
 
Zápisnica č. 5 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 5. februára 2013 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Prezentácia firmy PTC - Proengineer 
3. Strojárska olympiáda 
4. Príprava letného semestra (prod. Urban) 
5. Plán výstavby a rekonštrukcií pre rok 2013 (prod. Prikkel)   
6. Rôzne  
   

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 01. 2013. 
 

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 – sledovanie polročne  
 

 K rozhodnutiu č. 21 – Dekan fakulty ukladá sformulovať pripomienky k návrhu 
kritérií hodnotenia pre komplexnú akreditáciu.  
Termín: 11. 01. 2013                                                                            Zodp.: prof. Gondár 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 22 – Dekan fakulty ukladá pripomienkovať návrh Predkalkulácie – 
ekonomický list ZoD.  
Termín: 11. 01. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 23 – Dekan fakulty ukladá určiť predsedov a členov komisií pre 
Strojársku olympiádu 2013 a zodpovedné osoby pri návšteve laboratórií vrátane telefonických 
kontaktov.  
Termín: 11. 01. 2013                                                                        Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 24 – Dekan fakulty ukladá zorganizovať stretnutie s doktorandmi 
za účasti organizátora Strojárskej olympiády.  
Termín: 31. 01. 2013                                                                            Zodp.: prof. Gondár 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 25 – Dekan fakulty ukladá predložiť pre AS SjF STU v BA 
korigovaný návrh na počet ponúkaných miest pre štúdium na SjF STU v akademickom roku 
2013/2014. Následne po jeho schválení tento návrh odoslať na rektorát.  
Termín: 11. 01. 2013                                                                               Zodp.: doc. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 26 – Dekan fakulty ukladá, aby vedúci ústavov vplývali na 
zamestnancov na sledovanie svojich vlastných citácií (najmä WoK) a tieto nahlasovali na 
evidenciu do OLIB-u.  
Termín: Priebežne                                                                                     Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – sledovanie polročne  
 
 
K bodu 2 
 
 Ing. Ivan Sihelský, konateľ a manažér spoločnosti IPM Solution prezentoval 
akademický program na podporu riadenia a vývoja „PTC – University Plus – 
Campus Pack“ – univerzitná licencia (Príloha č. 1). 
 Diskusia k téme – licencia CREO Proengineer môže byť použitá súčasne 
s inými softvérovými systémami, napr. CATIA. 
 
 
K bodu  3  
 
 Dekan fakulty a prod. Králik informovali prítomných o Strojárskej olympiáde 
a o rozdelení organizačných úloh (Príloha č. 2, Príloha č. 3).  

Stretnutie prípravného výboru, ktorého členmi sú dekan Šooš, prod. Králik, 
Ing. Horvát, Ing. Ľubomír Križan, Mgr. Kováčová, Mgr. Omachelová a Denis 
Gerhardt sa koná jedenkrát za týždeň.  
Diskusia k téme:  

- rádio „Európa 2“ zabezpečí 2 priame vstupy o 11:00 a 13:00; 
- 40 finalistov Strojárskej olympiády bude mať odpustený prijímací poplatok 

50,- Eur a budú prijatí bez prijímacích pohovorov; 
– prof. Gulan oslovil 9 firiem, ktoré by mohli poskytnúť pre účely SO ťažké 

mechanizmy. 
 
 
K bodu  4                                      

  Prod. Urban informoval o prebiehajúcich prípravách na letný semester:  
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- výsledky študentov prvého ročníka v jednotlivých predmetoch - Matematika I, 
Doplnkové cvičenia z Matematiky I, Technická fyzika I, Programovanie, Základy 
strojného inžinierstva, Technická chémia, Dejiny techniky a Telesná výchova (Príloha 
č. 4, Príloha č. 5) – na postup do ďalšieho semestra je potrebné získať min. 10 
kreditov, v prípade, že nie je splnený tento počet, bude študentovi doručené 
Rozhodnutie o ukončení štúdia, 04. 03. 2013 bude prebiehať kontrola výsledkov 
- nahlasovanie žiadostí o súhlas na prednášanie vybraných statí pre inžinierov s 
PhD., spolu 66 predmetov (Príloha č. 6) 
- počet uchádzačov, ktorých SjF plánuje prijať v akademickom roku 2013/2014 na 
štúdium akreditovaných študijných programov 2. stupňa (Príloha č. 7), do 31. 03. 
2013 majú byť zverejnené programy štúdia pre Ing. stupeň (prezenčná 
a kombinovaná forma) 
 

Rozhodnutie 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 
 
 Návrh prítomných členov kolégia dekana – ponúknuť  menší počet miest na 
Bc. štúdium a zvýšiť tak kvalitu prijímaných študentov a súčasne sa zamerať na 
prísnejšie prijímacie pohovory z matematiky a fyziky.  
 Prod. Urban navrhol ako súčasť podmienok na prijatie na Bc. stupeň štúdia 
prijímanie opakujúcich študentov aj tretíkrát – po schválení osobitnou prijímacou 
komisiou, pričom tento postup bude možné uplatniť až v akademickom roku 
2014/2015 (po predložení a schválení na Akademickom senáte). 
 Doc. Jelemenský navrhol zapracovanie uvedených zmien do pripravovaného 
študijného poriadku. 
 Návrh členov kolégia na zrušenie indexov pre novoprijatých študentov 
vydaním smernice dekana (vzor – MTF STU), prítomní ďalej navrhli lehotu 24 hodín 
na zapísanie výsledku skúšky do AIS, ktorý by bol limitovaný koncom skúškového 
obdobia. Súčasne by bola možná tlač zapísaných predmetov pre študentov ako 
doklad o zapísaní výsledku skúšky – návrh by mal byť predložený na najbližšom 
zasadnutí Akademického senátu. 
 

Rozhodnutie č. 28 

Dekan fakulty ukladá na rokovanie AS SjF pripraviť návrh: 
- počet ponúkaných uchádzačov, ktorých SjF plánuje prijať v akademickom roku 

2013/2014 na štúdium akreditovaných študijných programov 2. stupňa 
- na zriadenie elektronického indexu.  
Termín: 14. 02. 2013                                                                          Zodp.: doc. Urban 
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K bodu 5 
 

Prod. Prikkel prezentoval informácie ohľadom rekonštrukcie chodieb – 14. 01. 
2013 bola podaná námietka na verejné obstarávanie, na ktorú kvestor STU poslal 
odpoveď. ÚVO je povinný poslať vyjadrenie najneskôr do 18. 02. 2012. 

Pre ubytovacie a rekreačné zariadenie Nitrianske Rudno je platné stavebné 
povolenie a do 15. 06. 2013 má byť dokončená stavba aj s kolaudáciou a následným 
odovzdaním do používania.  

Odovzdanie budovy SjF novému majiteľovi v Nových Zámkoch zabezpečí 
prod. Prikkel a Ing. Ľubomír Križan. 

Prod. Prikkel ďalej informoval o návrhu verejného obstarávania na rok 2013, 
ktorý sa týka najmä rekonštrukcie auly Aurela Stodolu  SjF – prebudovanie vo forme 
výmeny elektroinštalácie (plán z roku 2011), ozvučenia (ponuka do 30 000,- Eur) 
a zavedenia klimatizácie (projekt je v procese riešenia). Ing. Ľubomír Križan potvrdil, 
že zariadenie auly nie je schopné bezpečnej prevádzky. 

Prod. Prikkel upozornil na:  
- zastavené verejné obstarávanie výpočtovej techniky z dôvodu podania 

námietky  
- dlhé lehoty dodania tonerov vzhľadom na zmenu dodávateľa  
- nutnosť zavedenia registratúrneho poriadku (podľa zákona platí povinná 

registratúra od 01. 01. 2014).  
- prípravu reorganizácie centrálneho archívu SjF; proces je v  riešení, najbližší 

termín je 07. 02. 2013 o 13:00 – stretnutie s archivárkami s R-STU 
 Prod. Urban informoval o kolaudácii výmenníkových staníc, regulačnom 
systéme vykurovania a dodávkach tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky – 
odstúpenie od dodávateľa ZSE. 
 

 
K bodu 6 
 
 Dekan fakulty informoval o odmenách, ktoré boli vyplatené na základe 
splnenia motivačných kritérií v hodnote 21 400,- Eur. Spolu bolo vydaných 36 
excelentných publikácií (karenty, monografie, patenty) – najviac výstupov mali doc. 
Masaryk (3), doc. Musil (2) a doc. Sejč (2). 
 Dekan fakulty informoval o rokovaní s pror. Horňákom vo veci zmeny návrhu 
ponúkaného počtu miest na 1. stupeň Bc. štúdia na 500 študentov. 
 
 Prod. Urban navrhol zvýšenie spolupráce medzi pracovníkmi ústavov 
a študijným oddelením ohľadom revízie skúškových správ 2011/2012 – kompletné 
ich má len ÚMF. 
 
 Prod. Králik informoval o seminári k programom Erasmus, ktorý sa uskutoční 
na Svoradovej 1 (bližšie informácie - http://www.sjf.stuba.sk/sk/diani-na-
fakulte/instruktazny-seminar-k-erasmus-intenzivnym-programom-
2013.html?page_id=4750) a požiadal garantov predmetov o propagáciu. 
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 Prod. Králik požiadal prítomných vedúcich ústavov aby vyznačili zmeny 
v telefónnom zozname, ktorý bude aktualizovaný. 
 
 Ing. Peter Križan, PhD. prezentoval konferenciu pre mladých vedeckých 
pracovníkov „ERIN“ (Príloha č. 8), ktorá sa uskutoční od 15. do 17. mája 2013 
v Častej – Papierničke. Pre prezentácie je odporúčaný anglický jazyk – vybrané 
príspevky budú publikované v recenzovaných časopisoch. Dekan fakulty oznámil 
odpustenie 50% vložného všetkým prezentujúcim doktorandom SjF. 
 
 Ing. Kuzmová informovala kolégium ohľadom úpravy dohôd v súvislosti so 
zmenou legislatívy. 
 
 Ing. Chmela upozornil na nevyhovujúci stav z hľadiska BOZP v priestoroch 
Centra inovácií. 
 

Rozhodnutie č. 29 

Dekan fakulty nariaďuje vysťahovať nábytok a zariadenia z priestorov 2. 
poschodia (ťažké laboratóriá).  
Termín: 12. 02. 2013                                                                          Zodp.: doc. Kolláth 
 
 Doc. Kolláth požiadal o nový formulár ekonomického listu ZoD – prod. 
Prikkel rozošle ekonomický list (s DPH aj bez DPH) členom kolégia. 
 
 Prof. Šolek upozornil na prípravu SjF na akreditáciu – študijné programy 
a študijné predmety. Dekan fakulty v tejto súvislosti informoval, že je to maximálna 
priorita fakulty pre tento rok. V tejto súvislosti upozornil na sprísnenie hodnotení, 
ktoré by malo zodpovedať A- pre získavanie medzinárodných projektov a B+ pre 
pridelenie práv pre habilitáciu a inauguráciu. 
 
 Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 05. 02. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Prezentácia firmy PTC 
Príloha č. 2: 
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k bodu 3 – Prezentácia – Strojárska olympiáda 
Príloha č. 3: 

k bodu 3 – Organizačné zabezpečenie 
Príloha č. 4: 

k bodu 4 – Hodnotenie úspešnosti predmetov 
Príloha č. 5: 

k bodu 4 – Evaluácia predmetov 
Príloha č. 6: 

k bodu 4 – Výnimky pre prednášanie 
Príloha č. 7: 

k bodu 4 – Počet uchádzačov na inžinierske štúdium 
Príloha č. 8: 

k bodu 6 – Pozvánka na konferenciu ERIN 2013 
 
 
 
Dňa: 05. 02. 2013                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


