
 
Zápisnica č. 1 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2013 o 11:00 hod. 

 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Vyhodnotenie výberového konania (doc. Prikkel) 
3. Informácie z kolégia rektora (doc. Urban) 
4. Začiatok akademického roka 2013/2014 (doc. Urban) 
 - smernica dekana – zápis do AIS 
 - stav prihlásených študentov 
 - imatrikulácia 
5. Rôzne  

- Projekty, Vedecké centrum STU, APVV a iné (prof. Gondár) 
- Plán zasadnutí orgánov SjF (doc. Králik) 
- Plán propagačných akcií SjF (doc. Králik) 
- Plán rekonštrukcií (doc. Prikkel)  
- Stav komplexnej akreditácie (doc. Ščepka)  

   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 01. 07. 2013. 
 

K rozhodnutiu č. 50 – Dekan fakulty ukladá pripraviť jednotné podklady pre 
propagáciu ústavov.  
Termín: 30. 06. 2013                                                                         Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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. 53 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrh na interné členenie a 
prefinancovanie  prostriedkov získaných z financovania miezd zo štrukturálnych fondov.  
Termín: 28. 06. 2013                                                                                 Zodp.: Ing. Kuzmová 
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Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 54 – Dekan fakulty ukladá pripraviť čerpanie mzdových 
prostriedkov podľa jednotlivých ústavov SjF STU v Bratislave.  
Termín: 31. 08. 2013                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 55 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť služby za ústavy SjF počas 
letného režimu.  
Termín: 03. 07. 2013                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 56 – Dekan fakulty ukladá pripraviť list s fotodokumentáciou 
ohľadom havarijného stavu ťažkých laboratórií.  
Termín: 15. 07. 2013                                                                                    Zodp.: Ing. Chmela 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Ing. Kuzmová prezentovala stav čerpania dotačných finančných prostriedkov 
fakulty (Príloha č. 1). 

Prerozdelenie mzdových prostriedkov z EŠF bude prebiehať v dvoch formách: 
- v prípade vykonávania prác na projekte bez zvýšenia mzdy  
(pomer: 40:30:30 – dekanát : riešitelia : ústav) 
- v prípade vykonávania prác na projekte so zvýšeným mzdy 
(pomer: 50:50 – dekanát : ústav) 
 Prerozdelenie finančných prostriedkov získaných z riešenia podľa uvedených 
kľúčov bude realizované 2x ročne (v máji a v novembri). 
 

Rozhodnutie 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 
 

 
K bodu 2 
 

 Doc. Prikkel vyhodnotil výberové konania na prof. a doc. a vyjadril 
spokojnosť s ich priebehom.  

 
Rozhodnutie 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 
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K bodu 3  
 

Doc. Urban podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora: 
- rezervný fond -  bude jeden pre celú  STU v Bratislave, do 06. 09. 2013 mali dekani 
fakúlt poslať pripomienky (za SjF bolo zaslaných 7 pripomienok) a následne rektor 
a kvestor STU v Bratislave zapracujú zaslané pripomienky. Pre Strojnícku fakultu 
nevyplývajú z uvedeného výrazné zmeny 
- pôžičky - k predloženému materiálu budú zaslané pripomienky 
- nakladateľstvo STU PRESS – bolo schválené na zasadnutí Kolégia rektora STU 
v Bratislave, z priestorov Stavebnej fakulty bude presťahované do nových priestorov 
na Mýtnej ulici a Bernoláku, na sťahovanie bolo vyčlenených 130 tis. EUR 
Bolo prijaté kompromisné riešenie a v nakladateľstve bude prebiehať čierno-biela 
tlač 
- ochrana práv priemyselného vlastníctva 
- edičný plán 
- vytvorenie know-how centra na rektoráte STU v Bratislave - bude vydaná príručka 
- návrh smernice rektora týkajúcej sa školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
AR 2014/2015; 
- uskutoční sa Akadémia VAPAC v Nitre – z každej fakulty sa môžu zúčastniť 2 
študenti, 
- dňa 24.9.2013 sa uskutoční návšteva vedenia VW na našej škole. Rektor poveril 
organizáciou celej akcie prorektora Peciara.  
- on-line sprístupnenie noriem – do 18. 09. 2013 je potrebné vymenovať normy platné 
pre STU a študentov 
 

Rozhodnutie 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 
 
 
K bodu 4  
 
Prijímacie konanie 2013/2014  
 Doc. Urban informoval o začiatku akademického roka 2013/2014. 
 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesol počet prihlásených prvákov na 
SjF STU v Bratislave  na Bc. štúdium  cca o 100 záujemcov. 
Stav prihlásených študentov: 

1. stupeň – 375/- prvé kolo 222/druhé kolo 153, 
2. stupeň – 293/- prvé kolo 260, 
3. stupeň – 26 interní študenti, externí študenti – 10 prijatých, z toho 7 

prihlásených – 13. 09. 2013 je posledný termín pre neprihlásených študentov 
(očakávame ešte cca 80 zapísaných študentov).  
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Pre AR 2014/2015 preto vedenie fakulty navrhlo prijímať študentov na 
kombinovanú formu štúdia  na dva študijné programy – „Automatizácia...“ 
a „Strojárske technológie...“. 

 
Študijné programy v anglickom jazyku – budú so súhlasom prof. Šoleka 

prebiehať na ÚAMM. 
 
Zmeny v AIS je možné vykonávať do 12:00 hod. 16. 09. 2013.  
Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční 29. 09. 2013 o 13:00 hod. 

   
Študijný poriadok:                                  

- od 1. septembra je platný Študijný poriadok STU 
- metodické usmernenie k Študijnému poriadku: 1 riadny termín skúšky, 2 

opravné termíny (na SjF STU v Bratislave platí 1 opravný termín skúšky) 
- pre prvý ročník Bc. stupňa (1. semester) je potrebné na postup získať 15 

kreditov (podľa Študijného poriadku STU platného na akademický rok 2013/2014), 
t.j. celkovo za prvý ročník je potrebné získať najmenej 30 kreditov 

- v prvom ročníku Bc. štúdia je zrušené používanie indexov (ostatné ročníky 
budú bez zmeny používať index do ukončenia štúdia), indexy budú archivované 3 
roky 

- Bc. Kováč vyjadril súhlas so smernicou týkajúcou sa zrušenia indexov 
 
 
K bodu 5 
 
 Prof. Gondár informoval o nových pridelených projektoch APVV, ktoré budú 
riešené na ÚSETM, ÚDTK a ÚTM. 
 Projekt Vedecké centrum STU – na stavebné úpravy, zateplenie budovy 
fakulty a úpravy časti ťažkých laboratórií (okrem kotolne) je naplánovaných 3,6 mil. 
EUR a suma 11  mil. EUR bude použitá na zariadenia. Strojníckej fakulte bude 
v prípade riešenia projektu pridelených 47 % z celkového balíka finančných 
prostriedkov. 
 
 Doc. Králik prezentoval upravený a doplnený plán zasadnutí orgánov SjF 
a plán propagačných akcií pre AR 2013/2014 (Príloha č. 2). Vyslovil poďakovanie za 
spoluprácu na organizovaní Letnej univerzity pre stredoškolákov 
 
 Doc. Prikkel informoval o stave rekonštrukcií na SjF počas letných prázdnin: 
- priestory školského bufetu sú zrekonštruované 
- chodby 2. a 3. poschodia budú prebrané do užívania v nasledujúcich dvoch 
týždňoch, úpravy 4. poschodia sú posunuté z dôvodu rozsiahlejších rekonštrukčných 
prác 
- vo fakultných bytoch prebiehajú konečné menšie opravy – do dvoch týždňov 
hotové,  
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- Nitrianske Rudno – kolaudácia môže prebehnúť v priebehu septembra – termín 
nezávisí od SjF,  
- po 23. 09. 2013 bude realizovaná rekonštrukcia Auly A. Stodolu – osvetlenie, 
elektroinštalácia, ozvučenie.  
 
 Doc. Ščepka informoval o priebežnom stave komplexnej akreditácie: 
- príprava návrhu štruktúry akreditácie 
- zasadnutie Akreditačnej komisie v Spišskej Kapitule – uznesením bol schválený 
návrh kritérií hodnotenia 
- zaraďovanie publikačnej činnosti 
- chýbajú šablóny, formáty a dátové štruktúry pre proces akreditácie 
- september/október 2013 - základná štruktúra – strategický materiál na zasadnutie 
Vedeckej rady 
 

Rozhodnutie č. 4 
Dekan fakulty žiada skompletizovať publikácie a patenty doktorandov a tvorivých 
pracovníkov.      
Termín: 18. 09. 2013                                                                           Zodp.: prod. Gondár 
                                                                                                                         prod. Prikkel 
 
 Prof. Šooš informoval o:  

-  školení týkajúcom sa novej telefónnej ústredne: 
pre sekretariáty ústavov od 09:00 do 10:00 
pre vedúcich ústavov od 10:00 do 11:00 

- o nominácii prof. Hulka do komisie pre verifikáciu inaugurácií,  
- o odmenení školiteľov za 46 úspešných doktorandov,  
- o liste pre ministra MŠVVaŠ SR ohľadom havarijného stavu fasády ťažkých 

laboratórií, kanalizácie a strechy kotolne. 
 

Rozhodnutie 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 
 
 Ing. Chmela požiadal prítomných o oznámenie plánu krátkodobých 
a dlhodobých požiadaviek, ako aj požiadaviek týkajúcich sa väčšieho objemu Centru 
inovácií.  
 
 Mgr. Cepková pripomenula tradičnú plánovanú akciu – Športový deň dekana 
(19. 09. 2013), v rámci ktorého sa uskutoční 6. ročník futbalového zápasu Vedenie vs. 
Zamestnanci, súťaž vo veslovaní ako aj udeľovanie Špeciálnej ceny dekana fakulty. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 09. 09. 2013 
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Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: 
k bodu 1 – Stav čerpania dotačných finančných prostriedkov 

Príloha č. 2: 
k bodu 5 – Plán zasadnutí orgánov SjF a propagačných akcií pre AR    
                    2013/2014 

 
 
 
 
 
 
Dňa: 09. 09. 2013                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                         
    dekan 


