
 
Zápisnica č. 9 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 03. mája 2016 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Strojárska olympiáda a DOD 
4. Rôzne  

   
 
 Prezentácia spoločností Future Technology a TecQuipment. 
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 05. 04. 2016. 
 
 K rozhodnutiu č. 9 - Dekan fakulty poveruje vedúcich ústavov podpisovať licenčné 
zmluvy k záverečným prácam. 
Termín: trvale                                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 10 - Dekan fakulty ukladá predložiť čestné prehlásenie o 
zabezpečení 5% spolufinancovania v rámci projektov RIS3 a spôsobe udržateľnosti projektu 5 
rokov po ukončení projektu. 
Termín: trvale                                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora, na ktorom bude 
prerokovaná výročná správa o hospodárení – celkový hospodársky výsledok STU je 
zisk. 
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 27. 04. 2016 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej 
schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. Žiadosti je možné 
predkladať do 01. 06. 2016. 
 
 02. 05. 2016 bola vyhlásená výzva v rámci podpory publikovania na STU 
v Bratislave v kategóriách: 
 
 1. Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo autora  publikácií s 
najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií evidovaných na 
www stránke Thomson Reuters: http://highlycited.com/ . 
 
 2. Publikácie, ktoré vyšli v roku 2016 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % 
percentilu časopisov podľa impakt faktorov (IF podľa jednotlivých vedných odborov 
vedených v JCR Thomson Reuters). V prípade viacerých publikácií predložených na 
ocenenie, rektor rozhodne o ocenených publikáciách. 
 
 3. Publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2014 - 2016 a mala najvyšší 
počet ohlasov podľa SCI . 
  
 Uzávierka výzvy bude 28. 02. 2017. 
 
 Bol vydaný Príkaz rektora o jednotnom uvádzaní adries pracovísk STU v 
Bratislave pri publikovaní vedeckých prác v anglickom jazyku (Príloha č. 1). 
 
 Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu bol navrhnutý odpredaj 
hlasovacích práv a následne odpredaj priestorov STU na Pionierskej ulici (VÚZ). 
 
 V súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní bol na Strojníckej 
fakulte vykonaný vnútorný audit Ing. Malinom. Výsledkom je odporúčanie na 
mesačnú aktualizáciu plánu verejného obstarávania a intenzívnejšie využívanie 
elektronického trhoviska. Zodpovednou osobou za verejné obstarávanie na STU je 
kvestor. 
 
 V rámci pravidiel vydávania publikácií na STU sa bude striktne postupovať 
v súlade so schváleným edičným plánom študijnej literatúry – do 31. 10. 2016. 
 Vydavateľstvo STU v Bratislave vyhlásilo výzvu na vydávanie publikácií 
v oblastiach - Umenie vo vede a technike, Významní absolventi STU v Bratislave 
a Korene technického vzdelania na Slovensku. 
 
 Dodatkom č. 1 k Smernici rektora č. 9/2014 boli zmenené zásady ubytovania 
neštudujúcich (zamestnanci a rodinní príslušníci) v hoteli Akademik – maximálna 
doba poskytnutia ubytovania bude 2 roky. 
 
 4. letná univerziáda bude na STU v Bratislave prebiehať v dňoch 4. – 8. 
septembra 2016. V rámci univerziády bude volejbal prebiehať na Strojníckej fakulte 
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od 5. do 8. septembra. V súvislosti s akciou bude zrekonštruovaná telocvičňa 
a nainštalovaná nová svetelná tabuľa. 
 
 Na kolégiu rektora bol predložený návrh na realizáciu modulových 
jazykových kurzov s cieľom podporiť možnosť štúdia zahraničných záujemcov na 
STU v slovenskom jazyku.  
 
 Dekan fakulty informoval o súťaži organizovanej Zväzom automobilového 
priemyslu SR o najlepšiu diplomovú prácu. Témy vybraných prác (2-3) by mali byť 
zamerané na odbornú problematiku v automobilovom priemysle. 
 
 Dekan fakulty ďalej informoval o ponuke prof. Mihoka, predsedu Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, zamestnať absolventov Strojníckej 
fakulty. 
 
 Dekan fakulty oznámil, že novou koordinátorkou pre vyučujúcich 
v anglickom jazyku bude namiesto doc. Kostku Ing. Katarína Grandová. 
 
 
K bodu 3 
 
 Dekan fakulty informoval o prípravách nasledujúceho ročníka Strojárskej 
olympiády a Dňa otvorených dverí. Požiadal vedúcich ústavov o zaslanie nových 
otázok k SO do 15. júna 2016 Mgr. Omachelovej. 
 Namiesto tradičnej akcie „Formula okolo Slovenska“ je naplánovaná 
Strojárska Grand Prix, ktorá bude prebiehať interaktívnou formou priamo na fakulte. 
 
  
K bodu 4 

 
 Dr. Záhonová informovala o aktuálnom stave prijímacieho konania – bolo 
vystavených 425 rozhodnutí o prijatí alebo podmienečnom prijatí.  
 Predpokladaný termín  zasadnutia prijímacej komisie je 23. jún 2016. 
 
 Na študijnom oddelení bola prerozdelená agenda podľa študijných 
programov (Príloha č. 2). Rezervácie miestností bude zabezpečovať p. Čavojská.  
 Aktuálne študijné programy v elektronickej forme sú zverejnené iba 
v elektronickej forme na web-stránke fakulty. 
  
 Dr. Záhonová informovala o promóciách na inžinierskom stupni (Príloha č. 3) 
– 248 študentov. 

Protokol originality k záverečným prácam si študenti zabezpečia samostatne. 
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 Doc. Masaryk informoval o stave prijímania zahraničných študentov. 
Predbežne bude prijatých 15 študentov na inžinierskom stupni v odbore Aplikovaná 
mechanika a mechatronika a na bakalárskom stupni 15 študentov v odbore 
Aplikovaná mechanika a mechatronika a 15 študentov v odbore Automobily 
a mobilné pracovné stroje. 
 Záujem o štúdium na fakulte prejavili aj poľskí študenti. 
 
 Návrh na vyhlasovanie termínov skúšok max. do 15. júla 2016 (skúškové 
obdobie končí 3. júla 2016). 
 
 Doc. Kolláth informoval o spustení prác na dokončení rekonštrukcii v budove 
ťažkých laboratórií; plánované ukončenie verejného obstarávania v súvislosti 
s rekonštrukciou suterénu je pred začiatkom letných prázdnin; verejné obstarávanie 
v rámci prípravy Letnej univerziády - telocvičňa SjF - zabezpečuje rektorát STU (Ing. 
Kolenička); boli prijaté dva návrhy na opravu havarijného stavu strechy Auly A. 
Stodolu; bolo začaté verejné obstarávanie na výmenu okien v suteréne a z vnútornej 
strany budovy; spracovávajú sa podklady k výmene brán na ťažkých laboratóriách.  
 
 Predložené žiadosti o schválenie publikácií vo Vedeckej rade budú schválené 
samostatne. 
 Odmeny za publikačnú činnosť vyplývajúce z interných predpisov SjF sa 
vzťahujú iba na zamestnancov fakulty. 
 
 Prof. Peciar požiadal o zabezpečenie udržiavania poriadku na chodbe 
suterénu. 
 Prof. Peciar navrhol v rámci Strojárskej olympiády zaraďovanie prác do 
komisií podľa zodpovedajúcich tém. 
 
 Prof. Belavý požiadal o opätovné zaradenie otázok z odboru Automatizácia na 
Strojársku olympiádu. 
 
 Prof. Gulan upozornil na odvoz nebezpečného odpadu zo spoločného dvora. 
 
 Dr. Součková informovala o novej Kolektívnej zmluve STU v Bratislave, ktorá 
je platná od 1. mája 2016 – zmeny nastali najmä vo vyplácaní odchodného 
a odstupného; hodnota stravných lístkov sa zvýšila na 3,50 EUR. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 03. 05. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
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Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 2 – Príkaz rektora o jednotnom uvádzaní adries pracovísk STU v 
Bratislave 
Príloha č. 2: 
 k bodu 4 – Študijné oddelenie – evidencia podľa ŠP 
Príloha č. 3: 
 k bodu 4 – Promočné zbory 2015/2016 
 
 
 
 
 
Dňa: 03. 05. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


