
 
Zápisnica č. 8 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2013 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Analýza spotreby energií (prod. Urban, Ing. Šipekiová) 
3. Kariérny rast – vyhodnotenie (prod. Gondár) 
4. Komplexná akreditácia – aktuálny stav (doc. Ščepka) 
5. Koniec akademického roka 2012/2013 (prod. Urban) 
6. Návrh delenia dotačných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
7. Propagácia štúdia - JOB Fórum (prod. Králik) 
8. Rôzne 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 03. 04. 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
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  sa plní – ostáva v sledovaní 
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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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 37 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať prezentované výkony v 
pedagogike.    
Termín: 09. 04. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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 

     Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 39 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť členov komisií jednotlivých sekcií 
ŠVK Ing. Guželovi. 
Termín: 05. 04. 2013                                                                     Zodp.: tajomníci komisií 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 Dekan fakulty odovzdal dekréty AK prof. Šolekovi a prof. Hulkóvi 
o akreditovaných študijných programoch Automatizácia, Meranie a škúšobníctvo 
a Aplikovaná mechanika. 

 
 

K bodu 2 
 
 Prod. Urban prezentoval spotrebu tepelnej energie (Príloha č. 1) a Ing. 
Šipekiová podala analýzu spotrebu energií na STU a SjF STU v Bratislave (Príloha č. 
2). 
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V diskusii odzneli viaceré príspevky, kde sú najväčšie problémy s únikom energií a  
návrhy ako zabezpečiť šetrenie energií.   

 
Rozhodnutie č. 42 

Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť miestnosti v ktorých sú umiestnené:  

- klimatizácie,  

- servery  

Termín: 10. 05. 2013                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 
 
K bodu  3  
 
 Prod. Gondár informoval prítomných o vyhodnotení kariérneho rastu (Príloha 
č. 3).  
 

Rozhodnutie 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 
 

 
K bodu  4   

                                    

 Doc. Ščepka informoval prítomných členov kolégia o aktuálnom stave 
komplexnej akreditácie (KA) SjF STU v BA a dôležitých termínoch:  
 - 15. 04. 2013 boli odoslané na AK žiadosti o akreditáciu ŠP  Energetické stroje 
a zariadenia, ŠP Výrobné stroje a  zariadenia (III. stupeň) a PhD. štúdia Výrobná 
technika.  
 - 19. 04. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Rady garantov ŠP, kde boli 
prerokované základné informácie o východiskovom stave KA. 
 - 24. 04. 2013 bolo zasadnutie akreditačnej komisie – nový harmonogram 
komplexnej akreditácie zatiaľ nie je k dispozícii. 
 -  29. 04. 2013 bolo naplánované stretnutie s predsedom akreditačnej komisie, 
kde mali byť prerokované nové kritériá a ich aplikácia – stretnutie bolo preložené na 
15. 05. 2013. 
 -  začiatkom mája bola aktualizovaná personálna matica v súlade s kariérnym 
rastom. 
 - 16. 05. – 21. 05. 2013 prebehnú individuálne rokovania s garantmi študijným 
odborov.  
 - 24. 05. 2013 sa uskutoční zasadnutie Rady garantov ŠP – návrh na zníženie 
počtu študijných programov na 1. stupni štúdia; pripomienky a námety na 
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prerokovanie s predsedom akreditačnej komisie; sústava študijných odborov – 
vytvorenie expertných komisií.  
 V júni je naplánovaná príprava podkladov pre vnútorný systém hodnotenia 
kvality. 
 
 
K bodu 5 
 
 Prod. Urban informoval o termínoch ukončenia akademického roka 2012/2013 

(Príloha č. 4) – 10. 06. 2013 je termín na odovzdanie záverečných (Bc a Ing) prác 

a indexov.  

Dôležité termíny:  
-    do 15. 5. 2013 – poslať Ing. Reptovi názvy štátnicových predmetov – názvy 

predmetov nemôžu byť totožné s názvami predmetov, z ktorých už študenti 
niekedy boli skúšaní 

-     2. 7. 2013 – Bc promócie 
-     4. 7. 2013 – Ing promócie 
-     27. 5. – 10. 6. 2013 – študenti sa musia cez AIS prihlásiť na štátnice 
–     10. 6. 2013 je termín na odovzdanie záverečných prác a indexov. 
-     do 11.6. 2013 – nahlásiť pani Čavojskej rozdelenie bakalárov do štátnicových 

komisií 
-      do 13.6. 2013 – nahlásiť pani Kršjakovej rozdelenie diplomantov do 

štátnicových komisií 
-      v auguste nebude náhradný termín Bc štátnic 
-      náhradný termín Bc a Ing štátnic určí vedúci ústavu do 31. 10. 2013 
-      študenti, ktorí neurobia štátnice v riadnom termíne, musia sa zapísať do šk. 

roku 2013/2014 
Diskusia k téme – doc. Ščepka upozornil na externých členov komisií a metodiku pre 

posudzovanie originality záverečných prác. 

 

Rozhodnutie 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 č. 45 

Dekan fakulty nariaďuje preveriť či sú v AIS nahlásené štátnicové predmety 

aktuálne 

Termín: 15. 05. 2013                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Prod. Urban prezentoval Harmonogram na akademický rok 2013/2014 
(Príloha č. 5). 
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Rozhodnutie 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 
 
 P. Kováč navrhol uverejniť návod na vypísanie indexu – v brožúrke SjF pre 1. 
ročník. 
 
 
K bodu 6 
 
 Tajomníčka fakulty informovala o schválenom rozpočte STU a návrhu 
rozpočtu pre SjF STU (Príloha č. 6). 
 

Rozhodnutie 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 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                                                                                                  
 
 
K bodu 7 
 

 Prod. Králik prezentoval rozpočet pripravovanej akcie Job Fórum 
(Príloha č. 8). Akcia bude propagovaná aj na fakultných TV a monitoroch. 

Prod. Králik ďalej informoval o účasti SjF na Medzinárodnom strojárskom 
veľtrhu v Nitre v dňoch 21. - 24. 05. 2013, kde bude v rámci súťaže vysokoškolákov 
„Techfórum“ prezentovaný napr. Robot M-Bot-36, EkoShell Formula, či lesný ťahač 
„Železný kôň“. 
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Rozhodnutie 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 

                                                                                                  
 
K bodu 8 
 
 Dekan fakulty oboznámil prítomných o pripravovanom stretnutí „Sesia 
dekanov“, ktorá sa uskutoční 10. 09. – 12. 09. 2013 v Topoľčiankach.  
 Dekan fakulty prezentoval novú grafickú štruktúru fakulty, ústavov 
a pracovísk a ocenil návrh ÚCHHSZ vypracovaný už v novej štruktúre.    
 

Rozhodnutie č. 50 

Dekan fakulty ukladá pripraviť jednotné podklady pre propagáciu ústavov.  

Termín: 31. 05. 2013                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Dekan fakulty informoval o nových zahraničných študentoch na SjF STU 
v Bratislave. V budúcom AR fakulta prijíma cca 48 zahraničných študentov. 
 Prod. Urban informoval o predložení študijného poriadku a skúšobného 
poriadku Akademickému senátu. 
 Podľa novely zákona nastane zmena v delení študentov podľa výučby 
v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 
 

 Prod. Prikkel podal informácie o plánovaných rekonštrukciách na SjF 
v roku 2013. Jedná sa o prestavbu výťahov (2 osobné a 1 nákladný v budove SjF, 1 
nákladný v priestoroch ťažkých laboratórií), rekonštrukcii chodieb v hlavnej budove 
na 2-4 poschodí (najbližší rozhodujúci termín je 09. 05. 2013), rekonštrukcii 
elektroinštalácie, inštalácii nového audiovizuálneho zariadenia a klimatizácie v Aule 
Aurela Stodolu a rekonštrukcii priestorov dekanátu SjF, (Príloha č. 9). 
 

Rozhodnutie 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 
 
 Ing. Kuzmová informovala o 5% zvýšení tarifných platov nepedagogických 
zamestnancov – zvýšenie bude vyplácané štvrťročne formou odmien. 
 
 Doc. Hrnčiar upozornil na výberové konania na funkčné miesta. 
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Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 07. 05. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: 
k bodu 2 – Prehľad spotreby tepelnej energie 

Príloha č. 2: 
k bodu 2 – Porovnanie a prehľad spotreby energií 

Príloha č. 3: 
k bodu 3 – Kariérny rast 

Príloha č. 4: 
k bodu 5 – Akademický rok 2012/2013 

Príloha č. 5: 
k bodu 5 – Harmonogram na AR 2013/2014 

Príloha č. 6: 
k bodu 6 – Návrh rozpočtu fakulty 

Príloha č. 7: 
k bodu 6 – Prehľad vedecko-výskumných projektov  

Príloha č. 8: 
k bodu 7 – Program a predbežný rozpočet na Job Fórum 

Príloha č. 9: 
k bodu 8 – Harmonogram prác 

 
 
 
Dňa: 07. 05. 2013                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                               
    dekan 


