
 
Zápisnica č. 8 / 2017-2018 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 05. marca 2018 o 13:00 hod. 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácie z kolégia rektora (prof. Šooš) 

3. Správa o vede a výskume (prof. Ďuriš) 

4. Vyhodnotenie SO a DOD (prof. Šooš,  Ing. Kuzmová, doc. Beniak) 

5. Propagácia štúdia (doc. Beniak) 

6. Rôzne 

 

 

 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 05. 02. 

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: 09.04.2018                                         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: 09.04.2018                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  
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 K rozhodnutiu č. 45 - Dekan fakulty nariaďuje vykonať označenie všetkých kľúčov na 

vrátnici – všetky kľúče budú pred označením skontrolované vedúcimi ústavov.  

Termín: 09.04.2018              Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

  

 

 K rozhodnutiu č. 47 - Dekan fakulty ukladá pripraviť zoznam časopisov s najvyšším 

impact faktorom pre oblasti výskumu, ktoré sú realizované na našej fakulte.  

Termín: 09.04.2018                                       Zodp.: prod. Ďuriš, p. Jurkovičová  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 

 K rozhodnutiu č. 54 - Dekan fakulty nariaďuje urobiť inventarizáciu majetku  STUBA 

Green Team.  

Termín: 09.04.2018                                                   Zodp.: Ing. Kuzmová, prof. Gulan  

 Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 

 K rozhodnutiu č. 55 - Dekan fakulty ukladá pripraviť podklady pre zadávanie 

príspevkov do Zborníka vedeckých prác.  

Termín: 09. 02. 2018                                                                             Zodp.: doc. Ďuriš 

Dekan rozhodnutie  ruší - 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 

 

K rozhodnutie č. 58 - Dekan fakulty ukladá nahlásiť mená autorov príspevkov prodekanovi 

Ďurišovi.  

Termín: 09. 02. 2018                                                    Zodp.: vedúci ústavov 

                                                                      Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa zo sledovania 

 

 

 

K rozhodnutiu č. 60 Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ 

strojov a pripraviť súpis všetkých strojov (funkčné nepotrebné stroje budú odpredané).  

Termín: 31. 03. 2018     Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan predniesol informácie z kolégia rektora , základné body: 

 

1,  Rozpočet  STU a rozpis dotácií na rok 2018- 

Dekan pripomienkoval, že treba doložiť počet doktorandov, ktorý bol nesprávne uvedený. 
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2, Hodnotenie úrovne vzdelávacej  činnosti na STU v BA za AR  2016/2017 

 

3, Hodnotenie úrovne vedecko výskumnej a umeleckej činnosti STU v BA 

 

4, Správa o hospodárení a činnosti ÚZ STU 

 

5, Návrh na zriadenie pracoviska Poradenského centra STU 

 

6, Návrhy Dodatkov č.6 a č.7 ku organizačnému poriadku rektora STU 

 

7, Vyhodnotenie aktivít na získanie potenciálnych študentov a prezentácie a možnosti štúdia 

 

8, Súdne spory STU 

 

9, Rôzne 

 

 

K bodu 3 

 

Prof. Ďuriš predniesol S právu o vede a výskume. Príloha č.1  

 

 Správa sa spracováva každý rok a po prerokovaní  ide na prerokovanie do Vedeckej rady 

a nakoniec je schvaľovaná na akademickom senáte. Sú v nej vyhodnotené všetky pracoviská.  

-je potrebné zvýšiť aktivitu pri podávaní projektov 

-apelovať na udržanie kvality projektov 

-zvýšiť počet medzinárodných projektov 

Správa bola všetkým členom kolégia dekana odoslaná a má byť pripomienkovaná do 

12.3.2018, z dôvodu , že ide na rokovanie do vedeckej rady. 

  

K rozhodnutiu č. 61 

Dekan fakulty ukladá zaslať pripomienky  k výročnej správe o vede a výskume prof. 

Ďurišovi  

Termín: 12. 03. 2018     Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

 

 

 

K bodu 4 

 

Dekan predložil zhodnotenie nedostatkov a kladov  Strojárskej olympiáde a  Dni otvorených 

dverí DOD: 

 

Klady: 

-zúčastnilo sa veľké množstvo študentov stredných škôl 

- výsledkom je získaných 260 adries a kontaktov , ako potenciálnych budúcich študentov 

-96 podaných prihlášok na štúdium 

-veľmi kladná spätná väzba od študentov a riaditeľov stredných škôl 

-zaujímavá diskusia s predstaviteľmi zväzov, podnikov a riaditeľmi stredných škôl 

o financovaní vysokých a stredných škôl 

-účasť VIP hostí, záujem o akciu 
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-návšteva študentov zo Srbska 

 

Nedostatky: 

-chaos pri registrácii 

-zdĺhavé vyhodnotenie ,  

-odchod VIP hostí, 

 

 

 

Zhodnotenie: 

 

-potreba sprofesionalizovať celú akciu 

VW navrhuje zabezpečiť  záverečný program  prostredníctvom agentúry  

Ing. Kuzmová predniesla aj informácie o financovaní SO: 

 23000 eur-zazmluvnené 

18800 eur- uhradené 

8800 eur- výdavky 

  

K bodu 5 

 

Dekan predniesol informácie o propagácii štúdia. 

- uskutočnila sa návšteva Srbska- gymnázia v Bački Petrovac a Kovačica 

-je záujem o štúdium na SjF , v slovenčine, návšteva srbských študentov bola aj na Strojárskej 

olympiáde , máme jednu prihlášku 

 

-Návšteva študijného veľtrhu na Cypre-nadviazaná spolupráca s agentúrami na nábor 

študentov  

 

Postup propagácie štúdia: 

-priame oslovovanie stredných škôl, plán výjazdov na 49 stredných škôl  

-propagácia špecializácie každý rok , nasledujúci -propagácia automobilového priemyslu 

-spolupráca s agentúrami na nábor študentov 

-špecifikácia potenciálu ďalších krajín pre nábor študentov 

-maximálny dôraz na zvýšenie počtu študentov na ďalší AR 

 

K bodu 6 

 

-doc Prikkel informoval, že odchádza pani Ing. Haraštová. Na miesto vedúceho UTP od 

1.4.2018  nastupuje Ing. Zelený, ktorý vyhral výberové konanie. 

 

-dekan informoval, že 6.3. je na fakulte seminár s prednáškou Duševné vlastníctvo, patenty 

a jednotný patentový súd 

 

-doc. Prikkel informoval o stretnutí IIC (Inustry Inovation Cluster ), pod záštitou PSA 

a FSOK. Kde je možné sa zapojiť  aj so študentami do riešenia vedecko výskumných 

projektov.  

 

-dekan informoval o projektoch po skupinách  pre  VW  

 



Zápisnica č. 8/ 2017-2018 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 05. marca 2018 

5 
 
 
 

-doc Ridzoň informoval o riadnom a mimoriadnom zasadnutí AS kde sa bude prerokovávať 

ŠP profesijný bakalár a študijné programy III stupňa na AR 18/2019. 

 

-prof Urban informoval o tom, že prváci bakalárskeho štúdia s priemerom do 1,8, dostanú 

jednorazové štipendium, tiež informoval o podaní re-akreditácie študijného programu 

Aplikovaná mechanika a Mechatronika  a príprave materiálov pre študijný program 

profesionálny bakalár  s názvom Prevádzkový technik dopravných strojov a zariadení 

 

-Prof Ďuriš -žiada poslať výstupy do hodnotenia zamestnancov , zadania dizertačných prác do 

31.3.2018. 

 

-doc. Prikkel vyzval  správne vyplňovať preberací protokol pri odovzdávaní HZ, vždy podľa 

zmluvy , alebo objednávky 

-Ing. Kuzmová informovala o možnosti odovzdania 2% dani. Zamestnancom odporúčame 2% 

poslať na Slovenskú spoločnosť pre geometriu a grafiku, firmám odporúčame Zväzu 

technických športovcov. Tlačivá budú k dispozícii. 

 

-Mgr. Cepková informovala o prezentácii certifikátu  jazykového testovania technickej 

angličtiny v spolupráci s americkou firmou IEEE a Cambridge University Press, o spustení 

jazykového kurzu pre zamestnancov a tiež o možnosti športových aktivít pre zamestnancov. 

 

-doc Velichová sa informovala na skončenie prestavby 1. posch, čo by malo byť cca do 

mesiaca 

  

  

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

V Bratislave 05. 03. 2018  

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

Zoznam príloh: 

 

Príloha č. 1 k bodu 3-Správa o VVČ 2017 

 

 

 

 

 

Dňa: 05. 03. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


