
 
Zápisnica č. 4 / 2012-2013 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 7. januára 2012 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení  
3. Strojárska olympiáda (prof. Šooš, p. Kováčová) 
4. Analýza hodnotenia ARRA (prof. Šooš) 
5. Analýza kritérií pre komplexnú akreditáciu (prof. Gondár)   
6. Rôzne  
    - Výzva na predkladanie žiadostí „Podpora mladých výskumníkov”    
       (prof. Gondár) 
    - Predkladanie projektov APVV (prof. Šooš) 
    - Publikačná činnosť – vyhodnotenie 2012 (doc. Prikkel) 
    - Edičný plán 2013 (doc. Prikkel) 

                        
 
K bodu 1 
 
 Dekan fakulty zablahoželal členom kolégia všetko najlepšie do nového roka 
a uviedol novoročný prípitok. 
 
K bodu 2 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 06. 11. 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
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 
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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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
K rozhodnutiu č. 10 - 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

 K rozhodnutiu 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

 K rozhodnutiu 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

 K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania  
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  K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K rozhodnutiu 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                        
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
 

K rozhodnutiu č. 20 - Dekan fakulty ukladá rozoslať publikačné a vedecko-výskumné 
výstupy vedúcim ústavov na verifikáciu zaradenia jednotlivých výstupov. 
Termín: 20. 11. 2012                                                                            Zodp.: prod. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 21 

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

Rozhodnutie č. 22 

Dekan fakulty ukladá pripomienkovať návrh Predkalkulácie – ekonomický list 
ZoD.  
Termín: 11. 01. 2013                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 
 
K bodu 3 
 

Mgr. Omachelová informovala prítomných o prebiehajúcej Strojárskej 
olympiáde. Prof. Šooš analyzoval stav finančných prostriedkov s tým, že sú 
zazmluvnené finančné prostriedky vo výške 10 000,- EUR. Mgr. Omachelová 
uviedla, že budú pracovať štyri komisie – s vedúcimi ústavov prekonzultovala 
zloženie komisií. Ďalej uviedla počet prihlásených študentov do jednotlivých komisií 
a požiadavky na personálne zabezpečenie a poriadok o aktualizáciu zodpovedných 
pracovníkov za jednotlivé laboratóriá.  Doc. Králik sa dohodol na počte a obsahu 
stánkov. Mgr. Omachelová oboznámila kolégium s programom a organizáciou 
podujatia. Prof. Šooš sa dohodol s prof. Gulanom na expozícii strojov. 
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Rozhodnutie 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 č. 24 

Dekan fakulty ukladá zorganizovať stretnutie s doktorandmi za účasti 
organizátora Strojárskej olympiády.  
Termín: 31. 01. 2013                                                                       Zodp.: prof. Gondár 
 
 
K bodu  4  
 
 Dekan fakulty analyzoval príčiny poklesu pri hodnotení ARRA podľa 
hodnotených kritérií pre SjF STU (Príloha č. 1).  

Podľa 1. kritéria počet študentov na učiteľa je na SjF nadpriemerný. Rezervy 
sú vo vysokom pomere pedagógov a výskumníkov bez PhD. k celkovému počtu 
pedagógov.  

Najväčší administratívny nedostatok dekan fakulty vidí vo vysokom počte 
ponúkaných miest pre štúdium na našej fakulte. Okamžitým riešením tohto stavu je 
predloženie na schválenie AS SjF nového návrhu na zníženie ponúkaných miest už 
pre akademický rok 2013/2014.  
  Kritérium počtu zahraničných študentov spĺňa fakulta uspokojivo, má však 
nízky počet študentov vyslaných na zahraničné štúdium.  
  Rezervy sú v neuverejňovaní citácií v Olib-e. 
  Problém je v nízkom počte doktorandov a na to nadväzujúcom nízkom počte 
doktorandov na docenta a profesora. 
 Pozitívom je zvyšujúci sa počet doktorandov s ukončeným štúdiom 
v štandardnej dĺžke. 
 

V diskusii prod. Urban predstavil analýzu zapísaných študentov do prvého 
ročníka prvého stupňa (bakalárskeho) VŠ štúdia za ostatné tri roky. Kolégium 
súhlasilo s dekanovým návrhom, aby bol opätovne predložený na akademický senát 
SjF STU upravený návrh na počet ponúkaných miest pre štúdium na SjF STU v AR 
2013/2014. Navrhol maximálny počet ponúkaných miest 500 (ASMAL - 120, VSAMK 
- 80, ostatných 6 ŠP po 60 miest). O predloženom návrhu, o plánovanom počte 
prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy, dal  následne hlasovať. 
Kolégium predložený návrh jednomyseľne schválilo.   
    
Opatrenia vyplývajúce z analýzy hodnotenia ARRA: 
- zvýšiť počet učiteľov s PhD. (zásada – „zamestnanec, ktorý nechce pristúpiť na 

zvyšovanie kariérneho rastu – bude preradený do kategórie technických 
pracovníkov“ ),  
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- znížiť plánovaný počet ponúkaných miest pre štúdium na našej fakulte,  
- zvýšiť počet vyslaných študentov do zahraničia (fakulta by mala ročne vyslať 

a prijať minimálne 42 študentov, v uplynulom roku to bolo 7), 
- priebežne individuálne sledovať a dopĺňať citácie v Olib-e, 
- zvýšiť počet doktorandov a ďalej zvyšovať ich úspešnosť (podľa návrhu dekana 

fakulty by malo byť ročne prijatých na dennú formu štúdia približne 60 
študentov; v súčasnosti je to menej ako 30; otázkou je kde vziať na študentov 
peniaze).  

 
Rozhodnutie 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 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 
 
 
K bodu 5 
 

Prof. Gondár podrobne informoval o návrhu kritérií hodnotenia pre 
komplexnú akreditáciu. Navrhol pripomienky k predkladanému materiálu zo strany 
Strojníckej fakulty (Príloha č.2). 
 

 
K bodu 6 
 
 Dekan fakulty vyzval na podávanie APVV projektov. 
 

Prof. Gondár informoval o výzve na podávanie projektov pre mladých 
pracovníkov. Termín je do 31. 01. 2012. 

 
O publikačnej činnosti za rok 2012 informoval doc. Prikkel (Príloha č. 3). 

V kategórii A bol nárast publikácií, v kategórií B a C mierny pokles.  
 
Dekan fakulty prisľúbil vyplatenie odmien publikujúcim autorom. 
 
O edičnom pláne informoval doc. Prikkel s tým, že monografie musia 

recenzovať traja oponenti, ktorí nie sú zamestnaní na Strojníckej fakulte (Príloha č. 4). 
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Prod. Prikkel oboznámil kolégium dekana s predkalkuláciou k ZoD. Navrhol 

formy riešenia podľa zaradenia pracovníkov.  
 
Prod. Králik informoval o žiadosti o študijný pobyt dvoch študentov 

z Ukrajiny v rámci Vyšegrádskej iniciatívy a dvoch študentov v rámci IAST.  
 
Doc. Urban informoval o udelení značky ECTS pre STU v Bratislave. 

 
 Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 07. 01. 2013 
 
 
Zapísal: prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 4 – Analýza hodnotenia ARRA  
Príloha č. 2: 

k bodu 5 – Pripomienky k návrhu kritérií pre komplexnú akreditáciu 
Príloha č. 3: 

k bodu 6 – Publikačná činnosť – vyhodnotenie 2012  
Príloha č. 4: 

k bodu 6 – Edičný plán 2013 
 
 
 
 
Dňa: 07. 01. 2013                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                         
    dekan 


