – Investičný zámer 

 
 
 
Dňa: 03. 04. 2013                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


