
 
Zápisnica č. 11 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 08. apríla 2015 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
3. Študentská vedecká konferencia (doc. Gužela) 
4. Akreditácia (doc. Ščepka) 
5. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 10. 03. 2015. 
 

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. 59 – Dekan fakulty ukladá vypracovať konečné hodnotenie 
publikačných výstupov za rok 2014.  
Termín: 12. 05. 2015                                                      Zodp: doc. Kolláth 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 65 – Dekan fakulty ukladá triediť prichádzajúce e-maily: 
- podľa hodnoty/kredibility 
- podľa obsahu 
Termín: priebežne                                                            Zodp: Mgr. Polčíková  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 71 – Dekan fakulty ukladá prehodnotiť možnosť vypracovania 
zmluvy o budúcej zmluve k výstupom projektu.  
Termín: 12. 05. 2015                                                                              Zodp: doc. Urban   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 72 – Dekan fakulty ukladá pripraviť list k návrhu na zmenu 
financovania publikačnej činnosti adresovaný prof. Sokolovi v súlade so závermi kolégia 
dekana.  
Termín: 12. 05. 2015                                                                           Zodp: prod. Kolláth   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 73 – Dekan fakulty ukladá vypracovať a odovzdať na Útvar 
personálnych a sociálnych činností SjF plán dovoleniek na rok 2015. 
Plán dovoleniek pracovníkov v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce zostavia vedúci ústavov a 
pracovísk po dohode s pracovníkmi tak, aby pracovník vyčerpal 80% dovolenky do 30. 09. 
2015. 
Odporúčaná dovolenka je v termíne od 27. 07. 2015 do 31. 07. 2015, t.j. 5 pracovných dní, z 
dôvodu revízií hydraulických, vodovodných, tepelných a elektrických systémov.  
Povinná dovolenka je v termíne od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015, t.j. 4 pracovné dni. 
Do roku 2016 sa môžu preniesť 2 dni dovolenky z roku 2015, ktoré vykryjú požiadavku na 
celofakultnú dovolenku v termíne od 04. 01. 2016 do 05. 01. 2016.  
Termín: 12. 05. 2015                                          Zodp: vedúci ústavov a pracovísk 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 

K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o jednotlivých bodoch zasadnutia Kolégia rektora: 
- boli zvolení a Akademickým senátom schválení 4 noví prorektori – prof. Peciar 
(SjF), prof. Biskupič (FCHPT), prof. Moravčík (MTF) a doc. Stanko (SvF) 
- smernica o nájme nehnuteľného majetku STU – prenájom miestností na SvF 
- smernica o obstarávaní výpočtovej techniky na STU – bude pripravená do 06. 05. 
2015 (prof. Horvát) 
- vyhodnotenie výsledkov žiadostí o grant na podporu mladých výskumníkov – za 
SjF bude podporených 9 projektov  
- návrh na udelenie plakety STU prof. Ing. Bystríkovi Bezákovi, PhD. (SvF) pri 
príležitosti životného jubilea (70 rokov) 
- slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt STU v piatok 10. apríla 2015 o 
14.00 hod. v Aule D. Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave 
  
 
K bodu 3 
  
 Doc. Gužela informoval o prípravách Študentskej vedeckej konferencie, ktorá 
sa uskutoční 15. apríla 2015 od 09:00 hod. Vyhodnotenie bude o 15:00 hod. 
v miestnosti S4, po ktorom bude nasledovať raut v „Drevárni“. 
 Súťažiaci študenti budú ospravedlnení z vyučovania. 
 Konferencia bude mať 11 sekcií, bolo podaných 65 prác. Ocenené budú prvé 
tri práce (250,- €/150,- €/100,- €) a bude udelená aj Cena literárneho fondu a Cena 
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. 
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K bodu 4 
 
 Doc. Ščepka informoval o odporúčanom postupe MŠVVaŠ SR v súvislosti 
s procesom akreditácie (Príloha č. 1). V prípade, ak inštitúcia nepožiadala o priznanie 
práv k študijným programom, budú jej odňaté. Predpokladaný termín ukončenia 
akreditácie je začiatok septembra 2015. V pondelok, 13. 04. 2015, sa uskutoční 
stretnutie prodekanov pre vzdelávanie k akreditácii. 
  
 
K bodu 5 
 
 Ing. Kuzmová prezentovala návrh Výročnej správy o hospodárení, ktorá 
bude následne predložená Akademickému senátu SjF 21. 04. 2015 o 14:00 hod. (do 14. 
04. 2015 bude zaslaná ekonomickej komisii fakulty). Celkovo fakulta hospodárila so 
ziskom 6 677,- EUR. Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet zamestnancov 
o 13.   
 
 Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov o predloženie majetkového 
priznania najneskôr do 15. 04. 2015. 
 Dekan fakulty súčasne upozornil na používanie nového loga fakulty v súlade 
s grafickým manuálom STU.  
 

Rozhodnutie č. 74 
Dekan fakulty ukladá nahlásiť na vrátnicu každú návštevu, ktorá vyžaduje 
povolenie na parkovanie pred fakultou.  
Termín: priebežne                                                                  Zodp: vedúci ústavov   
 
 Dekan fakulty požiadal o začleňovanie kolektívu Centra jazykov do projektov.  
 
 Dr. Záhonová informovala počte študentov – aktuálne je zapísaných 
a podmienečne prijatých 443 študentov do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia. 
 
 Prof. Gondár informoval o novej forme projektov pre mladých výskumníkov, 
ktoré budú zahŕňať viacčlenné kolektívy. 
 
 Prof. Šooš informoval o možnosti publikovania v rámci konferencie TOP 2015 
– články budú uverejnené v SCOPUS-e. 
 Prof. Šooš predložil otázku spolufinancovania projektov zo zdrojov fakulty, 
resp. ústavu. 
 
 Mgr. Cepková informovala o koncepcii prístupu k študentom 
s individuálnymi potrebami.  
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 P. Ondraščin informoval o akcii Job Fórum – 14. apríl 2015, na ktorej sa 
zúčastní 17 firiem. 
 
 Prof. Šolek požiadal o prednostné zabezpečovanie publikácii v anglickom 
jazyku v súvislosti s rozšírenou prípravou výučby zahraničných študentov. 
  

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 08. 04. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 4 – Akreditácia - odporúčaný postup 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 08. 04. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


