
 
Zápisnica č. 2 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 06. októbra 2014 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Komplexná akreditácia (prof. Šooš, doc. Ščepka) 
3. Stav počtu študentov – výučba (doc. Urban) 
4. Formula okolo Slovenska (doc. Králik) 
5. Rôzne 

   
 
K bodu 1  
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 12. 09. 2014. 
 

K rozhodnutiu č. 43 – Dekan fakulty berie na vedomie informácie o projekte 
ALLEGRO a ukladá venovať maximálnu pozornosť riešeniu projektu a súvisiacej finančnej 
a administratívnej organizácii. 
Termín: priebežne                                  Zodp: doc. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 44 – Dekan fakulty ukladá aktualizovať personálnu maticu 
projektu ALLEGRO za jednotlivé ústavy a zorganizovať koordinačnú poradu. 
Termín: 06. 10. 2014                              Zodp: vedúci dotknutých ústavov 
                                                                                          doc. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 45 – Dekan fakulty nariaďuje nominovať pani RNDr. Záhonovej 
doktorandov na zabezpečenie testu a doplnkových cvičení z matematiky v stredu 24. 09. 2014 
v miestnosti č. 004. 
Termín: 19. 09. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 46 – Dekan fakulty ukladá pripraviť nominácie pre prorektora 
Biskupiča na Cenu Samuela Mikovíniho. 
Termín: 16. 09. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

 Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
Prof. Šooš a doc. Ščepka informovali o avizovanej návšteve pracovnej skupiny 

v rámci komplexnej akreditácie, predbežne v termíne 22. 10. 2014 od 10:30 do 17:00 

hod. (Príloha č. 1 a č. 2). Sumarizácia požadovaných podkladov ku KA sa bude konať 

na porade dňa 20. 10. 2014. 

 

Rozhodnutie č. 47 
Dekan fakulty berie na vedomie stav prípravy podkladov pre kontrolu pracovnej 
skupiny a ukladá vypracovať finálnu verziu programu návštevy. 
Termín: 20. 10. 2014                                       Zodp: doc. Ščepka 
                                                                                       
 

K bodu 3  

 
Doc. Urban prezentoval stav prijatých študentov na akademický rok 

2014/2015 (Príloha č. 3). Na 1. stupeň bakalárskeho štúdia bolo prijatých 325 nových 
študentov. Na Bc. a Ing. stupni je spolu zapísaných 1242 študentov a 72 doktorandov.  

 
 

K bodu 4  

 
 Doc. Králik informoval o harmonograme propagačnej akcie Strojníckej fakulty 
„Formula okolo Slovenska“ – 17. 10. 2014 bude slávnostný štart na Primaciálnom 
námestí v Bratislave. Doc. Králik v tejto súvislosti požiadal o ospravedlnenie 
zapojených študentov z vyučovania. 
 
 
K bodu 5  

 
Prof. Šooš informoval o programe Kolégia rektora: 

- komplexná akreditácia 
- vedec roka 
- vyhodnotenie pokračujúcich projektov mladých výskumníkov 
- Nakladateľská rada – štatút 

Plánované predloženie edičného plánu na akademický rok 2015/2016 je 26. 11. 
2014 – formulár rozošle doc. Prikkel. 
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Rozhodnutie č. 48 

Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy pre edičný plán 2015/2016 za jednotlivé 
študijné programy (monografie a knižné publikácie vydané v renomovaných 
vydavateľstvách v anglickom jazyku). 
Termín: 31. 10. 2014      Zodp: garanti študijných programov 

 
 Ing. Kuzmová informovala o čerpaní pridelenej dotácie na rok 2014 
a o predpokladanom čerpaní a nedostatku finančných prostriedkov na Tovaroch 
a službách (aktuálne čerpanie TaS je 87%). Aktuálne celkové čerpanie dotácie je 
53,69%. 

 
Rozhodnutie č. 49 

Dekan fakulty berie na vedomie rozúčtovanie finančných prostriedkov na ústavy 
SjF a údaje ukladá verifikovať. 
Termín: 20. 10. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 

 
Rozhodnutie č. 50 

Dekan fakulty ukladá pripraviť mesačné čerpanie mzdových nákladov z projektu 
ALLEGRO. 
Termín: 10. 10. 2014                          Zodp: Ing. Ploskuňáková 

 
Doc. Prikkel informoval o prebiehajúcich rokovaniach o výmene okien na 

čelnej strane budovy fakulty – odhadovaná cena sa zvýšila na 680 tis. EUR plus DPH, 
ktorá bude predmetom elektronickej aukcie. Výmena sa bude uskutočňovať 
systematicky od 4. poschodia smerom nadol z dôvodu efektívnosti a stupňa 
poškodenia. 

 
Doc. Králik informoval o porade prodekanov pre zahraničné vzťahy – je 

naplánované spustenie elektronických prihlášok (Learning Agreement) pre program 
Erasmus+. 

Doc. Králik ďalej informoval o akciách Akadémia VAPAC a Gaudeamus 
Nitra, ktoré budú pod gesciou študentov jednotlivých fakúlt – za Strojnícku fakultu 
Ing. Tomáš Kováč. 

12. 11. 2014 (streda) bude prebiehať akcia programu Ing.A spoločnosti 
Volkswagen – Inžinier v automobilovom priemysle (v miestnosti S4). 

 
Ing. Kuzmová informovala o platnosti novej smernice rektora o zmluvách (od 

15. 10. 2014) – smernica sa týka zverejňovania všetkých zmlúv vrátane 
hospodárskych zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve. 

 
Prof. Šooš informoval o plánovanom predaji učebno-výcvikových zariadení 

v Modre-Piesku a Ľubochni. 
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Dekan fakulty informoval o Rozhodnutí č. 76 z VF podľa ktorého ukladá 
čerpať povinnú dovolenku v termíne od 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014, t.j. 3 pracovné 
dni. Do roku 2015 sa môžu preniesť 2 dni dovolenky z roku 2014, ktoré vykryjú 
požiadavku na celofakultnú dovolenku v termíne od 02. 01. 2015 do 05. 01. 2015. 
Termín: 31. 12. 2014                   Zodpovední: vedúci ústavov  

 
 
Ing. Chmela požiadal prítomných o zadávanie objednávok pre CI. 
 
Ing. Repta informoval o stave inštalácii TV prijímačov na jednotlivých 

poschodiach fakulty. 
Stretnutie jubilantov sa bude konať 28. 11. 2014 (piatok) v jedálni SjF. 
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 06. 10. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Harmonogram komplexnej akreditácie 
Príloha č. 2: 

k bodu 2 – Komplexná akreditácia - úlohy 
Príloha č. 3: 

k bodu 3 – Štatistika počtu študentov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 06. 10. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


