
 
Zápisnica č. 1 / 2012-2013 

 
Z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo  4. septembra 2012 o 11.00 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Otvorenie – stav prihlásených na I., II. a III. stupeň štúdia – 

domáci/samoplatcovia (dekan fakulty) 
3. Plán rokovaní (dekan fakulty) 
4. Motivačné kritériá dekana pre akademický rok 2012/2013 (dekan fakulty) 
5. Začiatok akademického roka – Imatrikulácia, Harmonogram 

akademického roka (prod. Urban) 
6. Hodnotiaca správa priebežného vyhodnocovania kvality poskytovaného 

vzdelávania na SjF STU (prod. Urban) 
7. Plán akcií pre I. semester akademického roka 2012/2013 (prod. Králik) 
8. Individuálne hodnotenie výkonov (prod. Králik) 
9. Univerzitný výskumný park (prod. Gondár) 
10. Plán a stav rekonštrukcií (prod. Prikkel) 
11. 13.00 hod. - obed 

                        
 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 03. 07. 2012. 
 
K rozhodnutiu č. 49 – Dekan fakulty ukladá odporúčanie pre sociálnu komisiu týkajúce sa 

návštevy účelových zariadení (Ľubochňa, Modra - Piesok, Nitrianske Rudno) - jedenkrát 

ročne s obmedzením pre deti do 18 rokov, pričom na konci roka pri vyúčtovaní má byť 

zabezpečený rovnaký podiel zo Sociálneho fondu pre každého člena.   

Termín: 09. 07. 2012                                                                                    Zodp.:  prod. Prikkel 

       Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 59 – Dekan fakulty ukladá pripraviť metodiku bodového hodnotenia 

publikácií jednotlivých kategórií. 

Termín: 28. 05.2012                       Zodp.: prod. Prikkel 

                                                      Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie 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 č. 3 

Dekan fakulty ukladá urobiť analýzu prijatých a zapísaných študentov podľa 

regiónov.    

Termín: 17.9.2012                                      Zodp.: prod. Urban 

 
Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty ukladá pripraviť plán cesty Formuly okolo Slovenska.    

Termín: 1.10.2012                                      Zodp.: prod. Králik 

 
Rozhodnutie 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 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 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 
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Termín 24. 09. 2012                                            Zodp.: vedúci ústavov  

     

 Rozhodnutie 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 
     

K bodu 2 

Dekan fakulty prezentoval stav prihlásených študentov na všetkých troch 

stupňoch štúdia – ku dňu 04. 09. 2012 - 523 bakalárov, 12. 09. 2012 – zápis študentov 

na inžiniersky stupeň štúdia.  

K bodu  3 

Dekan fakulty predniesol harmonogram rokovaní SjF STU na 2. polrok 2012 

a január, február 2013 (príloha č. 1). Bol prednesený návrh uskutočniť zasadnutie 

akademického senátu na 17. 09. 2012 (pondelok) a návrh  zorganizovať Výjazdové 

zasadnutie (28. 11. 2012 a 29. 11. 2012) v Kočovciach. Ďalej bolo navrhnuté predĺženie 

dovolenky, prípadne práca na doma, keď si to vyžiadajú situácia počas 

rekonštrukčných prác v budove SjF, v priebehu januára alebo februára. 

K bodu 4 

Dekan fakulty predniesol úpravy v motivačných kritériách pre akademický 

rok 2012/13 (príloha č. 2). Súčasne oznámil, že motivačné kritériá bude podľa 

potreby upravovať na začiatku akademického roka. Výraznou zmenou upravených 

kritérií je: 

- nárast výšky jednorázovej odmeny za získanie medzinárodného a domáceho 

výskumného projektu, 

 - zvýšenie odmeny za patent, resp. úžitkový vzor, 

 - zrušenie odmeny pre absolventa a školiace pracovisko po úspešnom 

absolvovaní 3. stupňa v stanovenej lehote, ako aj zrušenie záväzku finančného krytia 

týchto absolventov po dobu troch mesiacov z prostriedkov dekana.  

. 
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K bodu 5 

Prod. Urban informoval o začiatku akademického roka – pozval zúčastnených 

na imatrikuláciu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a prezentoval 

harmonogram akademického roka 2012/2013 (príloha č. 3). Prítomným súčasne 

odovzdal aktuálne študijné programy v tlačenej forme. Vedenie fakulty sa uznieslo 

na jednom termíne odovzdania bakalárskej/diplomovej práce a tiež na jednom 

termíne štátnej skúšky s možnosťou opravného termínu v nasledujúcom 

akademickom roku. Termín bol stanovený od 12. 11. 2012 do 16. 11. 2012. Výnimkou 

budú iba študenti, ktorí neuspeli v štátnych skúškach a študenti programu 

ERAZMUS. 

K bodu 6 

Prod. Urban podal správu o zostavení hodnotiacej správy (príloha č. 4) 

priebežného vyhodnocovania kvality poskytovaného vzdelávania na SjF STU 

a podrobne informoval o vybraných položkách správy.  

Dekan fakulty berie na vedomie hodnotiacu správu. 

 

Prod. Urban predniesol návrh stanoviť termín ukončenia prijímania prihlášok 

na 1. stupeň štúdia na 28. 02. 2012. 

Diskusia k problematike. 

 

K bodu 7 

Prod. Králik predniesol plán akcií na zimný semester  2012/2013 (príloha č. 5): 

- Letná univerzita stredoškolákov 
- Akadémia VAPAC 
- Účasť SjF na výstave v Brne 
- Športový deň SjF 
- Konferencia SjF a SUZ 
- Účasť na výstave ELO SYS 
- Formula okolo Slovenska 
- Oslavy 100 rokov SIEMENS  
- Vianoce na SjF 

 
Dekan fakulty berie na vedomie plán akcií. 
 

K bodu 8 
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Prod. Králik prezentoval tabuľku individuálnych výkonov zamestnancov SjF 

STU (príloha č. 6), ktorá obsahuje hodnotenie zamestnancov z rôznych oblastí 

pôsobenia na fakulte.  

Prod. Gondár  prezentoval návrh vydávať Zborník vedeckých prác ako 

alternatívu konferencie „Strojné inžinierstvo“. 

K bodu 9 

Prod. Gondár v spolupráci s dekanom fakulty informoval o stave 
plánovaného univerzitného výskumného parku (príloha č. 7). 

 
K bodu 10 
 

Prod. Prikkel informoval o rekonštrukciách, ktoré boli uskutočnené 
v rekreačných zariadeniach Ľubochňa, Nitrianske Rudno (pozemok v procese 
riešenia) a Modra - Piesok. Ďalej informoval o plánoch rekonštrukcií chodieb a OST. 
Dňa 05. 09. 2012 – budú podpísané zmluvy na OST o začatí stavebných prác -  
potrebné rozčlenenie na samostatné položky (SjF má k dispozícii stavebné 
povolenie).  Predpokladaný začiatok prác na rekonštrukcii chodieb 2., 3. a 4. 
poschodia je až december 2012. Pri rekonštrukcii suterénu budovy SjF nie je potrebné 
stavebné povolenie, iba žiadosť na ohlášku. Na zateplenie budovy je potrebné 
vypracovať aj stavebný zámer. 

Diskusia k problematike. 
 
Rôzne 
 
 Dekan fakulty informoval, že k 04. 09. 2012 vydala SjF STU 7 monografií. 
 
 Dekan fakulty prezentoval informáciu o pripravovanom spoločnom rokovaní 
s Matador Automotive 08. 10. 2012 (pondelok). 
 
 Navrhol zriadenie postgraduálneho výskumného centra, ktoré by slúžilo na 
sústredenie študentov riešiacich projekty konkrétnych spoločností. 
 
 Prod. Králik navrhol udeľovanie odmien za prácu so zahraničnými študentmi 
na projektoch Ceepus . 
 
 Na 25. 09. 2012 je stanovený termín prijímacieho pohovoru na štúdium 
predmetov v anglickom jazyku – zodpovedný Ing. Repta. 
 
 Ing. Chmela informoval o výbere dodávateľa na úpravu strechy s cieľom 
znížiť teplotu v CI. 
 
 Na 25. 09. 2012 je naplánované stretnutie s doktorandmi. 
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 Publikácia „Ako robiť vedu“ – zodpovedný zostavovateľ prof. Dedík,  editor 
prof. Šooš.  
 
 

K bodu 11 

Dekan fakulty pozval členov kolégia na obed pri príležitosti otvorenia 
akademického roka 2012/2013. 
 

Dekan následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 

 

V Bratislave 04. 09. 2012 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 

 

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

 
 
 
Zoznam príloh: 
 

Príloha č. 1: 
k bodu 3 – Harmonogram rokovaní SjF STU 

Príloha č. 2: 
 k bodu 4 – Motivačné kritériá - odmeny 
Príloha č. 3: 
 k bodu 5 – Harmonogram akademického roka 2012/2103 
Príloha č. 4: 
 k bodu 6 – Hodnotiaca správa 
Príloha č. 5: 
 k bodu 7 – Plán akcií 
Príloha č. 6: 

k bodu 8 – Individuálne hodnotenie výkonov – na vyžiadanie u prod.    
                    Králika 

Príloha č. 7: 
 k bodu 9 – Univerzitný výskumný park 

 

 

 

Dňa: 04. 09. 2012                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                               
    dekan 


