
 
Zápisnica č. 13 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2015 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
3. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 12. 05. 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. 71 – Dekan fakulty ukladá prehodnotiť možnosť vypracovania 
zmluvy o budúcej zmluve k výstupom projektu.  
Termín: 12. 05. 2015                                                                              Zodp: doc. Urban   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 74 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť na vrátnicu každú návštevu, 
ktorá vyžaduje povolenie na parkovanie pred fakultou.  
Termín: priebežne                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora: 
- aktivity Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave - nanotechnológie (ON-
SLOVAKIA) 
- bude vyhlásená výzva na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov (4 
tis. EUR/tím, spolu bude podporených 10 projektov) 
- Letná univerzita pre stredoškolákov – bude prebiehať v termíne od 7. do 9. 
septembra 2015 v Bratislave a v Trnave, priebeh akcie zabezpečujú  študenti 
- účasť STU na veľtrhoch VAPAC, Gaudeamus Nitra a veľtrhy v Českej republike – 
v tejto súvislosti je potrebné aktualizovať informácie o fakulte v súlade 
s komplexnou akreditáciou 
- komplexná akreditácia – od septembra bude prebiehať systémom ekvivalencie 
predmetov – návrh adresovať list rektorovi  
- habilitácie a inaugurácie – kandidáti musia spĺňať tzv. minimálne ministerské 
kritériá 
  
 
K bodu 3 
  
 Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová informovali o plánovanej Strojárskej 
olympiáde 2016 – pripravuje sa nová web-stránka, budú zaradené nové série otázok 
(vrátane otázok z histórie techniky) s viacerými možnosťami odpovedí – vedúci 
ústavov pošlú návrhy otázok do 15. 09. 2015 Mgr. Omachelovej, propagácia akcie 
začne od 1. októbra 2015, návrh na usporiadanie súťaží pre skupiny počas 
dopoludnia. 
 

Rozhodnutie č. 75 
Dekan fakulty pre štátne skúšky na bakalárskom a  inžinierskom stupni štúdia 
konané v akademickom roku 2014/2015 upresňuje čl. 6. ods. 5.2 b) Smernice č. 1 / 
2009 nasledovne: 
a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne 
skúšky na bakalárskom stupni štúdia na študijnom programe, 
b) účasť najviac troch externých pracovníkov ako členov skúšobných komisií pre 
štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia na študijnom programe, 
c) odmeny externých oponentov za posudky diplomových prác.  
 
 Dr. Záhonová informovala o udeľovaní ocenenia pre najlepšiu diplomovú 
prácu – IŠ, študijný program, meno študenta, názov diplomovej práce, vedúci 
diplomovej práce - informácie je potrebné poslať na adresu viera.zahonova@stuba.sk 
do 22. 06. 2015 – zodpovedný vedúci ústavu zabezpečujúceho študijný program. 
 Návrhy iných ocenení diplomových prác – informácie je potrebné poslať na 
adresu viera.zahonova@stuba.sk do 22. 06. 2015 – zodpovedný vedúci ústavu 
zabezpečujúceho študijný program. 
 

../../../../Downloads/viera.zahonova@stuba.sk
../../../../Downloads/viera.zahonova@stuba.sk
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Cena rektora sa udeľuje podľa Smernice 6/2015 z 19. 05. 2015, platná od 01. 06. 2015 - 
• min. 25 študentov na ŠP 
• VŠP 1,2 (vrátane) 
• ŠS s hodnotením A 
• nie horšie hodnotenie ako C počas Bc. štúdia 
• je možné uviesť ďalšie dosiahnuté vynikajúce výsledky v odbornej činnosti - 
Ing. 
Vedúci ústavov nahlásia tieto informácie na pedagogické oddelenie do 19. 06. 2015. 
 

Rozhodnutie č. 76 
Dekan fakulty v súlade s usmernením „Odporúčaný postup pre vysoké školy pre 
akademický rok 2015/2016 v súvislosti s predpokladaným skončením komplexnej 
akreditácie ich činnosti, začatých v roku 2014“ nariaďuje, aby všetci študenti 
v končiacich ročníkoch, ktorí splnia podmienky na riadne skončenie štúdia, mohli 
toto štúdium skončiť do 31. 08. 2015, pre študentov, ktorí sa ich nemohli zúčastniť 
v riadnom termíne, sa budú štátne skúšky konať v auguste 2015.  
 
 Náhradný termín bakalárskych a inžinierskych štátnic bude od 17. 08. 2015 do 
21. 08. 2015 – termín špecifikuje vedúci ústavu do 10. 07. 2015. 
Podmienky:  

 do 08. 06. 2015 študent odovzdal bakalársku resp. diplomovú prácu  
 do 15. 08. 2015 študent získal 180 kreditov (BŠ), resp. 120 kreditov (IŠ). 

 Vedúci ústavov zabezpečia, aby do 15. 08. 2015 pre študentov končiacich 
ročníkov bol vypísaný aspoň jeden termín skúšky z predmetov, ktoré zabezpečuje 
ich ústav, pokiaľ ešte študenti majú na tento termín nárok. 
 

Prijímacie konanie - 

 BŠ - 11. 06. 2015 

 IŠ - 01. 07. 2015 

 DŠ - 06. 07. 2015 
 
Prijímacia komisia pre BŠ: 
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. predseda 
RNDr. Viera Záhonová, CSc. člen 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.  člen 
doc. Ing. Peter Kostka, PhD.  člen 
Mgr. Nadežda Švancarová tajomníčka 
 
Prijímacia komisia pre IŠ a DŠ:  
garanti študijných programov 
 
 K 11. 06. 2015 bolo prihlásených spolu 379 študentov. 
  
 16. 11. 2015 (Deň študentov) bude udelené rektorské voľno. 
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 Doc. Masaryk informoval o propagácii a aktualizácii web-stránky fakulty – 
1 osoba za každý ústav v spolupráci s Mgr. Bačom aktualizujú údaje. 
 Doc. Masaryk ďalej informoval o prijímaní zahraničných študentov z Ukrajiny 
– prípravný kurz v slovenskom jazyku a z Indie – momentálne sú k dispozícii 3 
agentúry. 
 
 V súvislosti s dovolenkovým obdobím je potrebné pripraviť plán služieb pre 
dekanát a ústavy fakulty – do 20. 06. 2015 a tiež aktualizovať príkaz dekana k posunu 
pracovnej doby (od 06:00 do 13:00 hod.) v dôsledku teplôt – návrh Ing. Morávka 
posunúť pracovnú dobu pre zamestnancov CI od 5:30 hod. 
 
 Výkazy za výučbu externých študentov je možné posielať doc. Kolláthovi (iba 
za výučbu v sobotu, výučba musí byť evidovaná v AIS). 
 

Separovaný zber – 6 košov na plechovky pri automatoch – bol podporený 
externou spoločnosťou. 
 

Ing. Kuzmová ďalej informovala o aktuálnom stave čerpania dotácie, ktoré 
predstavuje 32,45 %. Nízke čerpanie je na projektoch VEGA, KEGA a APVV. 
Pre každý ústav je pridelená suma 2 tis. EUR na tovary a služby, ktorá bude 
prerozdelená v troch častiach v priebehu roka 2015. 
 
 Návrh na nastavenie možnosti zabrániť vloženiu záverečnej práce do AIS, 
kým nebudú uzatvorené všetky skúšky. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 11. 06. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 11. 06. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


