
 
Zápisnica č. 7 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 21. januára 2015 o 08:30 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Strojárska olympiáda (doc. Králik) 
3. Rôzne  

- Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
   
 
 Prof. Šooš predstavil Ing. Mariannu Frajkovú, systémovú integrátorku pre 
Strojnícku fakultu. 
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 07. 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. 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 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
 K rozhodnutiu č. 59 – Dekan fakulty ukladá vypracovať konečné hodnotenie 
publikačných výstupov za rok 2014.  
Termín: 30. 01. 2015                                                       Zodp: doc. Prikkel 

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

 Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 63 – Dekan fakulty ukladá poslať požiadavky na rozvrh v letnom 
semestri 2015 RNDr. Záhonovej.  
Termín: 15. 12. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 64 – Dekan fakulty ukladá aktualizovať Správu o VVČ za rok 2014 
k 31. 12. 2014. Upravená správa bude následne predložená na rokovanie Vedeckej rady a 
Akademického senátu SjF STU v BA.   
Termín: 09. 01. 2015                                  Zodp: prof. Gondár, Mgr. Abrhanová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 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 
prerozdelenia/úpravy predmetov na ÚMF a ÚTM. 
Termín: 30. 01. 2015                                       Zodp: doc. Velichová, doc. Hrnčiar  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 67 – Dekan fakulty nariaďuje usporiadať stretnutie k pozitívnym 
motivačným kritériám pre študentov. 
Termín: 30. 01. 2015                                                                  Zodp: doc. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Doc. Králik informoval o prípravách Strojárskej olympiády a Dňa otvorených 
dverí na Strojníckej fakulte – akcie budú prebiehať paralelne 12. 02. 2015 (štvrtok). 
 Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová prezentovali harmonogram organizácie 
(Príloha č. 1) a zoznam zapojených stredných škôl (Príloha č. 2).  
 - k 19. 01. 2015 bolo podaných 29 prác  
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 - Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová pozvú jednotlivých finalistov, pripravia 
oficiálne pozvanie študentov adresované riaditeľom zúčastnených škôl a rozošlú e-
mail so zoznamom členov komisií vedúcim ústavom na potvrdenie 
 - vedúci ústavov zabezpečia technickú podporu pri prezentáciách 
v miestnostiach konania Strojárskej olympiády 
 - 23. 01. 2015 (piatok) o 10:00 hod. v miestnosti S1 bude stretnutie 
doktorandov, ktorí budú sprevádzať skupiny študentov – doktorandov osloví Mgr. 
Herzogová 
 - k dispozícii bude aj prehliadka posilňovne a telocvične s prezentáciou 
modelárov 
 - Ing. Horvát zabezpečí tlač diplomov 
 - finalisti, rovnako v predchádzajúcich ročníkoch, budú prijatí na štúdium bez 
poplatku na základe tzv. čestnej prihlášky 
 - pre pozvaných hostí bude zabezpečený obed v jedálni SjF, pre finalistov 
budú k dispozícii obedy na FCHPT 
 - ozvučenie zabezpečí p. Gerhardt 
 - anketové lístky pre študentov budú v stánku pedagogického oddelenia 
 - raut pre návštevníkov po udelení cien zabezpečí Ing. Križan a p. Timová 
 - na návrh Ing. Morháča, riaditeľa SOVA Digital, bude do tomboly pridaných 
5 cien ako odmena pre učiteľov víťazných finalistov 
 - prof. Gulan osloví partnerské spoločnosti vo veci zapožičania strojov na 
prezentáciu pred hlavným vchodom fakulty 
 - spoločnosť Volkswagen poskytne na prezentáciu štyri autá 
 - prof. Šooš požiadal zástupcu študentov o krátky príhovor v úvode programu 
 - za PR akcie bude zodpovedná Ing. Grandová 
 - Študentský Cech Strojárov prisľúbil pomoc pri organizácii 
 - p. Gerhardt pripraví propagáciu Strojárskej olympiády a Dňa otvorených 
dverí s poďakovaním partnerom/sponzorom v rozhlase a tlačových médiách 
 - Mgr. Omachelová navrhla využiť akciu na propagáciu darovania 2% z daní  
pre Strojnícku fakultu 
 
 
K bodu 3 

 
  Doc. Králik informoval o predbežnom termíne Job Fóra 2015 – posledný 
aprílový týždeň. 
 

 Prof. Šooš informoval o zasadnutí Kolégia rektora konaného 14. januára 2015.  

Program rokovania: 

1. Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2014 (R. Redhammer) 

2. Smernica rektora: Verejné obstarávanie v podmienkach STU v Bratislave (D. Faktor) 

3. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akademický rok 2013/2014 (F. 

Horňák) 

4. Hodnotenie úrovne STU v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2014 (S. Biskupič)  
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5. Vyhodnotenie výzvy o najlepšiu publikáciu v roku 2014 (S. Biskupič) 

6. Harmonogram rokovaní na II. akademický polrok 2014-2015 (R. Redhammer) 

7. Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti STU za rok 2014 (M. Peciar) 

8. Rôzne 

 
Z najzaujímavejších informácií:   
-  V správe úrovne vzdelávacej činnosti na STU za rok 2014 je poukázané na pokles 
prijatých študentov na STU. Na SjF je výrazný pokles počtu študentov najmä po 
prvom ročníku (58%) 
 
- Správa o vede a výskume obsahuje aj vyhodnotenie publikačnej činnosti STU za rok 
2014 v správe za vedu a výskum. Na prvom mieste medzi najaktívnejšími 
zamestnancami STU je prvý za SjF profesor Rohaľ-Ilkiv. Žiaľ v rebríčku medzi 100 
najlepším obsadil až 76. Miesto. Naša fakulta má dobré výsledky v kategórii 
patentov. Z desiatich patentov je 8 zo SjF. Najlepší autor profesor Šooš  so 7 patentmi. 
Nie je SjF dobre najmä v zahraničných výskumných projektoch. Zhoršujú sa ale aj 
celkové výsledky STU v tejto oblasti.  
 
- nový harmonogram zasadnutí na LS 2015 
  
- STU dočasne funguje v rozpočtovom provizóriu, v porovnaní s rokom 2014 sa 
očakáva zníženie dotácie pre STU aj pre Strojnícku fakultu, pričom je potrebné 
zabezpečiť nárast minimálnych miezd a valorizáciu platov zamestnancov 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 21. 01. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Harmonogram organizácie Strojárskej olympiády 
Príloha č. 2: 

k bodu 2 – Zoznam stredných škôl 
 
 
Dňa: 21. 01. 2015                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


