
 
Zápisnica č. 9 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 09. februára 2015 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 30. 01. 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: 24. 02. 2015                                                       Zodp: doc. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

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

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 66 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrh riešenia veľkého úbytku 
študentov v prvom semestri na prvom stupni. Motiváciu a úpravy predmetov predložia ÚMF 
a ÚTM. 
Termín: 06. 02. 2015                                       Zodp: doc. Velichová, doc. Hrnčiar  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 69 – Dekan fakulty žiada preveriť neúčasť doktorandov na 
stretnutí 23. januára 2015 (Príloha č. 3) a dodatočne nahlásiť chýbajúci počet doktorandov na 
sprevádzanie skupín Mgr. Omachelovej.  
Termín: 30. 01. 2015                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu  č. 70 – Dekan fakulty navrhuje prípadnú stratu za rok 2014 vykryť 
z Rezervného fondu Strojníckej fakulty STU v Bratislave a žiada, aby bol uvedený návrh 
schválený Akademickým senátom SjF STU v BA.  
Termín: 03. 02. 2015                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 71 
Dekan fakulty ukladá zabezpečiť dohodu s FEI na publikačnej činnosti v rámci 
projektu ALLEGRO a prehodnotiť možnosť vypracovania zmluvy o budúcej 
zmluve k výstupom projektu.  
Termín: 24. 02. 2015                                                              Zodp: doc. Urban   
 

Rozhodnutie č. 72 
Dekan fakulty ukladá pripraviť list k návrhu na zmenu financovania publikačnej 
činnosti adresovaný prof. Sokolovi v súlade so závermi kolégia dekana.  
Termín: 24. 02. 2015                                                          Zodp: prod. Kolláth   
 
 
K bodu 2 
 
 Mgr. Kováčová informovala o pokračujúcich prípravách Strojárskej olympiády 
– boli určené zodpovedné osoby za laboratóriá a za sprevádzanie skupín, 
sprievodcovia budú v tričkách označených logom akcie; boli doručené ďalšie 3 práce 
finalistov. 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 
- návšteva prezidenta Andreja Kisku na STU v Bratislave, ktorá sa uskutoční 17. 
februára 2015 od 9:00 na rektoráte STU, následne bude v Aule Dionýza Ilkoviča 
stretnutie so študentmi a neskôr diskusia s médiami a slávnostné otvorenie 
spoločného pracoviska s firmou ESET na FEI a FIIT STU v Bratislave - doc. Hrnčiar 
navrhol odporučiť vybraným študentom účasť na stretnutí; 
- návrh úpravy poplatkov za štúdium v anglickom jazyku – 
 SjF: Bc. stupeň 4 000,- EUR 
        Ing. stupeň 4 200,- EUR 
        PhD. stupeň 6 000,- EUR 
 FA: všetky stupne 3 500,- EUR 
 SvF: Bc. stupeň 3 000,- EUR 
         Ing. stupeň 4 000,- EUR 
         PhD. stupeň 5 000,- EUR 
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 - po dohode vedenia, Strojnícka fakulta podporí návrh na zníženie poplatkov 
v súlade so Stavebnou fakultou; 
- zavedenie nového štipendijného poriadku – zmeny v spôsobe vyplácania, 
motivačné štipendiá budú udeľované iba pre vybrané odbory, pričom bude 
zohľadnený koeficient ne/zamestnanosti vo vybranom odbore, pre udelenie Ceny 
Rektora STU v Bratislave nebude rozhodujúcim kritériom iba prospech, ale napr. aj 
účasť na projektoch atď.; 
- novelizácia pracovného poriadku; 
- propagácia STU na bratislavskej cyklistickej dráhe – každá fakulta má možnosť 
investovať do jednej zastávky (14 tis. EUR), kde bude propagovať napr. svoje 
výsledky, zámery a spoluprácu s organizáciami – podľa predbežnej informácie sú 
pozemky právne zaistené; 
- v súčasnosti prebieha prepojenie systémov MIS a AIS, predpokladaný termín 
dokončenia je koniec februára 2015; 
- výzva na predkladanie inovačných voucherov Ministerstva hospodárstva SR – je 
potrebné, aby sa každý záujemca samostatne zaregistroval najneskôr do 12. 02. 2015; 
- v roku 2015 bude rektorské voľno udelené 1. novembra; 
- Kolektívna zmluva STU bude upravená v niektorých bodoch; 
- od 1. marca 2015 bude povinnosť používať elektronické trhovisko, vzniknuté 
problémy v súvislosti s trhoviskom budú adresované na rektorát STU. 
 
 Dekan fakulty informoval o stretnutí s predstaviteľmi ZAP s témou duálneho 
systému vzdelávania a tzv. profesijných bakalárov a prezentoval harmonogram 
zasadnutí na letný semester 2014/2015 (Príloha č. 1). 
 
 Prod. Záhonová informovala o počte študentov 1. ročníka Bc. štúdia – 288, z 
ktorých 151 má 15 a viac kreditov na postup na druhého semestra, 81 študentov má 
5-14 kreditov a 56 študentov 0-2 kredity a súčasne navrhla predĺžiť skúškové 
obdobie pre študentov prvého ročníka o dva týždne, t.j. do konca februára 2015. 
 
 Dekan fakulty informoval o havarijnom stave strechy budovy na Mýtnej ulici 
– doc. Božík (SvF) vypracuje do týždňa návrh na rekonštrukciu strechy a fakulta 
požiada o financovanie rektorát STU. 
 
 Prod. Kolláth informoval o návrhu pror. Sokola na zmenu financovania 
publikácií, podľa ktorého má Strojnícka fakulta na rok 2015 záporný rozpočet. Prod. 
Kolláth osloví vedúcich ústavov, ktorých zamestnanci sú zahrnutí v edičnom pláne 
pre rok 2014 aby požiadali o súhlas s vydaním publikácií (predbežne 7 titulov) 
v elektronickej forme. 
 
 Ing. Kuzmová informovala o prebiehajúcej účtovnej závierke a rozpočtovom 
provizóriu fakulty. Mesačné náklady fakulty na tovary a služby sú približne 31 tis. 
EUR. 
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 Dr. Součková informovala o univerzitnej konferencii odborov, ktorá sa bude 
konať 10. 02. 2015 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave – konferencia je verejná. 

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 09. 02. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 4 – Harmonogram zasadnutí na LS 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 09. 02. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
    dekan 


