
 
Zápisnica č. 2 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 06. októbra 2015 o 10:30 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Kariérny rast (dekan fakulty) 
3. Informácia z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora (dekan fakulty) 
4. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 02. 09. 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. 74 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť na vrátnicu každú návštevu, 
ktorá vyžaduje povolenie na parkovanie pred fakultou.  
Termín: priebežne                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 2 – Dekan fakulty ukladá poslať pripomienky a návrhy na 
úpravu ekonomického listu v písomnej forme.  
Termín: 15. 09. 2015                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 3 – Dekan fakulty ukladá poslať návrhy osôb na zástupcov 
ústavov/oddelení.  
Termín: 15. 09. 2015                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o úpravách hodnotenia kariérneho rastu za rok 2015 
– u každého pedagóga a výskumného pracovníka bude hodnotená výučba, vedenie 
záverečných prác a doktorandov, výučba ERASMUS študentov, publikácie, projekty 
– v novembri budú prebiehať osobné pohovory.  
 Vedúcim ústavov bude rozoslaný jednotný hodnotiaci formulár. 
 
 
K bodu 3 
 
Dekan fakulty informoval o výjazdovom zasadnutí kolégia rektora: 

- zmena podmienok v poriadku vedeckej rady STU v Bratislave – doba 
opravného habilitačného konania je jednotne stanovená dva roky (doteraz 
rozmedzie 1 – 3 roky); od 01. 10. 2015 je potrebné vždy uvádzať vetu 
„Habilitant spĺňa všetky náležitosti podľa stanovených kritérií“. 

- zjednotenie poplatkov na fakultách STU v Bratislave od akademického roku 
2016/2017 - za elektronickú prihlášku 20,- EUR, za prihlášku v anglickom 
jazyku 80,- EUR; poplatky za nadštandardné štúdium – na bakalárskom 
stupni 600,- EUR, na inžinierskom stupni 800,- EUR, na doktorandskom 
stupni 100,- EUR (1. rok) 1000,- EUR (od 2. roku); štúdium v anglickom jazyku 
je jednotne stanovené na 3500,- EUR/rok pre všetky stupne; 

- návrh MtF na založenie tzv. Malej akadémie vied s cieľom zameriavať sa na 
výskum a vývoj 

 
Dekan fakulty ďalej informoval o možnosti podávať návrhy na ocenenia do 

31. 01. 2016 za významné publikačné aktivity pre autorov, ktorých citácie sú 
uvádzané vo Web of Science a v časopisoch s vysokým impact faktorom (odmeny 
v troch kategóriách od 3 do 1 tis. EUR); zoznam hodnotených publikácií - Príloha 
č. 1. 
 Prebieha aj súťaž „Vedec roka“ v dvoch kategóriách – mladý vedec roka (do 
35 rokov) s odmenou 1000,- EUR a kategória  - významný vedecký prínos 
(jednotlivci aj kolektívy) s odmenou 3000,- EUR. Prihlášky je možné posielať do 
31. 10. 2015, výsledky budú vyhlásené 11. 12. 2015.  
 Slávnostné udelenie plakety prof. Ing. Ľuborovi Fišerovi, DrSc.  
 Návrh nového organizačného poriadku  STU – upravuje nové členenie na 
fakulty/oddelenia (budovy zostávajú v správe fakúlt), UVP, vydavateľstvo STU 
(predtým nakladateľstvo; financovanie z rozpočtu STU, príjmov z predaja 
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vlastnej produkcie a iné), jednotné názvy fakúlt v slovenskom aj anglickom 
jazyku  

 
 
K bodu 4 
 
 Dr. Záhonová informovala o termíne podania správy za oblasť vzdelávania - 
do 30. 11. 2015 – predtým bude správa predložená na schválenie Vedeckej rade SjF 
v Bratislave a Akademickému senátu. 
 V súvislosti s akreditáciou prebiehajú zmeny/úpravy rozvrhov; garanti 
študijných programov/predmetov pripravia ekvivalencie predmetov. V rozvrhoch je 
potrebné uvádzať aj jednu hodinu na obednú prestávku. 
 Nové názvy a obsahy študijných programov musia byť preložené do 
anglického jazyka a aktualizované na web-stránke fakulty. 
 
 Do konca októbra 2015 zašlú vedúci ústavov, resp. poverené osoby návrhy 
nových plagátov do foyer Mgr. Milanovi Bačovi. 
 Rovnako budú aktualizované web-stránky ústavov (publikácie, projekty, ...) 
v slovenskom aj anglickom jazyku. 
 
 Formula okolo Slovenska bude prebiehať v termíne od 19. do 23. októbra 2015, 
akcie sa zúčastnia dva tímy študentskej formule v mestách Myjava, Tvrdošín, Spišská 
Nová Ves, Komárno a Nitra. 
 
 Prebiehajú aj prípravy na tradičnú matematickú olympiádu. 
 
 Prof. Gondár poďakoval za spoluprácu garantom študijných programov. 
Do jedného mesiaca je potrebné zaslať návrhy odborových komisií (vrátane 
externistov) dekanovi fakulty. 
 
 Ing. Kuzmová informovala o aktuálnom čerpaní dotácie, ktoré predstavuje 
55,38%. 
 
 Projekt protipovodňových bariér získal národné podnikateľské ocenenie 
a súčasne možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže.  
 
 Prof. Belavý – dotaz k štúdiu – diplomovú prácu bude možné vypracovať aj 
na zahraničnej univerzite bez prerušenia štúdia na základe individuálnej formy 
štúdia a vopred stanovených podmienok absolvovania.  
 
 Ing. Morávek informoval o prípadnej spolupráci s Etiópiou. 
 Ing. Horvát požiadal v súvislosti s aktualizáciou web-stránok o kontakty na 
administrátorov za jednotlivé ústavy. 
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 Prof. Gulan navrhol používanie prípadných starších notebookov v učebniach 
pre urýchlenie a zjednodušenie technického procesu pri výučbe. 
 Vstupy do miestností na čipové karty bude možné riešiť od 
novembra/decembra 2015. 
 Prof. Gulan požiadal o efektívnejšie upratovanie priestorov ÚDTK vzhľadom 
na rekonštrukčné práce. 
  

Rozhodnutie č. 4 
Dekan fakulty ukladá všetky otázky ohľadom programu Erasmus+ a zahraničných 
študentov smerovať na Ing. Andreu Haringovú, PhD. 

 
V súvislosti s prichádzajúcimi Erasmus študentmi bude do 31. 10. 2015 

zaslaný na Útvar medzinárodných vzťahov zoznam predmetov na zimný a letný 
semester, ktoré je možné študovať v anglickom jazyku. 

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 06. 10. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 
 k bodu 4 – Zoznam hodnotených publikácií 
 
 
 
 
 
Dňa: 06. 10. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


