
 
Zápisnica č. 3 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2014 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Komplexná akreditácia (prof. Šooš, doc. Ščepka) 
2. Kontrola rozhodnutí  
3. Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
4. Rôzne 

   
 
K bodu 1 
 

Prof. Šooš a doc. Ščepka informovali o upravenom harmonograme návštevy 
pracovnej skupiny v rámci procesu akreditácie (Príloha č. 1). Prof. Šooš súčasne 
požiadal všetkých zainteresovaných o maximálnu spoluprácu. 
 
 
K bodu 2  
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 06. 10. 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 
 

 K rozhodnutiu č. 47 – Dekan fakulty berie na vedomie stav prípravy podkladov pre 
kontrolu pracovnej skupiny a ukladá vypracovať finálnu verziu programu návštevy. 
Termín: 20. 10. 2014                                                       Zodp: doc. Ščepka 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 49 – Dekan fakulty berie na vedomie rozúčtovanie finančných 
prostriedkov na ústavy SjF a údaje ukladá verifikovať. 
Termín: 20. 10. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 50 – Dekan fakulty ukladá pripraviť mesačné čerpanie mzdových 
nákladov z projektu ALLEGRO. 
Termín: 10. 10. 2014                                            Zodp: Ing. Ploskuňáková 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 3 
 

 Prof. Šooš informoval o bodoch zasadnutia Kolégia rektora: 
- príprava a priebeh komplexnej akreditácie  
- návrhy na ocenenie „Vedec roka“ a „Mladý vedec roka“ 
- štatút Nakladateľstva STU v Bratislave  
- slávnostné udelenie grantov rektorom STU pre pokračujúce projekty mladých 

výskumníkov; Strojnícka fakulta získala ako jediná fakulta STU dva granty – Ing. 
Jana Gavačová, Ing. Matúš Margetin, PhD. 

 
 

Rozhodnutie 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 
                                                                                      
 

K bodu 4  

 
Prof. Šooš informoval o aktuálnych udalostiach na fakulte: 
- darovanie krvi na SjF sa bude organizované mobilnou jednotkou Národnej 

transfúznej služby dňa 28. 10. 2014 
- akcia „Formula okolo Slovenska“ bola slávnostne odštartovaná 17. 10. 2014 

a vo vybraných mestách bude prebiehať od 20. do 24. októbra 2014 pod vedením doc. 
Králika 

- 15. 10. 2014 sa uskutočnilo stretnutie návrhu o spolupráci s indickým 
zmluvným partnerom zastúpeným p. Abdulom Rezakom – zmluvný partner žiada 
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zníženie výšky školného z 5500,- €. SjF navrhuje zníženie na 3800,- € pre 1. stupeň 
a 4200,- € pre 2. stupeň štúdia. O uvedených návrhoch sa bude ešte rokovať.  

- spoločnosť Kia Motors Slovakia vyhlásila 5. ročník projektu „Kia Innovation 
Award 2014“ - súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí 
vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu a jeho produktov (celkovo 5 
oblastí) 

- ponuka zo strany rektorátu STU o možnosti využitia reklamného priestoru 
pre SjF v denníku SME – SjF využije možnosť propagácie v avizovanej propagácii vo 
februári 2015 

- prof. Peciar vyjadril poďakovanie Ing. Kováčovi za aktívnu účasť na 
podujatiach VAPAC a Gaudeamus 
 - doc. Urban informoval o každoročnom udeľovaní ocenenia „Študent roka 
2014“ študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva; súčasťou 
ocenenia je priznanie a poskytnutie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté v akademickom roku 2013/2014 (Príloha č. 2) 
 

Rozhodnutie č. 52 
Dekan fakulty ukladá pripraviť nominácie v kategóriách: 
- najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU 
- mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja 
- významný reprezentant STU v športe 
- významný reprezentant STU v umení 
- mimoriadna činnosť konaná v prospech STU 
- humánny čin roka 
Termín: 31. 10. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 
 
 - doc. Prikkel požiadal prítomných o odovzdanie prehľadu externej výučby za 
letný semester 2014 
 

Rozhodnutie č. 53 
Dekan fakulty ukladá preveriť kolízie v rozvrhu hodín a menovite informovať 
vyučujúcich. 
Termín: 22. 10. 2014                                        Zodp: doc. Urban 
Dekan fakulty ukladá preveriť zmeny v rozvrhu hodín u odborných asistentov. 
Termín: 22. 10. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 20. 10. 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 – Harmonogram komplexnej akreditácie 
Príloha č. 2: 

k bodu 4 – Študent roka 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 20. 10. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


