
 
Zápisnica č. 3 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 4. novembra 2013 o 11:00 hod. 

 

 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Komplexná akreditácia 
3. Príprava výjazdového zasadnutia  
4. Rôzne  
   
 

K bodu 1 

 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 10. 2013. 
 

K rozhodnutiu č. 51 – Dekan fakulty ukladá doplniť zoznam chýbajúcich kľúčov na 
vrátnicu. 
Termín: 31. 05. 2013                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 1 – Dekan fakulty ukladá doplniť tabuľku čerpania dotačných 
finančných prostriedkov o očakávané refundácie na daný rok, skutočné refundované financie, 
predpokladaný stav čerpania financií, o celkový reálny stav čerpania financií na ústave (po 
prerozdelení financií).      
Termín: 07. 10. 2013                                                                                  Zodp.: Ing. Kuzmová 

 Mgr. Abrhanová 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
K rozhodnutiu č. 2 – Dekan fakulty ukladá sprostredkovať informáciu, aby 

zamestnanci fakulty oznamovali každú rodinnú a pracovnú zmenu na osobnom oddelení 
najneskôr do 30 dní od vzniku zmeny.      
Termín: 07. 10. 2013                                                                                       Zodp.: doc. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 3 – Dekan fakulty žiada zaslať zoznam noriem a osoby zodpovedné 
za jednotlivé ústavy prof. Gondárovi alebo Mgr. Abrhanovej.      
Termín: 16. 09. 2013                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 4 – Dekan fakulty žiada skompletizovať publikácie a patenty 
doktorandov a tvorivých pracovníkov.      
Termín: 18. 09. 2013                                                                                 Zodp.: prod. Gondár 
                                                                                                                               prod. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

  
Prod. Gondár zašle najvýznamnejšie publikácie doktorandov za študijné 

programy - Aplikovaná mechanika, Strojárstvo, Inžinierske vedy – „B“ a žiada 
verifikáciu od garantov ŠP a školiteľov.  
 

K rozhodnutiu č. 6 – Dekan fakulty ukladá zaslať tabuľku prerozdelenia financií na 
verifikáciu vedúcim ústavov.      
Termín: 16. 10. 2013                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 7 – Dekan fakulty ukladá pripraviť zoznam excelentných výstupov 
pracovníkov za Strojnícku fakultu. V zozname uviesť: meno autora, typ publikácie (v prípade 
CCC – uviesť impact factor), podiel autora,  návrh zaradenia do oblasti výskumu.   
Termín: 23. 10. 2013                                                                                   Zodp.: prod. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 8 – Dekan fakulty zriaďuje pre oblasti výskumu verifikátorov –  
za každú oblasť výskumu budú dvaja verifikátori:  

Oblasť č.   5: Aplikovaná mechanika – doc. Žiaran, prof. Élesztős 
Oblasť č. 14: Strojárenstvo –  prof. Bošanský, prof. Molnár 
Oblasť č. 16: Mechatronika – prof. Roháľ, prof. Šolek 
Oblasť č. 17: Inžinierske vedy – prof. Palenčár, prof. Hekelová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 9 – Dekan fakulty ukladá rozposlať prezentácie:  
Postup akreditácie -  doc. Ščepka, 
Strojárska olympiáda - Mgr. Kováčová, 
Formula okolo Slovenska - p. Gerhardt.      
Termín: 23. 10. 2013                                                                                    Zodp.: doc. Ščepka 

 Mgr. Kováčová 
 p. Gerhardt 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
 



Zápisnica č. 3 / 2013-2014 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 4. novembra 2013 

3 
 
 
 

K rozhodnutiu č. 10 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať, doplniť a následne 
aktualizovať otázky na Strojársku olympiádu.      
Termín: 14. 10. 2013                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 11 – Dekan fakulty ukladá rozposlať predsedom sekcií otázky 
a ďalšie požiadavky ktoré majú zabezpečiť.      
Termín: 14. 10. 2013                                                                              Zodp.: Mgr. Kováčová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 12 – Dekan fakulty nariaďuje, v súlade s čl. 5 študijného poriadku 
STU, zabezpečiť oznam o povinnej účasti študentov všetkých foriem štúdia na prednáškach 
a oznam potvrdiť podpisom prezenčnej listiny.   
Termín: 21. 10. 2013                                                                              Zodp.: vedúci ústavov                                       

 garanti predmetov 
 prednášajúci 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 13 – Dekan fakulty nariaďuje zaslať zloženie štátnicových komisií 
a vykonať dohľad nad platbou školného.   
Termín: 18. 10. 2013                                                                                    Zodp.: prod. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 

 
Prof. Šooš a doc. Ščepka informovali o priebehu komplexnej akreditácie – 

Zasadnutie komisie pre koordináciu komplexnej akreditácie sa bude konať každý 
párny pondelok. 

 
Akreditácia sa týka štyroch oblastí výskumu - Aplikovaná mechanika, 

Strojárstvo, Mechatronika a Inžinierske vedy, kde je potrebné predložiť min. 20 
výstupov za každú oblasť.  
 

Rozhodnutie č. 14 
Dekan fakulty ukladá vyšpecifikovať súhrnné tabuľky pre „A“ a „B“ výstupy. 
Termín: 08. 11. 2013                                                Zodp.: garanti študijných programov 
 

 Doc. Ščepka a prof. Šooš sa zúčastnia stretnutia s predsedom akreditačnej 
komisie. Usmernenia k procesu akreditácie je možné nájsť na web-stránke MŠVVaŠ 
SR. 
 
 Prod. Gondár informoval o príprave zborníka „Vedeckých prác fakulty“. 
Zborník bude opäť publikovaný tak v tlačenej ako aj v elektronickej forme. Snahou 
vedenia fakulty je aby boli najlepšie práce evidované v Elsevier. K tomu je potrebné 
aby mal zborník medzinárodný vedecký výbor. Potom bude možné najvýznamnejšie 



Zápisnica č. 3 / 2013-2014 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 4. novembra 2013 

4 
 
 
 

publikácie za oblasti výskumu - Aplikovaná mechanika, Strojárstvo, Inžinierske vedy 
– zaradiť aj do kategórie výstupov „B“. 

K tomu, aby mohol byť zborník publikovaný do konca roku 2013 je potrebné, 

aby boli doručené publikácie a zahraničné publikácie do 15. 11. 2013 a následne 
hodnotenia/posudky, jazykové korektúry a elektronické verzie publikácií do 10. 12. 
2013. 
 

Rozhodnutie č. 15 
Dekan fakulty ukladá v súvislosti s vydávaním zborníka vedeckých prác fakulty 
predložiť na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady fakulty „Vedecký výbor 
zborníka“.  
Termín: 18. 11. 2013                                                         Zodp.: prod. Gondár 

 
 
K bodu 3  
 

Prof. Šooš informoval o plánovanom výjazdovom zasadnutí kolégia dekana, 
ktoré sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2013 (štvrtok, piatok) v Kočovciach. 
Podrobný program je uvedený v Prílohe č. 1, formy prezentácií k zasadnutiu 
v Prílohe č. 2. 
 
 

K bodu 4  

 

 Prof. Šooš navrhol aktualizovať web-stránku fakulty doplnením „záložky“ s 
informáciami o verejnom obstarávaní. 

 
 Návrh členov kolégia zorganizovať kurzy anglického jazyka pre pedagógov 
publikujúcich v anglickom jazyku. 
 

Rozhodnutie č. 16 
Dekan fakulty ukladá preveriť záujem výučby anglického jazyka pre 
zamestnancov SjF. 
Termín: 11. 11. 2013                                                                           Zodp.: prod. Prikkel 

 
 Prod. Urban podal informácie o počte študentov k 31. 10. 2013 (Príloha č. 3). 
 

 Prod. Králik navrhol menovať koordinátora za SjF pre program CEEPUS. 
Ďalej informoval o súťaži spoločnosti Continental – návrhy a inovácie študentov 
a poďakoval zainteresovaným za účasť na akcii „Formula okolo Slovenska“. 
 
 Ing. Repta informoval o AIS, ktorý bude otvorený pre študentov od 05. 11. 
2013. 
 
 



Zápisnica č. 3 / 2013-2014 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 4. novembra 2013 

5 
 
 
 

Rozhodnutie č. 17 
Dekan fakulty ukladá otvoriť AIS pre prijímacie konanie na Bc. stupeň 
(2014/2015). 
Termín: 05. 11. 2013                                                                                  Zodp.: Ing. Repta 

 
 Ing. Kuzmová informovala o nízkom čerpaní motivačných štipendií 
a projektov VEGA (44%), KEGA (17%) a APVV (61%). 
 
 Zasadnutie škodovej komisie ohľadom poškodenia motorového vozidla určilo 
zaplatenie škody zodpovednému zamestnancovi vo výške 10%. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 04. 11. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 

 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 3 – Program výjazdového zasadnutia 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Obsah prezentácie - Kočovce  
Príloha č. 3: 

k bodu 4 – Počty študentov k 31. 10. 2013 
 
 
 
 
 
 

Dňa: 04. 11. 2013                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


