
 
Zápisnica č. 9 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 4. júna 2013 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Výberové konanie na funkčné miesta 
3. Plán rekonštrukcií II. polrok 2013 (doc. Prikkel) 
4. Ročné zúčtovanie miezd (Ing. Kuzmová) 
5. Štátnicové komisie (prof. Šooš) 
6. Rôzne - Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
                 - Počty študentov 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 05. 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 
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. 35 – Dekan fakulty nariaďuje osobne prerokovať – III. stupeň – 
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia. 
Termín: apríl 2013                                                                            Zodp.: prod. Gondár 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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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 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 42 – Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť miestnosti v ktorých sú 
umiestnené:  

- klimatizácie,  
- servery  

Termín: 10. 05. 2013                                                                        Zodp.: vedúci ústavov 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

  
 K rozhodnutiu č. 43 – Dekan fakulty nariaďuje aby osoby, ktoré boli na pohovoroch 
kariérneho rastu vyzvané na doplnenie a aktualizáciu kritérií pre habilitáciu 
alebo vymenovacie konanie, tieto poslali priamo na dekana fakulty.  
Termín: 10. 05. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 44 – Dekan fakulty nariaďuje preveriť či sa názvy štátnicových 
predmetov môžu zhodovať s predmetmi ktoré študenti absolvovali v priebehu štúdia.  
Termín: 10. 05. 2013                                                                             Zodp.: prod. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 45 – Dekan fakulty nariaďuje preveriť či sú v AIS nahlásené 
štátnicové predmety aktuálne 
Termín: 15. 05. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 47 – Dekan fakulty berie na vedomie rozpočet SjF na rok 2013 
a ukladá verifikovať údaje (pedagogika, veda a výskum, publikácie) prezentované pri delení 
dotácií.  
Termín: 23. 05. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 48 – Dekan fakulty ukladá poslať vedúcim ústavov finálnu verziu 
tabuliek: 

- vedecko-výskumných projektov za rok 2012 (Príloha č. 7)  
- ZoD, ktoré boli zaradené do rozpočtu.  

Termín: 10. 05. 2013                                                     Zodp.: prod. Gondár, prod. Prikkel   
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
 

K rozhodnutiu č. 49 – Dekan fakulty ukladá poslať vedúcim ústavov sumárne 
tabuľky vedecko-výskumných projektov a ZoD za rok 2012 podľa jednotlivých ústavov.  
Termín: 10. 05. 2013                                                                              Zodp.: prod. Králik 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 50 – Dekan fakulty ukladá pripraviť jednotné podklady pre 
propagáciu ústavov.  
Termín: 31. 05. 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 
Dekan fakulty ukladá doplniť zoznam chýbajúcich kľúčov. 
Termín: 31. 05. 2013                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 

K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval kritériá pre výberové konanie v súlade 
s komplexnou akreditáciou v období 2015 – 2020 (Príloha č. 1). V súčasnosti 
prebiehajú výberové konania na odborných asistentov.  
 

Rozhodnutie 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 
 
 
K bodu  3  

Prod. Prikkel informoval o plánovaných rekonštrukciách v druhom polroku 
2013 (Príloha č. 2): 

- rekonštrukcia Auly Aurela Stodolu (elektroinštalácia, ozvučenie, 
klimatizácia) – bude sa realizovať po promóciách 2013 
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- výmena 2 výťahov v hlavnej budove bude realizovaná súčasne 
s rekonštrukciou chodieb, výmena 1 nákladného výťahu v ťažkých laboratóriách 
bude prebiehať v auguste 2013 

- inštalácia robota v laserovom pracovisku bude prebiehať po 12. 06. 2013  
- rekonštrukcia chodieb – podklady sú na podpise na rektoráte STU 
- na rekonštrukciu dekanátu je vypracovaný architektonický návrh 
- priestory kotolne sú v procese riešenia 
- archív – po objednávke nových regálov môže začať sťahovanie  

- priestory na ul. Mýtna – vytvorenie priestorov pre študentov 
 Plán rekonštrukcií bude prezentovaný aj na zasadnutí Akademického senátu. 

 
 

K bodu  4   
                                    
 Ing. Kuzmová informovala o ročnom zúčtovaní miezd za rok 2012 – dotačné 
a mimodotačné prostriedky– informácie o zúčtovaní budú zaslané vedúcim ústavov 
osobitným listom.  

Pre konečné vyčíslenie aktuálnej výšky čerpania mzdových prostriedkov je 
potrebné finalizovať údaje za január – máj 2013. 

Celkové zúčtovanie, prídel finančných prostriedkov a rozpis na rok 2013 bude 
bude zaslaný vedúcim ústavov formou listu. 
  
 
K bodu 5 
 
 Prof. Šooš prezentoval zloženie štátnicových komisií (Príloha č. 3). 
 
 
K bodu 6 
 
 Prof. Šooš predniesol informácie zo zasadnutia Kolégia rektora STU z 15. 05. 
2013: 

- štatút STU – bol schválený 
- študijný poriadok STU – nebol schválený Akademickým senátom,  

bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 24. 06. 2013 
- podpisový poriadok – finančný limit pre dekanov fakúlt predstavuje sumu 50 

tis. EUR 
 

Prof. Šooš informoval o počte prihlásených študentov k 04. 06. 2013  
(Príloha č. 4):  
- 1. stupeň (Bc.) dennej formy štúdia – 653 študentov 
- 2. stupeň (Ing.) dennej formy štúdia – 257 študentov 
 
 Doc. Prikkel informoval o odstavení vykurovania do 08. 06. 2013; 
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 do 13. 06. 2013 je potrebné nahlásiť články pre získanie potvrdenia 
o zverejnení v databáze Current Contents.  
 

Rozhodnutie 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 
 
 Ing. Repta pripomenul otázku miesta konania zápisov študentov z dôvodu 
rekonštrukčných prác v Aule Aurela Stodolu – zápisy budú prebiehať vo vstupnej 
hale SjF STU v Bratislave.  

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 04. 06. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: 
k bodu 2 – Výberové konanie 

Príloha č. 2: 
k bodu 3 – Plán rekonštrukcií  

Príloha č. 3: 
k bodu 5 – Štátnicové komisie 

Príloha č. 4: 
k bodu 6 – Počty študentov 

 
 
 
 
Dňa: 04. 06. 2013                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


