
 
Zápisnica č. 5 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 08. decembra 2014 o 11:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Prezentácia spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia 
2. Kontrola rozhodnutí  
3. Projekty (prodekan Gondár) 

- prehľad čerpania 
- vyhodnotenie úspešnosti VEGA 2014 

4. Informácie z Kolégia rektora (dekan Šooš) 
5. Publikácie (prodekan Prikkel) 

- plán edičnej činnosti 
- vyhodnotenie publikačnej činnosti za rok 2014 

6. Rôzne 
   
 
K bodu 1 
 
 Ing. Cagáň prezentoval spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia a navrhol 
spoluprácu v rámci exkurzii, praxe pre študentov, tém záverečných prác a odbornú 
spoluprácu (Príloha č. 1). 
 
 
K bodu 2 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 10. 11. 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 
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 K rozhodnutiu 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: 14. 11. 2014                         Zodp: garanti študijných programov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 51 – Dekan fakulty ukladá poslať návrhy na ocenenie „Vedec roka“ 
a „Mladý vedec roka“ a súčasne vedecko-pedagogickú charakteristiku nominovaného 
prodekanovi Gondárovi. 
Termín: 27. 10. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 54 – Dekan fakulty nariaďuje špecifikovať mená predsedov a členov 
hodnotiacich komisií. 
Termín: 24. 11. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 55 – Dekan fakulty nariaďuje zostaviť prehľad všetkých 
zodpovedných riešiteľov projektov VEGA a KEGA s prehľadom čerpania v percentách. 
Termín: 24. 11. 2014                        Zodp: prof. Gondár, Mgr. Abrhanová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
                                
 K rozhodnutiu č. 57 – Dekan fakulty ukladá pripraviť list so žiadosťou na MŠVVaŠ 
SR, o príspevok na odstránenie havarijného stavu výmeny okien na 3. poschodí na hlavnej 
budove fakulty.  
Termín: 15. 12. 2014                     Zodp: Prod. Prikkel, Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K bodu 3 
 
 Prof. Gondár informoval o stave čerpania na jednotlivých projektoch (Príloha 
č. 2) a prezentoval vyhodnotenie úspešnosti projektov VEGA 2014 (Príloha č. 3). 
 

Rozhodnutie č. 58 
Dekan fakulty žiada pripraviť konkretizáciu finančného podielu riešiteľov na 
výskumných projektoch. 
Termín: 13. 01. 2015              Zodp: prof. Gondár, Mgr. Abrhanová,             

vedúci ústavov, zodpovední riešitelia 
 
 
K bodu 4 

 
 Prof. Šooš informoval o programe zasadnutia Kolégia rektora konaného dňa 03. 

decembra 2014 o 09:00 hod. 
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Program rokovania kolégia rektora: 

1. Kontrola úloh 

2. Podmienky bezbariérového prístupu do priestorov STU  

(M. Sokol, ústna prezentácia, prizvaná: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.) 

3. Úprava rozpočtu STU na rok 2014 – časť rozpis dotácie (D. Faktor) 

4. Návrh Smernice rektora: „Zásady ubytovania v ubytovacích zariadeniach STU 

v Bratislave“  

(D. Faktor) 

5. Harmonogram akademického roka 2015/2016 (F. Horňák) 

6. Návrh Dodatku číslo 1 k Smernici rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 Školné a 

poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na 

akademický rok 2015/2016 (F. Horňák) 

7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inţinierskeho študijného programu priestorové 

plánovanie v akademickom roku 2015/2016 na Ústave manaţmentu STU (F. Horňák) 

8. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného programu 

priestorové plánovanie v akademickom roku 2015/2016 na Ústave manaţmentu STU (F. 

Horňák) 

9. Zavedenie ochranných holografických známok na dokladoch o absolvovaní štúdia   

vydávaných STU (F. Horňák) 

10. Zriadenie vecného bremena na pozemku STU v kat. úz. Karlova Ves (M. Sokol) 

11. Ţiadosť o súhlas s vyradením a následnou likvidáciou objektov UVZ Bezovec (M. Sokol) 

12. Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Fedorovi Malíkovi, DrSc. (R. Redhammer) 

13. Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Františkovi Janíčkovi, PhD. (R. Redhammer) 

14. Rôzne  

A. Informácia o ponuke STU pre štúdium zahraničných študentov z univerzity TEC 

Monterrey – Mexiko (M. Sokol) 

 
Informácie z kolégia:  
- kolégium schválilo návrh na úpravu ročného školného za štúdium v anglickom 
jazyku z 5500,- EUR na 3800,-  EUR pre 1. stupeň štúdia a 4200,- EUR pre 2. stupeň 
štúdia – návrh bol posunutý na schválenie Akademickému senátu,  
- pre všetky fakulty STU budú zavedené do používania známky s holografickou 
úpravou, 
- bolo udelené ocenenie prof. Malíkovi a prof. Janíčkovi 
- prijatie mexických študentov na fakulty STU bude realizované v akademickom 
roku 2015/2016 
- problém bezbariérových prístupov na SjF – Aula A. Stodolu, študijné oddelenie SjF 
- STU bude organizátorom Univerziády 2015 – s tým budú prebiehať súvisiace 
rekonštrukcie zariadení (na SjF telocvičňa) 
 

 

K bodu 5  

 
 Doc. Prikkel informoval o edičnom pláne na roky 2015 a 2016 (Príloha č. 4) 
a o udelení odmien v súlade s motivačnými kritériami. 
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Rozhodnutie č. 59 
Dekan fakulty ukladá vypracovať konečné hodnotenie publikačných výstupov za 
rok 2014.  
Termín: 15. 12. 2014                                      Zodp: doc. Prikkel 
 

Rozhodnutie č. 60 
Dekan fakulty ukladá, v súvislosti s Motivačnými kritériami dekana, pripraviť 
podklady pre udelenie odmien za publikačné výstupy a projekty.  
Termín: 15. 12. 2014                                      Zodp: doc. Prikkel 
 

Rozhodnutie č. 61 
Dekan fakulty ukladá pripraviť Výročnú správu za vedu a výskum za rok 2014 
a predložiť na Kolégiu dekana a Vedeckej rade SjF.  
Termín: 12. 01. 2015                                     Zodp: prof. Gondár 
 
 
K bodu 6 
 

Prof. Šooš pozval prítomných na tradičné Vianočné posedenie, ktoré sa bude 
konať 18. decembra o 14:00 hod. v Aule A. Stodolu. Hosťom podujatia bude spevák 
Samuel Tomeček. Prebieha tlač pozvánok, na návrh prof. Šooša budú pozvaní VIP 
hostia zo spolupracujúcich organizácií. 

 
Rozhodnutie č. 62 

Dekan fakulty ukladá predložiť návrhy VIP hostí (meno, adresa) na Vianočné 
posedenie SjF.  
Termín: 10. 12. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 
 
 19. 12. 2014 bude prebiehať otváranie obálok s ponukami na rekonštrukciu 
okien 1., 2. a 4. poschodia. 
 
 Doc. Urban informoval o rozdelení prospechových motivačných štipendií 
študentom výberových odborov. 

 
Rozhodnutie č. 63 

Dekan fakulty ukladá poslať požiadavky na rozvrh v letnom semestri 2015 RNDr. 
Záhonovej.  
Termín: 15. 12. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 08. 12. 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 1 – Prezentácia Bauer Gear Motor Slovakia  
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Stav čerpania projektov  
Príloha č. 3: 
 k bodu 3 – Vyhodnotenie projektov VEGA 2014 
Príloha č. 4: 
 k bodu 5 – Edičný plán 2015, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 08. 12. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


