
 

Zápisnica č. 9 / 2013-2014 
 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2014 o 11:00 hod. 

 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Projekt ukončenia I. etapy komplexnej akreditácie   
3. Projekt VETES – VW SjF STU (Ing. Petruš) 
4. Rozpočet STU (prof. Šooš, Ing. Kuzmová) 
5. Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
6. Rôzne 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 04. 2014. 

 
K rozhodnutiu č. 25 – Dekan fakulty ukladá uskutočniť pracovné pohovory so 

zamestnancami jednotlivých ústavov a centier. Každý zamestnanec musí dostať pre tento rok 
konkrétnu úlohu (podanie projektu, publikácia, ... ). Písomný záznam z pohovorov je potrebné 
zaslať dekanovi fakulty.  
Termín: 05. 05. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 26 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy: 
   - upravených osobných príplatkov 
   - ukončenia pracovných zmlúv 
   - iné spôsoby financovania, resp. „samofinancovanie“ 
Termín: 05. 05. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 29 – Dekan fakulty ukladá rozoslať správu o hospodárení a prehľad 
projektov vedúcim ústavov.  
Termín: 07. 04. 2014                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 30 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať správnosť údajov 
v prehľade pridelených, čerpaných a refundovaných prostriedkoch na projektoch.  
Termín: 05. 05. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 31 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrhy potenciálnych 
exponátov na MSV Nitra prodekanovi Králikovi.   
Termín: 09. 04. 2014                            Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 32 – Dekan fakulty súhlasí nahradením tradičnej výučby pre 
všetkých študentov organizovanou účasťou na ŠVK v čase od 08:00 do 13:00 hod. Od 13:00 
pokračuje výučba podľa rozvrhu hodín.   
Termín: 09. 04. 2014                            Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 
K bodu 2 

 
 Doc. Ščepka a prof. Šooš informovali o kompletizácii I. etapy komplexnej 
akreditácie – 4. mája boli podklady za Strojnícku fakultu odovzdané na rektorát STU, 
9. mája boli z rektorátu STU rozoslané všeobecné pripomienky všetkým fakultám. 
 

Rozhodnutie č. 33 
Dekan fakulty ukladá vykonať povereným osobám za študijné programy kontrolu 
akreditačného spisu za Strojnícku fakultu po formálnej a obsahovej stránke.  
Termín: 16. 05. 2014                                                Zodp.: garanti študijných programov 
 
 
K bodu 3  

 
Ing. Petruš prezentoval spoločný projekt firmy Volkswagen Slovakia 

a Strojníckej fakulty v oblasti duálneho vzdelávania. Pilotný projekt trvá od 
novembra 2013 do novembra 2014, rozpočet v hodnote 350 tis. EUR je zabezpečený 
z dotácie štátneho rozpočtu. Informačné video bude k dispozícii na web-stránke SjF. 
 
 
K bodu 4  

 

Ing. Kuzmová prezentovala návrh rozpočtu pre STU a SjF. Celková dotácia na 
rok 2014 pre STU predstavuje 56 949 202,- EUR, čo je pokles celkovo o 1 012 173,- 
EUR. Z uvedených prostriedkov po prerozdelení súčastiam STU bude potrebné 
zabezpečiť schválené navýšenie miezd (16,- EUR, 5% - nepedagogickí zamestnanci, 
3% - pedagógovia). Rovnako je potrebné zabezpečiť financovanie súčasných 
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doktorandov na SjF v hodnote 306 tis. EUR. Minimálne priemerné platy 
zamestnancov budú zabezpečené na úrovni STU. 
 
 
K bodu 5  
 

Prof. Šooš informoval o zasadnutí Kolégia rektora STU v Bratislave zo dňa 
7.5.2014 s programom:  

 
Z rokovania vyplynuli nasledujúce úlohy:      

- výsledok hospodárenia STU po zdanení predstavuje zisk v hodnote 324 tis. EUR 
(Príloha č. 1), 
– ako celouniverzitné podujatia boli schválené akcie VAPAC a Gaudeamus Nitra, 
- za jednotlivé fakulty je potrebné pripraviť propagačné video, 
- letná univerzita pre stredoškolákov bude prebiehať v auguste 2014 a v tomto roku 

sa uskutoční v nezmenenom formáte ako za ostatné roky. 
  
 
K bodu 6  
 

Prod. Urban informoval, že nasledujúceho zasadnutia vedenia fakulty je 
potrebné predložiť návrhy zloženia štátnicových komisií. 

Štátne skúšky budú prebiehať v termínoch: 
- pre Bc. - 16. – 18. júna 2014 
- pre Ing. - 18. – 20. júna 2014  
 Promócie budú v termínoch: 
- pre Bc. - 3. júla 2014 
- pre Ing. - 4. júla 2014 
 

Rozhodnutie č. 34 
Dekan fakulty ukladá predložiť návrhy na zloženie štátnicových komisií.  
Termín: 23. 05. 2014                                                                             Zodp.: prod. Urban 

 
 Prod. Urban súčasne pripomenul skrátený letný semester pre končiace ročníky 
Bc. a Ing. štúdia. Pre vydanie aktualizovaných študijných programov avizoval 
nahlasovanie iba nevyhnutných zmien zo strany grantov predmetov. 
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Rozhodnutie 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 
 
 Prijímacie konanie na Bc. štúdium je v súčasnosti realizované aj formou 
podmienečného prijatia (maturitné vysvedčenie bude požadované dodatočne). 
 Aktuálny stav prihlásených študentov na akademický rok 2014/2015 je 486. 

Prod. Urban informoval o plánovanom oficiálnom stretnutí so študentmi 3. 
ročníka Bc. štúdia v súvislosti so zmenami akreditovaných programov. Stretnutie sa 
uskutoční 14. 05. 2014 o 8:30 hod. v miestnosti S4. 

Termín nasledujúcej Študentskej vedeckej konferencie bol stanovený na 15. 4. 
2015. 

 
Prod. Prikkel informoval o stave prebiehajúcich rekonštrukcií výťahov 

v priestoroch fakulty.   
Prod. Prikkel oboznámil kolégium s ukončením výstavby  učebno-

výcvikového zariadenia Nitrianske Rudno (Príloha č. 2). Informoval  o končiacich 
rekonštrukčných prácach, kde je potrebné zabezpečiť konečnú finalizáciu 
elektrických zariadení a navrhnúť prevádzkový poriadok tohto učebno-výcvikového 
zariadenia.  

 
Prod. Prikkel informoval o pripravovanom 5. ročníku akcie „Ping-Pong bez 

bariér 2014“, ktorá sa uskutoční 22. 05. 2014 vo foyer SjF (Príloha č. 3). 
 
Prod. Králik informoval o Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa bude 

konať 20. – 23. mája 2014 v Nitre. Za Strojnícku fakultu bude prezentovaných 6 
exponátov. 

Propagácia SjF:  
- Slovenský rozhlas (1 200,- EUR) 
- Rádio Expres (2 700,- EUR) 
- reklama na autobusoch MHD 
 
 Prof. Šooš informoval o prerokovaní a schválení výročnej správy za rok 2013. 
 
 Ing. Chmela informoval o stave informačných tabúľ na fakulte – bude 
potrebné zabezpečiť tabule s názvom študijných programov (2m x 1m), informačné 
tabule o jednotlivých ústavoch, tabule podľa predpisov BOZP, tabule pre platené 
reklamy, informačné tabule pedagogického oddelenia a jednotné tabule pre učebne 
s rozvrhmi hodín. 
 

Rozhodnutie č. 36 
Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy rozmiestnenia, grafické návrhy a 
odhadovanú cenu pre pripravované informačné tabule na fakulte.  
Termín: 23. 05. 2014                                                                                Zodp.: Ing. Chmela 
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Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 12. 05. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 5 – Výročná správa o hospodárení za rok 2013 
Príloha č. 2: 

k bodu 6 – Rekonštrukčné práce – Nitrianske Rudno 
Príloha č. 3: 

k bodu 6 – Harmonogram akcie Ping-Pong bez bariér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 12. 05. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                              
    dekan 


