
 
Zápisnica č. 3 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2012 o 11:00 hod. 

 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: 
doc. Ing. Marián Králik, CSc. 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Energetika fakulty/rekonštrukcia výmeničky (Ing. Šipekiová, doc. Urban) 
3. Strojársky olympiáda (Mgr. Kováčová, prof. Šooš) 
4. Komplexná akreditácia – príprava výstupov (prof. Šooš, doc. Prikkel) 
5. Rôzne 

- počty študentov k 31. 10. 2012 (doc. Urban) 
- stav prípravy UVP (prof. Gondár) 
- príprava zborníka vedeckých prác (prod. Gondár)  
- Formula okolo Slovenska (doc. Králik) 
- rekonštrukcie fakulty (doc. Prikkel) 

                        
 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 01. 10. 2012. 
 
 

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 
 
 



Zápisnica č. 3 / 2012-2013 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 6. novembra 2012 

2 
 
 
 

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. 9 - Dekan fakulty rozhodol o udeľovaní 

prospechových/motivačných štipendií pre študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami 
a študentom, ktorí sa 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
Hodnotenie odpovedí oslovených zamestnancov bez PhD., 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 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K rozhodnutiu č. 12 - Dekan fakulty ukladá predložiť aktualizované otázky 
k strojárskej olympiáde do konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 13 - Dekan fakulty žiada pripraviť študijné podklady (ECTS) do 
konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                                           Zodp.: garanti predmetov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 

K rozhodnutiu č. 14 - Dekan fakulty žiada predložiť zoznam skúšajúcich na štátnice 
do konca týždňa. 
Termín: 05. 10. 2012                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

   Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania                             

Rozhodnutie č. 15 
 

Dekan fakulty ukladá v súvislosti s prípravou Zborníka vedeckých prác SjF STU 
za rok 2012: 
- osloviť zahraničné partnerské organizácie, ohľadom možnosti zaslania 

príspevkov 
- pripraviť na web stránku SjF STU správu ohľadom výzvy na predkladanie 

príspevkov do zborníka. 
Termín: 17. 11. 2012                                                     Zodp.: Ing. Miroslav Horvát 

                                                                                                         p. Denis Gerhardt 
 

Rozhodnutie č. 16 

Dekan fakulty ukladá pripraviť stretnutie s jubilantmi (pracovné a životné 
jubileá) na deň 19. 11. 2012.     
Termín: 19. 11. 2012        Zodp.: PaedDr. Ing. Součková 
                                                                                                             prod. Prikkel 
                                                                                            

Rozhodnutie č. 17 

Dekan fakulty ukladá spropagovať zoznam študentov s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami a študentov, ktorí sa zúčastnili aktivít súvisiacich s reprezentovaním 
fakulty na web stránke. 
Termín: 17. 11. 2012                                                     Zodp.: Ing. Miroslav Horvát 

                                                                                                          p. Denis Gerhardt 
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Rozhodnutie č. 18 

Dekan fakulty nariaďuje zorganizovať osobné pohovory s výskumníkmi 
a odbornými asistentmi bez PhD. na základe predchádzajúcich listov a odpovedí.     
Termín: priebežne november                Zodp.: prod. Gondár                         
 
K bodu 2 
 

Ing. Šipekiová, energetička pre SjF a FCHPT, prezentovala porovnanie 
spotreby energií (Príloha č. 1), pričom upozornila najmä na potrebu šetrenia tepelnej 
energie.  

Prod. Urban rovnako prezentoval tabuľky (Príloha č. 2) s porovnaním 
čerpania energií na fakulte a podal správu týkajúcu sa rekonštrukcie výmeničky – 
samotná výmenička a tiež miestnosti sú pripravené na inštaláciu v priebehu prvej 
polovice novembra. 
 
K bodu  3 
 

Mgr. Kováčová predstavila stav príprav na 6. ročník Strojárskej olympiády – 1. 
kolo (matematika, fyzika) by malo trvať od 01. 12. 2012 do 10. 01. 2013. Finále 
olympiády je stanovené na 14. 02. 2013 (štvrtok). Mgr. Kováčová informovala aj 
o zmene dizajnu web stránky a zabezpečení databázy otázok. Začiatkom januára je 
predpokladaný termín na opravu otázok. Ďalej navrhla propagáciu olympiády vo 
forme distribúcie plagátov pre stredné školy a tiež pomoc pri zabezpečení 
zaujímavých exponátov strojov pred budovou SjF počas finále, resp. inú formu 
propagácie SO.  

Dekan fakulty informoval o propagácii akcie v médiách – STV – program 
„Dobré ráno“; regionálne televízie (možnosť prezentovať krátke ukážky z práce na 
jednotlivých ústavoch SjF). Dekan fakulty ďalej navrhol prítomným oslovenie 
sponzorov.  

Zástupca študentského parlamentu, p. Kirka, navrhol propagáciu olympiády 
na stránke Študentského cechu strojárov. 

 
Rozhodnutie č. 19 

Dekan fakulty ukladá pripraviť flash na web SjF STU s propagáciu Strojárskej 
olympiády a dátumom začiatku olympiády. 
Termín: november 2012                                                     Zodp.: Ing. Miroslav Horvát 

                                                                                                         p. Denis Gerhardt  
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K bodu 4 
 

Prod. Prikkel informoval o príprave výstupov na komplexnú akreditáciu 
(Príloha č. 3). K dňu 25. 10. 2012 je počet výstupov 211 – tieto je potrebné prehodnotiť 
podľa kategórií.  

Dekan fakulty navrhol zaradiť študijný odbor Aplikovaná mechanika do 
oblasti výskumu - Strojárstvo. 

 
Rozhodnutie č. 20 

Dekan fakulty ukladá rozoslať výstupy vedúcim ústavov na verifikáciu zaradenia 
jednotlivých výstupov. 
Termín: 20. 11. 2012                                                                        Zodp.: prod. Prikkel 
 

 
K bodu 5 
 

- počty študentov k 31. 10. 2012 
Prod. Urban informoval prítomných o počte študentov k 31. 10. 2012 (Príloha 

č. 4). Počet študentov denného štúdia na 1. stupni – 1006, na 2. stupni 551. 
 
- stav prípravy UVP 
Prod. Gondár podal informácie o stave prípravy Univerzitného výskumného 

parku – zmena v téme č. 4 – Chemické inžinierstvo – pribudla oblasť výskumu 
hliníka. Na projekte sa za SjF STU zúčastní 9 výskumných pracovníkov (3 – čistenie 
ovzdušia, 3 – informatika, 1 – výskum hliníka, 2 – spracovanie biomasy); finančný 
objem určený na nákup zariadení predstavuje sumu 1 mil. EUR. 

 
- príprava zborníka vedeckých prác  
Prod. Gondár v krátkosti informoval o pripravovanom Zborníku vedeckých 

prác za rok 2012. 
 

- Formula okolo Slovenska 
Dekan fakulty informoval o úspešnej akcii Formula okolo Slovenska – 

v Prešove sa zúčastnilo viac ako 600 študentov a v niektorých spádových mestách 
stúpol počet zúčastnených škôl z 3 na 12. Podujatia sa zúčastnili VIP hostia, akciu 
mediálne zastrešovali regionálne televízie, rádio Európa 2 (živé vstupy), tlačová 
agentúra Teraz.sk (TASR). Sponzormi akcie boli spoločnosť Auto-Impex, Peugeot a 
Red Bull, Matador Automotive, ZAP SR a ZSP SR. 

Dekan fakulty poďakoval za organizáciu p. Gerhardtovi a prod. Králikovi. 
Návrh pre budúce ročníky – zorganizovať podujatie v priestoroch mestských hál, 
resp. kultúrnych domoch, prípadne v organizáciách sponzorov. 
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- rekonštrukcie fakulty 
Prod. Prikkel informoval o priebehu rekonštrukcii na fakulte – bolo vyhlásené 

nové výberové konanie na rekonštrukciu chodieb, pri ktorom bolo použité kritérium 
finančnej zábezpeky.  

Na ÚDTK sa uskutoční rekonštrukcia miestností do 10 dní z dôvodu akútneho 
stavu. Prebieha aj obnova počítačových miestností v hodnote 12 000,- EUR. 

Dekan fakulty informoval o podpise zmluvy so spoločnosťou Peugeot na 
obdobie nasledujúcich štyroch rokov – spoločnosť má aj naďalej záujem o školenie 
pracovníkov na SjF STU. 

Dekan fakulty navrhol prof. Vereša na udelenie titulu – profesor roka a 
informoval o udelení titulu doctor honoris causa prezidentovi a generálnemu 
riaditeľovi koncernu Siemens Petrovi Löscherovi. 

Ďalej pripomenul podávanie návrhov na začatie habilitačného a 
vymenovacieho konania na Vedeckej rade SjF STU, ktorá sa uskutoční 27. 11. 2012. 

Prod Urban predniesol návrh na zmeny v študijnom poriadku – presunúť 
rozhodnutie týkajúce sa účasti študentov na prednáškach do kompetencií dekanov 
fakúlt – dekan fakulty prednesie tento návrh na najbližšom zasadnutí Kolégia rektora 
STU.  

Spoločné výjazdové zasadnutie VF, KD, AS a Dekanátu SjF sa uskutoční 27. 
a 28. novembra (streda, štvrtok) v Kočovciach. 

 
Prod. Urban uviedol do pozornosti seminár o vzdelávaní, ktorý sa uskutoční 

12. 11. 2012; je predpokladaná účasť hostí z rektorátu STU. 
 
Prod. Gondár navrhol na doplnenie do pracovnej komisie pre projekty APVV 

prof. Šooša a informoval o predĺžení zmluvy so spoločnosťou SPP – v súvislosti 
s tým je potrebné nahlásiť údaje o projektoch s SPP, Eustream a EkoFond do 09. 11. 
2012 (piatok).  

 
Ing. Kuzmová pripomenula nutnosť zvýšenia intenzity čerpania financií na 

projektoch VEGA a KEGA. 
 
 Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 06. 11. 2012 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
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Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Plán a spotreba energií 
Príloha č. 2: 
 k bodu 2 – Čerpanie energií  
Príloha č. 3: 
 k bodu 4 – Akreditácia 
Príloha č. 4: 
 k bodu 5 – Počet študentov k 31. 10. 2012 
 
 
 
 
Dňa: 06. 11. 2012                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


