
 
Zápisnica č. 2 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

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

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rozúčtovanie mzdových nákladov (Ing. Kuzmová) 
3. Projekt komplexnej akreditácie (doc. Ščepka) 
4. Propagácia štúdia 

- Formula okolo Slovenska (p. Gerhardt) 
- Strojárska olympiáda (Mgr. Kováčová) 

5. Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
6. Rôzne  

- Motivačné kritériá 
- Účasť na prednáškach 

   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 09. 09. 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  sa plní – ostáva v sledovaní 
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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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 
 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 
 

K rozhodnutiu č. 5 – Dekan fakulty ukladá pripraviť pamätnú medailu pre riaditeľa 
spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. k 20. výročiu založenia firmy.      
Termín: 23. 09. 2013                                                                                   Zodp.: prod. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 32 – Dekan fakulty súhlasí, v prípade požiadavky, s jazykovou 
korektúrou článkov, ktoré sú prijaté do karentovaných časopisov dekanovi fakulty. Po jeho 
odsúhlasení budú príspevky postúpené Mgr. Vassalovej, ktorá ho pridelí na korektúru 
príslušnému pedagógovi anglického jazyka. 
Termín: priebežne                                                                                      Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 50 – Dekan fakulty nariaďuje  predložiť návrh hodnotenia ústavov, 
vypracovať kritériá pre minimálnu publikačnú činnosť ústavov.  
Komisia: prod. Gondár, prod. Prikkel, prof. Iždinská, p. Polčíková 
Termín: 24. 04. 2013                                                                                 Zodp.: prod. Gondár 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 
K bodu 2 
 

Ing. Kuzmová prezentovala tabuľku rozúčtovania mzdových nákladov 
s súvislosti s projektmi (Príloha č. 1). 

Požiadavky: 
- prevod finančných prostriedkov z vedy a výskumu na vzdelávanie 
- doplniť do prehľadu údaje za rok 2012 
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Rozhodnutie č. 6 
Dekan fakulty ukladá zaslať tabuľku prerozdelenia financií na verifikáciu 
vedúcim ústavov.      
Termín: 16. 10. 2013                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová  

 
 
K bodu 3  
 

Doc. Ščepka podal informácie o aktuálnom stave akreditácie (Príloha č. 2): 
- personálne zabezpečenie 
- kritériá akreditácie 
- zásady navrhovania štruktúry študijných programov 

Cieľom je: 
- stanoviť počet akademických zamestnancov a ich priradenia k jednotlivým 
oblastiam výskumu, 
- určenie počtu požadovaných výstupov na hodnotenie úrovne výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre atribút výstupov, 
- hodnotenie atribútu prostredia a atribútu ocenenia 
 

Rozhodnutie č. 6 
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 č. 7 
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 
 

Menovaní urobia verifikáciu excelentných výstupov, navrhnú, kto by mal byť 
kam zaradený a zistia, aký je stav excelentných výstupov a koľko je potrebných 
excelentných výstupov pre danú oblasť. Budú spolupracovať s garantmi a vedúcimi 
ústavov. V oblastiach s hodnotením horším ako „B“ fakulta nebude žiadať 
o akreditáciu.  
 
 
K bodu 4  
 

P. Gerhardt informoval o pripravovanej akcii Študentská formula okolo 
Slovenska (Príloha č. 3), ktorá sa uskutoční od 21. do 25. októbra 2013 – je potrebné 
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pripraviť dotlač propagačných materiálov (do 10. 10. 2013 je možné vyjadriť sa 
k materiálom – p. Gerhardt zašle e-mail s materiálmi).  

Na akcii budú prezentované tri autá, ktorých prevoz zabezpečí hlavný 
sponzor Peugeot, prof. Šolek zabezpečí prezentovanie kvadrokoptéry a robota, prof. 
Hulkó zabezpečí auto na diaľkové ovládanie. 

Organizačná porada k plánovanej akcii sa bude konať 09. 10. 2013 o 13:00 hod. 
 
 Mgr. Kováčová predbežne informovala o prípravách na Strojársku olympiádu 
(Príloha č. 4) - 13. 02. 2014 – propagačná plagát je v procese navrhovania, web-
stránka a logo olympiády zostali nemenené, otázka mediálneho partnera zostáva 
otvorená, bude prebiehať rokovanie. Je potrebné zabezpečiť zasielanie súťažných 
prác - termín je posunutý na 20. 01. 2014.  
 

Rozhodnutie č. 7 
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 č. 8 

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

Rozhodnutie č. 9 
Dekan fakulty ukladá rozposlať predsedom sekcií otázky a ďalšie požiadavky 
ktoré majú zabezpečiť.      
Termín: 14. 10. 2013                                                                           Zodp.: Mgr. Kováčová 
 
 
K bodu 5 
 
 Dekan fakulty informoval o priebehu zasadnutia Kolégia rektora: 
 
- povinná účasť študentov na prednáškach  
 

Rozhodnutie č. 10 
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 
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- posúdenie potreby zriadenia ekonomického  manažmentu STU 
- návrh vnútorného predpisu štipendijného poriadku STU 
- podmienky prijímania na Bc. stupni štúdia 
- návrh smernice rektora k nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU – 
materiál bude predložený na Akademický senát 
- pôsobnosť koordinátora pre študentov so špeciálnymi potrebami – je potrebné 
nahlásiť na rektoráte STU v Bratislave koordinátorov za jednotlivé fakulty – za 
Strojnícku fakultu – Mgr. Alena Cepková, PhD. 
- pravidlá vydávania interných predpisov – bol predložený harmonogram 
- príprava rozpočtu na nasledujúce obdobie 
- harmonogram komplexnej akreditácie – za SjF bude schválený po Vedeckej rade, 
ktorá sa uskutoční 03. 12. 2013 a predložený bude na 1. zasadnutí v roku 2014 
- vyhodnotenie výzvy na pokračujúce projekty mladých výskumníkov – za SjF bola 
schválená žiadosť pre projekt Ing. Petra Križana, PhD. 
- nominácie do súťaže „Vedec roka STU 2013“, termín na podanie prihlášok je 25. 
október 2013 
- odpredaj nehnuteľností v Trnave  
- harmonogram sťahovania Nakladateľstva STU 
- čerpanie finančných prostriedkov z predaja nehnuteľností 
- obojsmerné garantovanie v rámci výskumnej činnosti 
 
 
K bodu 6 
 
 Prod. Gondár zabezpečí vyrovnanie platieb za doktorandské štúdium 
externých zamestnancov. 
 

Prod. Králik informoval o príprave propagačného videa o Strojníckej fakulte a 
o pripravovaných akciách: 
- Akadémia VAPAC, ktorá sa bude konať v dňoch 8. – 10. októbra 2013 v NTC 
v Bratislave 
- Gaudeamus v termíne od 15. do 17. októbra 2013 na Agrokomplexe v Nitre – dotlač 
materiálov pripraví p. Gerhardt 
- pripravuje sa aj pravidelná akcia Strojníckej fakulty – Formula okolo Slovenska 
- Erasmus  
 
 Prod. Urban informoval o náhradnom termíne štátnic 11. – 15. 11. 2013, pre 
dva ústavy platí termín 24. 10. 2013. 
 

Rozhodnutie č. 11 
Dekan fakulty nariaďuje zaslať zloženie štátnicových komisií a vykonať dohľad 
nad platbou školného.   
Termín: 18. 10. 2013                                                                                         Zodp.: Urban 
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 Dekan fakulty informoval o stretnutí s vedúcimi ústavov, ktoré sa bude konať 
09. 10. 2013 o 11:00 hod. ohľadom stavu rekonštrukcií a využití novej telefónnej 
digitálnej siete. 
  

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 07. 10. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Rozúčtovanie mzdových nákladov 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Projekt Komplexnej akreditácie  
Príloha č. 3: 

k bodu 4 – Študentská formula okolo Slovenska 2013  
Príloha č. 4: 

k bodu 4 – Strojárska olympiáda 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 07. 10. 2013                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                         
    dekan 


