
 
Zápisnica č. 10 / 2011-2012 

 
Z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo  3. júla 2012 o 11.00 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Systematizované miesta (dekan fakulty) 
3. Príprava projektu Výskumný park (prod. Gondár) 
4. Čerpanie dotačných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
5. Revízie elektrorozvádzačov a strojov (dekan fakulty) 
6. Leto 2012 - služby (dekan fakulty) 

                                    - rekonštrukčné práce (prod. Prikkel) 
7. Rôzne - počet prihlásených študentov (prod. Urban) 

                              - II. kolo prijímacích pohovorov – propagácia (prod. Králik) 
                              - ponuka softwaru PTC (dekan fakulty) 
 
K bodu 1 
 
         Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 
05. 06. 2012. 
 
K rozhodnutiu č. 17 – Dekan fakulty ukladá pripraviť informácie o štúdiu v anglickom 
jazyku, vrátane pracovných listov za jednotlivé študijné programy. 
Termín: do 13. 02. 2012 predmety ZS a do 29.2.2012 predmety LS 
         Zodpovedný: prod. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
K rozhodnutiu č. 19 – Dekan fakulty nariaďuje kompletizáciu hodnotenia individuálnych 
výkonov v pedagogike, vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti.  
Termín: 27. 02. 2012                         Zodpovedný: prod. Králik     

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
K rozhodnutiu č. 27 – Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov ÚTE a ÚCHHSZ zabezpečiť 

koordináciu akreditácie v rámci študijného odboru ENERGETIKA. 

Termín: do 31. 08. 2012 

                                     Zodpovední: doc. Ridzoň, doc. Jelemenský 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K rozhodnutiu č. 32 – Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov v súvislosti s revíziou 

strojných zariadení predložiť súpis strojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre vykonávanie 

pedagogických a výskumných činností.  Po sumarizácii požiadaviek bude na týchto strojoch 

vykonaná elektrorevízia. Stroje, ktoré týmto účelom už neslúžia a dlhodobo sa nevyužívajú, 

budú trvalo odpojené od inžinierskych sietí.  

Termín: 10. 05. 2012                  Zodpovední: vedúci ústavov  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 33 – Dekan fakulty ukladá vedúcemu Centra inovácií riešiť a predložiť 

ponuky na skvalitnenie pracovného prostredia (vysoká teplota pracovného prostredia, stlmenie 

hluku transformátorovej stanice, ...) v niektorých laboratóriách a dielňach v budove ťažkých 

laboratórií. 

Termín: 04. 06. 2012                          Zodpovedný: vedúci CI  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 35 – Dekan fakulty ukladá v súvislosti s využívaním služieb CI pre 
pedagogický proces odovzdávať požiadavky na vykonanie prác za začiatku semestra. Žiadanku 
pre využívanie všetkých druhov prác v rámci CI podpisuje vedúci ústavu. 

Zodpovední: vedúci ústavov 
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní 

 

K bodu 2 
 

Dekan fakulty informoval o systematizovaných/funkčných miestach na SjF STU (spolu 176 

pracovníkov a 12 študijných odborov). 

 

K bodu 3 
 
Prod. Gondár informoval o projekte „Výskumný park“ v Bratislave (Mlynská dolina) a jeho 
financovaní.  

- 04. 07. 2012 - rokovanie s rektorom STU 
- do 12. 07. 2012 – vypracovanie personálnej matice 

            (vrátane pracovníka pre verejné obstarávanie) 
- do 15. 07. 2012 – kompletizácia podkladov pre stavebné povolenie 
- do 31. 08. 2012 – predpokladané získanie stavebného povolenia 

Na pozíciu odborného garanta projektu bol navrhnutý prof. Peciar (profesor 
v chemickom/procesnom inžinierstve). 
 
K bodu 4 
 
Ing. Kuzmová prezentovala prehľad o čerpaní dotačných prostriedkov k príslušnému polroku. 



Zápisnica č. 10 / 2011-2012 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty  STU zo dňa 3. júla 2012 

3 
 
 
 

 
 
K bodu 5 
 
Dekan fakulty informoval o nevyhnutnosti revízie/údržby rozvodov a revízie/údržby resp. 
odpojení nepoužívaných strojov (ide o trvalo pripojené stroje) s realizáciou v letných 
mesiacoch a predpokladaným ukončením prác 30. 09. 2012. 
 
K bodu 6 
 
Dekan fakulty informoval o možnostiach rekreácie počas obdobia letných dovoleniek 
zamestnancov SjF s využitím zariadení – Ľubochňa, Modra – Piesok a Nitrianske Rudno. 
Súčasne odporučil čerpanie letných dovoleniek v období od 23. 07. 2012 do 27. 07. 2012 
(odstávka energie a vody). 
O rekonštrukčných prácach s dobou realizácie – leto 2012 informoval prod. Prikkel.  
Konkrétne ide o nasledujúce: 
- Rekonštrukcia jednotlivých poschodí SjF STU (predpokladaná trvanie  
            rekonštrukčných prác – do 15. 09. 2012) 
- Výmenná stanica tepla (09. 07. 2012 – pondelok – otváranie obálok s ponukami     
            dodávateľov prác) 
-          prestavba rekreačného zariadenia Ľubochňa (03. 07. 2012 – kontrolný deň, 09. 07.  
           2012 – predpokladané ukončenie prestavby a odovzdanie/prebratie do užívania) 
 
K bodu 7 
 
Prod. Urban referoval o počte prihlásených študentov na SjF STU (284 prihlásených, 182 
prijatých, 102 študentov ku dňu konania Kolégia dekana nedodalo diplom). Počas diskusie bol 
navrhnutý dátum na zápis študentov na 10. 09. 2012. 
Dekan fakulty nariadil prod. Urbanovi zorganizovať zápis študentov do 1. stupňa štúdia 
(Zodpovední: vedúci ústavov; Termín: 06. 07. 2012) 
 
Prod. Králik podal správu o propagácii II. kola prijímacích pohovorov v médiách – Slovenský 
rozhlas a rádio VIVA. 
Prod. Králik informoval o dare spoločnosti SIEMENS (software) – SOVA digital, podpore 
strojníckej olympiády a štipendiách. Ďalej podal informácie týkajúce sa zahraničných 
študentov na programe ERASMUS. 
 
Dekan fakulty prezentoval ponuky od spoločností: 
- PTC – ponuka 40 plných (univerzitných) verzií zdarma pre technické využitie 
            (predstavenie viacerých modulov softvéru) 
- SHELL ECO – ponuka na zapojenie SjF do celosvetového projektu v dvoch  

kategóriách (jedinou podmienkou je využitie pohonnej látky od spoločnosti SHELL): 
            - Najúspornejšie auto na svete 
            - Sériovo vyrábané autá (nové typy) 
            
Dekan fakulty ďalej podal informácie týkajúce sa agentúr (VEGA, APVV). 
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Prod. Gondár v krátkosti spomenul nevyhnutnosť prekladov informačných listov o fakulte 
a charakteristiky predmetov do anglického jazyka. 
 
Dekan následne zasadnutie ukončil a poďakoval zúčastneným za účasť. 
 

V Bratislave 03. 07. 2012 

Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

Zoznam príloh: 
Príloha č. 1:  

k bodu 2 - Tabuľka systematizovaných miest 
Príloha č. 2:  

k bodu 4 - Čerpanie dotačných prostriedkov 
Príloha č. 3:  

k bodu 5 - Revízie strojov 
Príloha č. 4:  

k bodu 7 - Počet prihlásených študentov 
 

 

 

Dňa: 03. 07. 2012                                                                     prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.                               
    dekan 


