
 
Zápisnica č. 3 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 03. novembra 2015 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie o projektoch 
3. Informácie o vzdelávaní 
4. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 06. 10. 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. 1 – Dekan fakulty rozhodol o otvorení povinne voliteľných 
a výberových predmetov v akademickom roku 2015/2016 v prípade splnenia minimálneho 
počtu – 7 prihlásených študentov na predmet.  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 4 – Dekan fakulty ukladá všetky otázky ohľadom programu 
Erasmus+ a zahraničných študentov smerovať na Ing. Andreu Haringovú, PhD. 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
   
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty prezentoval prehľad projektov APVV, VEGA, KEGA 
a hospodárskych zmlúv za jednotlivé ústavy fakulty za rok 2015. 
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K bodu 3 
 
 Dr. Záhonová informovala o doručení rozhodnutia akreditačnej komisie do 20. 
novembra 2015. 
 
 Dr. Záhonová ďalej informovala o aktuálnom počte študentov k 31. 10. 2015 – 
spolu 1093 študentov: 
- na bakalárskom stupni spolu 643 študentov, z toho - 
1. ročník – 285 
2. ročník – 179 
3. ročník – 179 
- na inžinierskom stupni spolu 450 študentov, z toho - 
1. ročník – 203 
2. ročník – 247 
 

 Rozhodnutie č. 5 
Dekan fakulty ukladá odovzdať podpísané skúškové správy za akademický rok 
2014/2015 na Pedagogické oddelenie. 
Termín: 20. 11. 2015                                                                        Zodp.: vedúci ústavov 
 
 Dr. Záhonová požiadala vedúcich ústavov o zaslanie zoznamu študentov 1. 
ročníka bakalárskeho stupňa, ktorí nespĺňajú podmienky štúdia, termín - do 15. 11. 
2015. 
 
 Prof. Peciar upozornil na prípravu nových otázok na štátne skúšky. 
 
 
K bodu 4 
 
 Dekan fakulty informoval o ocenení „Študent roka“, ktoré bude udelené 17. 
novembra 2015. 
 
 Dekan fakulty požiadal o odovzdanie majetkových priznaní: 
- kvestor, dekani fakúlt, vedúci/riaditelia univerzitných pracovísk a účelových 
zariadení odovzdávajú priznania rektorovi univerzity, 
- tajomníci a vedúci pracovníci fakúlt odovzdávajú priznania dekanovi príslušnej 
fakulty 
do 30. marca 2016, resp. 30 dní od nástupu do funkcie. 
 
 Bol zverejnený nový pracovný poriadok STU, v ktorom sú zapracované 
prechádzajúce dodatky.  
 
 Dekan fakulty informoval o pripravovaných aktivitách programu Horizont 
2020 prezentovaných na Kolégiu rektora (Príloha č. 1). 
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 Za Strojnícku fakultu úspešne podal tému prof. Rohaľ-Ilkiv v rámci výzvy na 
vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta pre študentov z krajín EÚ. 
 
 
 Prof. Gondár informoval o schválených projektoch v rámci Programu na 
podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – zo Strojníckej fakulty boli 
schválené 3 projekty – doc. Takács, Ing. Peciar, Ing. Vanko. Celkovo bolo podaných 
v rámci STU približne 60 projektov, projekty hodnotili 16 posudzovatelia (každý 
projekt traja). 
  
 V rámci športovej reprezentácie STU bude Strojnícku fakultu reprezentovať 
v Madride futbalový tím – počas trvania podujatia, t.j. od 19. – 22. novembra, budú 
zúčastnení študenti ospravedlnení z vyučovania – zoznam študentov rozošle Mgr. 
Cepková vedúcim dotknutých ústavov. 
 
 V rámci pripravovanej spolupráce STU v Bratislave a Kazachstanom v oblasti 
prijímania študentov, bude potrebné pripraviť propagačné materiály v ruskom 
jazyku. Študenti by po absolvovaní jazykovej prípravy študovali v slovenskom 
jazyku. 
 
 Číselník predmetov pre doktorandské štúdium pripravia vedúci ústavov do 
13. 11. 2015, finálnu kontrolu zrealizuje Študijné oddelenie. 
  
 Scientific Proceedings – Ing. Haringová pošle vedúcim ústavov harmonogram 
k odovzdávaniu príspevkov. 
  
 Prof. Gondár požiadal o zasielanie návrhov nových členov odborových rád vo 
forme – meno + zamestnanie. 
 
 Vydavateľstvo STU nebude vydávať monografie, vydávanie bude realizované 
formou verejných súťaží. 
 
 Doc. Kolláth informoval o rekonštrukciách - výmena okien na 3. poschodí 
začne 11. novembra a mala by trvať do 15. decembra 2015 (zmluva obsahuje 
harmonogram prác); výmena okien zo strany dvora začne na jar 2016. 
 Prebiehajú rekonštrukčné práce ťažkých laboratórií a auly. 
 Fakulta získala dotáciu na opravu havarijného stavu elektroinštalácie 
v suteréne. 
 
 Ing. Kuzmová informovala o celkovom čerpaní dotácie, ktoré predstavuje 
61,63%, nízke čerpanie je na projektoch VEGA (48,9%) a KEGA (32,7%).  
 Krátenie rozpočtu vo výške 7165,- EUR v súvislosti s neoprávnených 
udelením motivačných štipendií za predchádzajúci akademický rok. 
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 Ing. Kuzmová ďalej informovala o harmonograme k ukončeniu roka 
(informáciu bude rozoslaná aj e-mailom): 
- objednávky – do 20. 11. 2015 
- faktúry – do 11. 12. 2015 
- faktúry na úhradu – do 16. 12. 2015 
- drobný nákup – do 15. 12. 2015 
- zúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest – do 11. 12. 2015 
- podklady na mzdy za december – do 14. 12. 2015 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 03. 11. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 4 – HORIZONT 2020 - pripravované aktivity 
 
 
 
 
 
Dňa: 03. 11. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


