
 
Zápisnica č. 1 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2014 o 11:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Príprava projektov H2020 (Ing. Petrášová – CVTI, Ing. Mgr. Búciová – R-
STU) 

2. Komplexná akreditácia (doc. Ščepka) 
3. Mobility učiteľov – CEEPUS, mobility študentov – ERASMUS+ (doc. 

Králik) 
4. Kontrola rozhodnutí  
5. Otvorenie akademického roka 2014/2015  

- imatrikulácia, počty študentov (prod. Urban) 
- harmonogram zasadnutí SjF (prod. Králik) 

6. Stav čerpania dotačných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
7. Informácie z KR (dekan fakulty) 
8. Rôzne 

   
K bodu 1  
 
Národný NCP koordinátor pre Horizont 2020 
Jana Tomková (aj Spojené výskumné centrum - JRC) 
Telefón: +421 2 69253 169 
Mobil: +421 917 733 516 
E-mailová adresa: jana.tomkova@cvtisr.sk 
 
Finančné a právne otázky 
Viera Petrášová (aj Prístup k rizikovému financovaniu, Inovácia v malých a 
stredných podnikoch a Výskumné infraštruktúry) 
Telefón: +421 2 69253 164-5 
Mobil: +421 917 733 494 
E-mailová adresa: viera.petrasova@cvtisr.sk 
Peter Beňo (aj Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej 
občanov) 
Telefón: +421 2 69253 164-5 
Mobil: +421 907 608 918 
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E-mailová adresa: peter.beno@cvtisr.sk 
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) 
Nataša Hurtová (aj Vesmír, Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti 
vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, Opatrenia v oblasti klímy, životné 
prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny a EURATOM) 
Telefón: +421 2 69253 164-5 
Mobil: +421 917 733 512 
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk 
 
Akcie Marie Skłodowska - Curie 
Iveta Hermanovská (aj Zdravie, demografické zmeny a kvalita života) 
Telefón: +421 2 69253 164-5 
Mobil: +421 917 733 513 
E-mailová adresa: iveta.hermanovska@cvtisr.sk 
 
Informačné a komunikačné technológie 
Mária Búciová (aj Vesmír) 
Mobil: +421 905 666 688 
E-mailová adresa: maria_buciova@stuba.sk 
 
Ďalšie informácie: 
http://h2020.cvtisr.sk/ 
http://www.granty.stuba.sk/ 
STUBA Participant Identification Code - pre rámcový program má STUBA pridelený 
kód organizácie, tzv. PIC kód: 999868823 
 
 
K bodu 2 
 
 Doc. Ščepka informoval o prebiehajúcom procese akreditácia – po úspešnej 
kontrole formálnej časti nasleduje obsahová kontrola akreditačného spisu. 
 
 
K bodu 3 
 
 Doc. Králik informoval o aktuálnych mobilitách učiteľov - CEEPUS (Príloha č. 
1) a mobilitách študentov - ERASMUS+ (Príloha č. 2). 
 
 
K bodu 4 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 07. 2014. 
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K rozhodnutiu č. 42 – Dekan fakulty berie na vedomie delenie finančných 
prostriedkov a ukladá poslať finálnu verziu predsedovi Ekonomickej komisie a predsedovi 
Akademického senátu. 
Termín: 07. 07. 2014                             Zodp: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 43 – Dekan fakulty berie na vedomie informácie o projekte 
ALEGRO 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 ALEGRO za jednotlivé ústavy a zorganizovať koordinačnú poradu. 
Termín: 10. 07. 2014                              Zodp: vedúci dotknutých ústavov 
                                                                                          doc. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 
 P. Gerhardt prezentoval výsledky akcie „Formula okolo Slovenska“ 
a porovnanie s predchádzajúcimi ročníkmi (Príloha č. 3). 

 
 

K bodu 5 
 
Doc. Urban prezentoval aktuálny stav prijatých študentov a porovnanie 

s predchádzajúcimi rokmi – na 1. stupeň Bc. štúdia bolo prijatých 390 nových 
študentov a na 1. stupeň Ing. štúdia bolo prijatých 217 nových študentov. Na 
akademický rok 2014/2015 je spolu zapísaných 1136 študentov (Príloha č. 4). 

Žiadosti o uznanie predmetov je možné predkladať najneskôr do 23. 
septembra 2014. 

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka sa bude konať 22. septembra 

o 13:00 hod. v Aule Aurela Stodolu. Študenti 1. ročníka Bc. štúdia nemajú 22. 09. 2014 

vyučovanie, študenti ostatných ročníkov budú mať vyučovanie podľa rozvrhu 

hodín. Pre nových študentov bude pripravený test z matematiky v koordinácii 

RNDr. Záhonovej a poverených doktorandov (8). 

 

Rozhodnutie 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. 006. 
Termín: 19. 09. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 
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Zmeny v rozvrhoch je potrebné oznámiť RNDr. Záhonovej a Ing. Harakaľovej. 

 2. kolo štátnic bude predbežne v termíne medzi 3. a 7. novembrom 2014 (do 

10. 10. 2014 vedúci ústavov určia presný termín). 

 Na štúdium v anglickom jazyku bolo prijatých 6 zahraničných študentov a 4 

študenti zo Slovenska. Dekan fakulty informoval, že slovenským študentom bude 

doručený e-mail s oznamom o možnosti štúdia v anglickom jazyku. Slovenskí 

študenti môžu požiadať o odpustenie školného. 

 

 Doc. Králik prezentoval harmonogram zasadnutí SjF na zimný semester 

2014/2015 (Príloha č. 5). Termín najbližšej Vedeckej rady SjF je 30. 09. 2014. 

 Doc. Králik poďakoval účastníkom akcie Letná univerzita stredoškolákov 

a požiadal o ospravedlnenie absencie vybraných študentov počas prezentácie akcie 

„Formula okolo Slovenska“ v termíne 20. – 24. októbra 2014 

 

 

K bodu 6  

 
Ing. Kuzmová prezentovala stav čerpania dotačných prostriedkov - za rok 

2014 je vyčerpaných 52% dotácie (Príloha č. 6).   
 
 

K bodu 7  

 
 Prof. Šooš zhrnul informácie zo zasadnutia Kolégia rektora (Príloha č. 7): 
- pri predkladaní zmluvy nesie zodpovednosť za správnosť a preklad každá fakulta 
samostatne 
- registratúra – problémy s kompatibilitou AIS 
- I. kolo prijímacieho konania na Strojníckej fakulte bude do 31. 03. 2015 
- školné pre študentov študujúcich v anglickom jazyku (samoplatcov) zostáva 
nezmenené, t.j. vo výške 5 500,- EUR/akademický rod 
- všetky športoviská STU budú spoplatnené sumou 2,- € 
- jednotná propagácia fakúlt STU, klubová karta pre študentov 
- súdne spory STU 
- 22. 09. 2014 bude oficiálne otvorenie akademického roka a inaugurácie v Aule 
Dionýza Ilkoviča 
 

Rozhodnutie č. 46 
Dekan fakulty ukladá pripraviť nominácie pre prorektora Biskupiča na Cenu 
Samuela Mikovíniho. 
Termín: 16. 09. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 
                                                                                       
 
 



Zápisnica č. 1 / 2014-2015 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 12. septembra 2014 

5 
 
 
 

 
K bodu 8  

 
Prof. Šooš informoval o začatí rekonštrukcie okien na čelnej strane budovy – 

stretnutie k príprave verejného obstarávania bude 18. 09. 2014 o 15:00 hod.. 
Prof. Šooš pozval prítomných na tradičný Športový deň dekana, ktorý sa 

bude konať v piatok 19. 09. 2014. 
 23. 09. 2014 o 08:30 hod. bude slávnostné otvorenie prezentačného priestoru 

„Unibranding“ spoločnosti Volkswagen Slovakia. 
 
 Doc. Urban informoval o podpise zmluvy k projektu ALLEGRO – projekt 
začína dňom 01. 10. 2014 a končí 30. 06. 2015. Podklady k verejnému obstarávaniu na 
slučku doplnia ÚCHHSZ, ÚTE a ÚAMAI. Verejné obstarávanie zabezpečí externá 
spoločnosť prostredníctvom SAV. Informácie o projekte budú prezentované na 
zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana. 
 
 Ing. Chmela informoval o dodaní chýbajúcich informačných tabúľ v termíne 
od 15. do 19. septembra 2014.  

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
V Bratislave 12. 09. 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 3 – Zoznam sietí CEEPUS 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Zoznam partnerských univerzít programu ERASMUS+ 
Príloha č. 3: 

k bodu 4 – Prezentácia „Formula okolo Slovenska“ 
Príloha č. 4: 

k bodu 5 – Počty študentov 
Príloha č. 5: 

k bodu 5 – Plán zasadnutí na rok 2014 
Príloha č. 6: 

k bodu 6 – Stav čerpania dotačných prostriedkov 
Príloha č. 7: 

k bodu 7 – Program zo zasadnutia Kolégia rektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 12. 09. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


