
 
Zápisnica č. 6 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 3. februára 2014 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Úsporné opatrenia (prof. Šooš) 
3. Komplexná akreditácia (prof. Šooš, doc. Ščepka) 
4. Strojárska olympiáda (Mgr. Kováčová, Mgr. Omachelová)   
5. Rôzne  
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 01. 2013. 
 
 K rozhodnutiu č. 4 – Dekan fakulty žiada skompletizovať publikácie a patenty 
doktorandov a tvorivých pracovníkov.      
Termín: 03. 02. 2014                                                                                 Zodp.: prod. Gondár 
                                                                                                                               prod. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 18 – Dekan fakulty ukladá za každý študijný program navrhnúť 
významného absolventa fakulty. 
Termín: 10. 01. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 19 – Dekan fakulty ukladá rozposlať riaditeľom stredných škôl 
pozvánky  na Strojársku olympiádu s informačným listom. 
Termín: 10. 01. 2014                                                                                    Zodp.: p. Gerhardt 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 20 – Dekan fakulty ukladá opakovane informovať formou e-mailu 
riaditeľov stredných škôl a výchovných poradcov o akcii „Strojárska olympiáda“. 
Termín: 10. 01. 2014                                                                              Zodp.: Mgr. Kováčová 

Mgr. Omachelová 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 21 – Dekan fakulty ukladá poveriť osoby za jednotlivé ústavy, ktoré 
budú sprevádzať účastníkov počas Strojníckej olympiády a menný zoznam zaslať Ing. 
Kováčovej a Ing. Omachelovej. 
Termín: 17. 01. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
Dekan fakulty ukladá účasť na organizačnom stretnutí k Strojárskej olympiáde 24. januára 
2014 o 10:00 hod. všetkým zainteresovaným. 
Termín: 24. 01. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 22 – Dekan fakulty ukladá informovať o každej zmene osoby 
zodpovednej za prehliadku laboratória a každej zmene súvisiacej so Strojárskou olympiádou 
Mgr. Kováčovú a Mgr. Omachelovú. 
Termín: 17. 01. 2014                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 23 – Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov, aby u zamestnancov 
zabezpečili individuálne sledovanie vlastných domácich a zahraničných citácií. Tieto citácie za 
ústavy zosumarizovať a doručiť prodekanovi Gondárovi.  
Termín: 30. 01. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 

 
 Prof. Šooš informoval o aktuálnom priebehu úsporných opatrení – návrh bol 
predložený na Akademickom senáte, a o zrušení 1. fázy úsporných opatrení (od 01. 
03. 2014). K ďalšej fáze sa pristúpi od 01. 07. 2014 – zamestnanci musia byť 
o prepúšťaní informovaní 3 mesiace vopred a ich mená budú zverejnené. 
 

Rozhodnutie č. 24 
Dekan fakulty ukladá pripraviť analýzu finančných prostriedkov refundovaných 
z projektov a ich rozpočítanie v súlade s prijatými pravidlami. 
Termín: 03. 03. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 
 
 
K bodu 3  
 
 Prof. Šooš a doc. Ščepka podali informácie o stave príprav na proces 
akreditácie – porada garantov sa uskutoční 05. 02. 2014 o 13:00 hod. Finálny termín 
podania akreditačného spisu je 02. 06. 2014.  
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K bodu 4  
 
 Prof. Šooš informoval o stave príprav Strojárskej olympiády – akcia bude 
finančne zabezpečená sponzormi.  
 Prítomní vedúci ústavov potvrdili členov komisií. 

Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová sumarizovali stav príprav na Strojársku 
olympiádu – požiadali vedúcich ústavov o spoluprácu doktorandov na akcii a 
zodpovedných členov o bodové hodnotenie prác, aby mohli byť včas rozposlané 
pozvánky pre finalistov. 

Bude rozposlaný zoznam laboratórií s pridelenými sprevádzajúcimi osobami – 
do 04. 02. 2014 pošlú vedúci ústavov návrhy na doktorandov. 

Doc. Prikkel informoval o pripravovanom spoločenskom programe. 
Registrácia začína o 08:00 hod., akcia oficiálne začína o 09:00 hod. (stánky 

budú pripravené od 08:30 hod.), o 10:00 hod. v miestnosti 023 bude pod vedením 
doc. Urbana diskusia o duálnom vzdelávaní. Budú prezentované študentské 
formule, mobilné pracovné stroje a prezentácie modelárov. Výsledky komisií by mali 
byť k dispozícii o 12:00 hod. a záver akcie je plánovaný na 13:30 hod. 

Čestné prihlášky oprávňujú majiteľov na odpustenie poplatku za prijímacie 
konanie. 

Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová uviedli, že aj napriek celkovému poklesu 
študentov v ročníku bol zaznamenaný nárast záujemcov o účasť na Strojárskej 
olympiáde. 
 
 
K bodu 5  
 

Rozhodnutie č. 25 
Dekan fakulty ukladá uskutočniť pracovné pohovory so zamestnancami 
jednotlivých ústavov a centier. Každý zamestnanec musí dostať pre tento rok 
konkrétnu úlohu (podanie projektu, publikácia, ... ). Písomný záznam z pohovorov 
je potrebné zaslať dekanovi fakulty.  
Termín: 24. 02. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 

Prof. Šooš upozornil na podávanie návrhových listov pre projekty APVV. Za 
fakultu bol odoslaný len jeden návrh. Ďalej informoval o spolupráci so spoločnosťou 
Volkswagen v oblasti duálneho vzdelávania. 

 
Prof. Gondár pripomenul chýbajúce citácie z ÚCHHSZ, ktoré majú byť 

dodané do 07. 02. 2014.  
   
Doc. Urban informoval o upravenom harmonograme štúdia pre študentov 3. 

ročníka Bc. štúdia a 2. ročníka Ing. štúdia – letný semester bude skrátený na 10 + 1 
týždeň, pričom obsah hodín zostáva nezmenený (Príloha č. 1). 
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Doc. Urban ďalej informoval o doučovaní, ktoré organizuje SCS v klubovni na 
Mladej garde – doktorandom, ktorí budú doučovať študentov, bude poskytnutá 
finančná odmena zo štipendijného fondu. 
 
 Doc. Králik opakovane upozornil na projekt ERASMUS – mobility pre 
učiteľov (1500,- EUR – suma za pobyt) – termín do 31. 05. 2014 a ERASMUS+ pre 
študentov. Doc. Králik rozošle vedúcim ústavov ponuku práce pre doktorandov 
týkajúcu sa tvorby digitálnych vzdelávacích programov. 
 JOB Fórum sa bude konať 02. 04. 2014 (streda) a ŠVOČ 09. 04. 2014 (streda). 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 03. 02. 2014 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 5 – Harmonogram štúdia 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 03. 02. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                         
    dekan 


