
 
Zápisnica č. 5 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 7. januára 2014 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Návrh projektu propagácie SjF v médiách 
3. Strojárska olympiáda  
4. Úsporné opatrenia   
5. Rôzne  
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 04. 11. 2013. 
 

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

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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: 03. 02. 2014                                                                                 Zodp.: prod. Gondár 
                                                                                                                               prod. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
  

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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 10 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať, doplniť a následne 

aktualizovať otázky na Strojársku olympiádu.      
Termín: 14. 10. 2013                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu 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 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 

 
 Zástupca PR agentúry SEESAME prezentoval návrh na rozšírenie propagácie 
Strojníckej fakulty na Facebook-u a ďalších navštevovaných web-stránkach, a tiež 
zjednodušenie prístupu k elektronickým prihláškam. Cieľom projektu je dosiahnuť 
počet 1200 prihlásených študentov (Príloha č. 1). 
  

Rozhodnutie č. 18 
Dekan fakulty ukladá za každý študijný program navrhnúť významného 
absolventa fakulty. 
Termín: 10. 01. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
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K bodu 3  
 

Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová prezentovali stav príprav na plánovanú 
Strojársku olympiádu a návrhy komisií, ktoré odsúhlasili prítomní vedúci ústavov. 

 
Rozhodnutie č. 19 

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

Rozhodnutie 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 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 
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 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 
 

 

K bodu 4  

 

 Prof. Šooš predniesol návrhy na úsporné opatrenia v súvislosti s 15% znížením 
financovania zo štátneho rozpočtu. Požiadal vedúcich ústavov o individuálne 
stretnutia vo štvrtok, 09. 01. 2014. 
 
 
K bodu 5  

 

 Doc. Ščepka informoval o stave príprav na akreditáciu; zoznam citácií je 
potrebné zasielať prod. Gondárovi najneskôr do 30. januára 2014. 
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Rozhodnutie 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 
 
 Prof. Šooš prezentoval prehľad hodnotenia ARRA (Príloha č. 2). 
 Doc. Králik informoval o plánovaných akciách a zasadnutiach na letný 
semester 2014 (Príloha č. 3). 
 Doc. Ščepka navrhol zorganizovanie mimoriadnej vedeckej rady za účasti 
študentov v súvislosti s procesom akreditácie. 
 Doc. Urban upozornil na zosúladenie zasadnutí vedenia fakulty a kolégia 
dekana s rozvrhom prednášok. 
 
 Doc. Králik informoval o programe Erasmus – nízky počet záujemcov 
o štúdium v zahraničí (25) je spôsobený aj nedostatočnou jazykovou pripravenosťou 
študentov. 
 
 Prof. Iždinská informovala o zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa 
uskutoční 14. 01. 2014 a súčasne požiadala o informovanie senátu o ekonomických 
otázkach, plánovaných rekonštrukciách a účasti na projektoch. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 07. 01. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Prezentácia agentúry SEESAME 
Príloha č. 2: 

k bodu 5 – Hodnotenie ARRA 
Príloha č. 3: 

k bodu 5 – Plán zasadnutí – LS 2014 
 
 
 
 
Dňa: 07. 01. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


