
 
Zápisnica č. 7 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 05. februára 2018 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Strojárska olympiáda 
3. Rôzne 

- Informácia zo stretnutia s rektorom 
- Vedecká kaviareň/cukráreň 
- Dlhodobý zámer fakulty (prodekan Ďuriš) 
- Plán zasadnutí 
- Príprava II. semestra 
 
 

K bodu 1 
 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 08. 01. 2018. 
 
 K rozhodnutiu č. 29 - Dekan fakulty ukladá vykonať kontrolu kľúčov všetkých 
priestorov SjF:  

- učebne, posluchárne, a spoločné priestory             Zodp.: p. Timová  
- dekanát            Zodp.: p. Godányová 
- kancelárie ústavov       Zodp.:  sekretárky ústavov 

Každá miestnosť má mať dva rezervné kľúče, pričom jeden musí byť uložený na  sekretariát 
daného pracoviska, druhý na vrátnici. 
Termín: 05.03.2018                                         Zodp. za kontrolu: prod. Prikkel, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 30 - Dekan fakulty ukladá v rámci celej fakulty prejsť jednotlivé 
priestory a predložiť návrh na vyradenie a odpis starého nepotrebného majetku (nábytok, 
elektro, výpočtová technika)  
Termín: 05.03.2018                                                                Zodp.: vedúci ústavov, p. Timová  
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
Termín: 05.03.2018                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  
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 K rozhodnutiu č. 36 - Dekan fakulty žiada predložiť kontakty na spoluprácu 
s firmami jednotlivých vedúcich ústavov. 
Termín: 05.02.2018                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 45 - Dekan fakulty nariaďuje vykonať označenie všetkých kľúčov 
na vrátnici – všetky kľúče budú pred označením skontrolované vedúcimi ústavov.  
Termín: 05.03.2018              Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 46 - Dekan fakulty nariaďuje verifikovať hodnoty K4.  
Termín: 15.01.2018                     Zodp.: prodekan Ďuriš, vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 47 - Dekan fakulty ukladá pripraviť zoznam časopisov s najvyšším 
impact faktorom pre oblasti výskumu, ktoré sú realizované na našej fakulte.  
Termín: 05.03.2018                                       Zodp.: prod. Ďuriš, p. Jurkovičová  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 48 - Dekan fakulty ukladá skontrolovať ponuky jednotlivých 
ústavov vo vede a výskume zamerané na podniky, ktoré budú súčasťou propagácie fakulty.  
Termín: 20.01.2018                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
    
 K rozhodnutiu č. 50 - Dekan fakulty ukladá poslať návrhy k dlhodobému zámeru 
rozvoja fakulty.  
Termín: 20.01.2018                                                          Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 51 - Dekan fakulty nariaďuje pripraviť súťažné otázky a nahlásiť 
zoznam študentov potrebných pri organizácii Strojárskej olympiády.  
Termín: 20.01.2018                                                          Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 53 - Dekan fakulty nariaďuje urobiť revíziu majetku UAMAI 
(elektrolaboratórium v hlavnej budove SjF) a súčasne predložiť návrh na odpis nepotrebného 
majetku.  
Termín: 15.01.2018                                       Zodp.: prof. Belavý, Ing. Kuzmová   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 54 - Dekan fakulty nariaďuje urobiť inventarizáciu majetku  
STUBA Green Team.  
Termín: 05.03.2018                                                   Zodp.: Ing. Kuzmová, prof. Gulan  

 Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 55 - Dekan fakulty ukladá pripraviť podklady pre zadávanie 
príspevkov do Zborníka vedeckých prác.  
Termín: 09. 02. 2018                                                                             Zodp.: doc. Ďuriš 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 56 - Dekan fakulty ukladá obnoviť možnosť testovania pre 
študentov z matematiky a fyziky na web-stránke fakulty.  
Termín: 01. 02. 2018                                                                         Zodp.: doc. Velichová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 57 - Dekan fakulty ukladá preveriť stav skladu chemikálií 
v priestoroch na Vazovovej.  
Termín: 05. 03. 2018                              Zodp.: doc. Prikkel, Ing. Morávek 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

Rozhodnutie č. 58 
Dekan fakulty ukladá nahlásiť mená autorov príspevkov prodekanovi Ďurišovi.  
Termín: 09. 02. 2018                                                    Zodp.: vedúci ústavov 
 
 
K bodu 2 
 

Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová informovali o prípravách 11. ročníka 
Strojárskej olympiády, Dňa otvorených dverí a Jarnej série Grand Prix, ktorá sa bude 
konať 15. 02. 2018 (štvrtok). Program akcie (Príloha č. 1). 

 
Rozhodnutie č. 59 

Dekan fakulty ukladá uvoľniť priestory schodiska pre voľné prechádzanie počas 
Strojárskej olympiády.  
Termín: 14. 02. 2018                                                     

 
 
K bodu 3 
 
- Informácia zo stretnutia s rektorom 
 finalizácia dlhodobého zámeru STU 
- Vedecká kaviareň/cukráreň 
 do 07. 02. 2018 (streda) je potrebné doplniť anotácie 
- Dlhodobý zámer fakulty  
 prodekan Ďuriš požiadal vedúcich ústavov o pripomienkovanie Dlhodobého 
zámeru Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
 p. Gerhardt pripraví nový vzhľad dokumentu 
- Plán zasadnutí 
 Príloha č. 2 
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- Príprava II. semestra 
 prodekan Urban informoval o počte aktívnych prvákov na bakalárskom 
stupni štúdia – spolu 189 
 výzva pre študentov na hodnotenie štúdia  
 reakreditácia študijného programu Aplikovaná mechanika a mechatronika – 
do konca februára 2018 je potrebné odoslať podklady na Rektorát STU 
 
 Dekan fakulty informoval o uzavretí individuálneho hodnotenia za rok 2016. 
 
 Doc. Beniak sa poďakoval Ing. Šišmišovej za prezentáciu fakulty v rámci akcie 
„Kam na vysokú“ a súčasne Ing. Chmelkovi za prezentáciu SjF na gymnáziách.  
 
 Ing. Kuzmová informovala o pripravovanom pláne verejného obstarávania za 
Strojnícku fakultu. 
  

Rozhodnutie č. 60 
Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ strojov 
a pripraviť súpis všetkých strojov (funkčné nepotrebné stroje budú odpredané).  
Termín: 22. 02. 2018     Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 
 
 Doc. Velichová informovala o úspešnom priebehu akcie APLIMAT 2018, 
ktorej sa zúčastnilo 110 hostí. 
 

 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 05. 02. 2018  
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Program Strojárskej olympiády 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Plán zasadnutí 
 
 
 
 
Dňa: 05. 02. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


