
 
Zápisnica č. 6 / 2015-2016 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 09. februára 2016 o 10:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie o rozpočte 
3. Štátnicové komisie 
4. Informácie z Kolégia rektora 
5. Rôzne  

   
K bodu 1 
          
 Predchádzajúce rozhodnutia boli splnené. 
 

 
K bodu 2 
 
 Ing. Kuzmová prezentovala predbežný prehľad delenia dotácie na SjF. Za STU 
v Bratislave bol oproti roku 2015 zaznamenaný mierny nárast dotácie, výška dotácie 
pre SjF predstavuje oproti roku 2015 prepad. Pokles je zmiernený nižším 
plánovaným počtom prijatých doktorandov – od 01. 09. 2016 – 18 nových 
doktorandov. 
 
 Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov o prezentácie (15 min.) na 
nasledujúcom zasadnutí kolégia 01. 03. 2016 k výstupom ústavov za rok 2015 podľa 
téz a súčasne o doplnenie súvisiacej tabuľky, ktorú rozošle vedúcim ústavov. 
 

Rozhodnutie č. 7 
Dekan fakulty ukladá vyplniť a poslať tabuľku k výstupom za rok 2015. 
Termín: 29. 02. 2016                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 
 V rámci vyhlásenia výzvy na podávanie projektov (financovaných zo 
štrukturálnych fondov) má byť každý návrh (formou návrhového listu) odsúhlasený 
dekanom fakulty a následne rektorom STU do konca marca 2016 
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K bodu 3 
 
 Návrhy štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň je potrebné zaslať prodekanovi 
Gondárovi do 12. 02. 2016. Návrhy budú prerokované na Vedeckej rade SjF 23. 02. 
2016 (utorok). 
 
 
K bodu 4 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 
- návrh strategických výskumných tém v 3 oblastiach (podľa zamerania projektov 
H2020) 
- výhľadový plán financií STU do roku 2020  
- smernica k pravidlám implementácie administrácie projektov na STU 
- Univerzitný vedecký park 
- splatnosť príspevkov poskytnutých rektorátom STU na financovanie rekonštrukcií 
fakúlt 
- zvýšenie bezpečnosti v AIS 
- nový zákon o verejnom obstarávaní 
- návrh smernica rektora k používaniu platobných kariet na STU 
 
 
K bodu 5 
 
 Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová informovali o stave príprav Strojárskej 
olympiády: 
- finále SO – 11. február 2016 (štvrtok) 
- zúčastní sa 36 finalistov a v novej súťaži družstiev 19 finalistov (7 družstiev) 
- požiadali o upresnenie zoznamu VIP hostí/zástupcov partnerských spoločností 
- telocvičňa – 15 stolov + 22 stoličiek – pripraviť ráno pred začiatkom olympiády 
- speaker pre súťaže družstiev – p. Ondraščin  
- ťažké stroje – 3/4 pred budovou fakulty 
- 10:00 – stretnutie stredoškolských učiteľov s vyučujúcimi v 1. ročníku Bc. štúdia 
- predbežne je naplánovaných 19 skupín, k dispozícii je 23 sprievodcov 
- 11:45 – výsledky z komisií, 13:30 – vyhodnotenie 
- súťaž družstiev – 4 ceny (4 x 100,- EUR) 
 
 Dekan fakulty informoval o pripravovanej smernici k odmeňovaniu za 
výučbu v anglickom jazyku a vedenie diplomových prác. 
 Prof. Gulan a doc. Jančo navrhli vytvorenie jedného komplexného študijného 
programu v anglickom jazyku, na ktorom by sa podieľali všetky ústavy SjF. 
K pripravovanému návrhu bude zvolaná rada grantov a pozvaných 
zainteresovaných osôb (do konca februára) s cieľom v čo najkratšom čase 
akreditovať nový študijný program v oblasti 14 – strojárstvo. 
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 Dr. Záhonová informovala o aktuálnom stave študentov – predbežne 
postupuje do druhého semestra 57% študentov, t.j. z 266 aktívnych študentov spĺňa 
podmienky (15 a viac kreditov) k 9. februáru  151 študentov. 30 študentov 1. ročníka 
nedosiahlo k dnešnému dňu žiadny kredit. 
 Dr. Záhonová požiadala vedúcich ústavov o kontrolu „profil absolventa“ do 
15. 02. 2016 – pre prípadné opravy kontaktovať Ing. Horváta.  
 Ekvivalencia predmetov v AIS prebehne budúci týždeň po začiatku semestra. 
Rozvrhy predmetov pre vyučujúcich budú sprístupnené v priebehu dnešného dňa. 
 
 Prof. Gondár poďakoval prítomným za zaslanie návrhov do odborových 
komisií a informoval o novom rokovacom poriadku. 
 
 Doc. Kolláth informoval o plánovanej exkurzii pre zahraničných študentov 17. 
marca 2016 (16. marca bude exkurzia pre študentov študujúcich v slovenskom 
jazyku). 
 Doc. Kolláth upozornil na strategické investície, napr. revízie strojov. Dekan 
fakulty navrhne na kolégiu rektora spoločného poskytovateľa služieb v oblasti revízii 
pre celú STU. Doc. Kolláth ďalej upozornil na zadávanie požiadaviek na opravy 
výhradne počas pracovného týždňa, nie cez víkendy. 
 Doc. Kolláth prezentoval prehľad využitia miestností na SjF, výsledkom čoho 
je zistenie o neefektívne využívaných kanceláriách. 
 
 Prof. Šooš zdôraznil v súvislosti so Strojárskou olympiádou väčšiu 
medializáciu podujatia. 
 
 Mgr. Vassalová požiadala o predbežné informácie o počtoch študentov na 
jednotlivé predmety v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom semestra. 
  
 Prof. Peciar pripomenul rekonštrukcie ťažkých laboratórií vzhľadom na 
priaznivé poveternostné podmienky. 
 Prof. Peciar súčasne zdôraznil vydávanie monografií, ktoré sa prejavujú 
v kariérnom raste a dotačných kritériách.  
 
 Kritériá k habilitácií a inaugurácií – doplnenie bude prerokované na rade 
garantov a následne predložené na schválenie Vedeckej rade SjF.  
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 09. 02. 2016 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
Dňa: 09. 02. 2016                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


