
 
Zápisnica č. 10 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 09. júna 2014 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rozpočet (Ing. Kuzmová) 
3. Horizont 2020 (prof. Šooš) 
4. Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
5. Rôzne 

- stav budov a rekonštrukcií (doc. Prikkel) 
- kariérny rast (prof. Gondár) 
- počty prihlásených študentov na akademický rok 2014/2015 
- záver akademického roka 2013/2014 

   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 12. 05. 2014. 
 

K rozhodnutiu č. 26 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy: 
   - upravených osobných príplatkov 
   - ukončenia pracovných zmlúv 
   - iné spôsoby financovania, resp. „samofinancovanie“ 
Termín: 23. 06. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 30 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať správnosť údajov 
v prehľade pridelených, čerpaných a refundovaných prostriedkoch na projektoch.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K rozhodnutiu č. 33 – Dekan fakulty ukladá vykonať povereným osobám za študijné 
programy kontrolu akreditačného spisu za Strojnícku fakultu po formálnej a obsahovej 
stránke.  
Termín: 09. 06. 2014                                                         Zodp.: garanti študijných programov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 34 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrhy na zloženie 

štátnicových komisií.  
Termín: 23. 05. 2014                                                                                     Zodp.: prod. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 35 – Dekan fakulty ukladá predložiť prod. Urbanovi zmeny, resp. 
úpravy v brožúre študijných programov na akademický rok 2014/2015.  
Termín: 23. 05. 2014                                                         Zodp.: garanti študijných programov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 36 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy rozmiestnenia 
informačných a smerových tabúľ na fakulte. V rámci návrhu predložiť, pre pripravované 
tabule grafické riešenie, rozmiestnenie a odhadovanú cenu.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                                     Zodp.: Ing. Chmela 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 Ing. Chmela informoval o ponuke informačných tabúľ. Bolo stanovené 
jednotné rozmiestnenie tabúľ na každom poschodí a jednotné nápisy (názvy 
ústavov), obsah informačných tabúľ si určí každý ústav samostatne. 
 Všetky tabule budú nainštalované do začiatku nového akademického roka. 
 
K bodu 2 

 
Ing. Kuzmová prezentovala návrh delenia dotácie podľa novej metodiky 

určenej pre rozpočet. 
K predloženému návrhu prebehla rozsiahla diskusia. Dekan fakulty 

informoval, že osobne nesúhlasí s predloženým návrhom. Návrh podľa predbežných 
údajov neodráža výkony jednotlivých ústavov. Súčasne ale doplnil, že metodika sa 
zmenila na podnet AS SjF STU a jej prípadnú opätovnú zmenu preto musí schváliť 
senát. Boli vznesené aj ďalšie pripomienky k deleniu dotačných mzdových 
prostriedkov v pomere 1,5 (vzdelávanie) k 1 (veda a výskum).  
 

Rozhodnutie č. 37 
Dekan fakulty ukladá pripraviť pre AS SjF pôvodný návrh metodiky a pripraviť 
variantné prepočty delenia dotačných prostriedkov.  
Termín: 16. 06. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 

 
Prod. Urban prezentoval prehľad pedagogických výkonov za rok 2013 

verifikovaných za ÚAMAI, ÚDTK a ÚMF (Príloha č. 1). 
Objemy za projekty budú rozposlané na verifikáciu. 
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K bodu 3  

 
Prof. Šooš informoval o návrhu zorganizovať prezentáciu v spolupráci s CVTI 

(p. Javorčíková) a rektorátom STU (p. Búciová) s cieľom informovať o výzvach 
programu Horizont 2020, kde by Strojnícka fakulta vystupovala ako participant 
v spolupráci s malými alebo strednými podnikmi z oblasti priemyslu. Prezentoval 
stav podávania projektov za STU, ktorý bol predstavený na Kolégiu rektora. Za 
Strojnícku fakultu je v súčasnosti podaný jeden projekt a dva sú pripravované. 
 
 
K bodu 4  

 

Prof. Šooš informoval o priebehu zasadnutia Kolégia rektora STU v Bratislave 
zo dňa 04. 06. 2014.  

 
Program rokovania Kolégia rektora: 

1. Kontrola úloh 
2. Prehodnotenie podmienok pôžičky SvF STU (R. Redhammer) 
3. Komplexná akreditácia 2014 (F. Horňák, S. Biskupič) 
4. Vyhlásenie internej univerzitnej súťaže na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné 

miesta (S. Biskupič) 
5. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí  v rámci Programu na podporu mladých 

výskumníkov (S. Biskupič) 
6. Návrh na udelenie „Plakety STU“ prof. Ing. Jurajovi Bízikovi, DrSc. (R. Redhammer)   
7. Informácia o aktivitách STU v projektových výzvach Horizont 2020 (S. Biskupič) 
8. Informácia o projekte Reality (M. Sokol) 
9. Informácia o zasadnutí Rady športu STU (M. Sokol) 
10. Rôzne 

 
K bodu rokovania č. 3: V súčasnosti je na STU akreditovaných 193 študijných 

programov, z toho 31 za Strojnícku fakultu - po procese komplexnej akreditácie bude 
za STU akreditovaných 179 študijných programov (z toho 108 aj v anglickom jazyku) 
a za SjF bude akreditovaných 24 študijných programov (z toho 6 aj v anglickom 
jazyku). 

 
K bodu rokovania č. 5: Prof. Šooš upozornil na možnosť zapojiť sa do 

pokračujúcich projektov Programu na podporu mladých výskumníkov. 
Termín na predkladanie žiadostí: 3. september 2014, 13.00 hod.  
Maximálny rozpočet projektu: 3.000,- Eur  
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. október 2014  
Koniec riešenia projektu: 30. september 2015 

 
 
K bodu 5  
 

V súlade s rozhodnutím dekana č. 57 z Vedenia fakulty bude možno na 
akademický rok 2014/2015 prijať na SjF dvoch nových doktorandov za každý 
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študijný program (celkovo 18). V prípade že chce ústav prijať na ŠP viac študentov, 
musí deklarovať zdroj ich financovania. 

 
   Prod. Urban prezentoval zloženie prijímacích komisií (Príloha č. 2) a požiadal 
vedúcich ústavov o rozdelenie študentov do jednotlivých komisií.  
 
 Doc. Ščepka informoval o prebiehajúcom procese validácie akreditačného 
spisu (za SjF v rozsahu 8504 strán). 
 
 Prod. Prikkel informoval o aktuálnom stave rekonštrukcií výťahov a ukončení 
rekonštrukcie archívu. 
 
 Prod. Gondár informoval o pohovoroch so zamestnancami v súvislosti 
s kariérnym rastom a sprísnenými podmienkami pre habilitácie a inaugurácie – je 
potrebné vydať štyri publikácie s hodnotením „A“ v anglickom jazyku 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve. 
 

Rozhodnutie č. 38 
Dekan fakulty berie na vedomie správu o pohovoroch a ukladá pripraviť časový 
harmonogram habilitačného a inauguračného konania do rokovaní Vedeckých rád 
SjF.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                             Zodp.: prod. Gondár 
 
 Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave: 
- 30. 09. 2014 
- 25. 11. 2014 
 Dekan fakulty informoval, že v prípade nutnosti zaradí ešte jedno mimoriadne 
zasadnutie Vedeckej rady. 
 

Prod. Urban informoval o počte prihlásených študentov – 566 študentov Bc. 
štúdia (z toho 15 študentov – denná kombinovaná forma) a 246 študentov Ing. 
štúdia. 
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Štátne skúšky budú prebiehať od 16. do 20. júna 2014, promócie pre bakalárov 

budú dňa 02. 07. 2014 a promócie pre inžinierov sa budú konať 04. 07. 2014 v Aule 
Aurela Stodolu (Príloha č. 3). Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium budú dňa 
02. 07. 2014.  
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Prod. Urban požiadal vedúcich ústavov o zaslanie informácií ohľadom 
najlepších diplomových prác v rámci študijných programov, resp. iných 
významných ocenení študentov. 
  

Dekan fakulty informoval o rozhodnutí č. 59 z Vedenia fakulty, podľa ktorého 
povoľuje možnosť zúčastniť sa 2. (opravného) kola štátnych skúšok iba študentom, 
ktorí odovzdali záverečné práce do 09. 06. 2014 a všetky predmety budú mať 
uzatvorené (teda budú mať 120 kreditov) najneskôr k 31. 08. 2014. 
 
 Prod. Prikkel informoval o rozhodnutí hodnotiteľskej komisie MŠVVaŠ SR k 
posúdeniu vedeckých publikácií (Príloha č. 4). 
 

Rozhodnutie č. 39 
Dekan fakulty ukladá vyplniť informačný dotazník pre CVTI týkajúci 
sa spolupráce s podnikmi a zaslať prod. Králikovi.  
Termín: 11. 06. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Doc. Ridzoň informoval o poverení vedúcich ústavov podpisovať licenčné 
zmluvy. 
 

Prof. Šooš informoval o plánovanom stretnutí prijímacej komisie dňa 12. 06. 
2014 o 12:30 hod. a tiež o stretnutí ktoré sa uskutoční 12. 06. 2014 o 15:30 hod. 
k rozhodnutiu o prijatí zahraničných študentov z Indie a Turecka. 
 
 Prof. Šooš oznámil termín mimoriadneho zasadnutia Kolégia dekana, ktoré sa 
bude konať 18. 06. 2014 (streda) o 16:00 hod.. 

  
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 09. 06. 2014 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
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Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Pedagogické výkony za rok 2013 
Príloha č. 2: 

k bodu 4 – Zloženie komisií pre prijímacie konanie – PhD. 
Príloha č. 3: 

k bodu 5 – Termíny a informácie k záveru akademického roka 2013/2014 
Príloha č. 4: 

k bodu 5 – Rozhodnutie po odvolaní autorov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 09. 06. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


