
 
Zápisnica č. 6 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 08. januára 2018 o 09:00 hod. 
 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Rôzne 

 
 

K bodu 1 
 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 11. 12. 2017. 
 
 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: 15.01.2018                                         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: 23.10.2017                                                                Zodp.: vedúci ústavov, p. Timová  
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
Termín: 15.01.2018                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  
 
 K rozhodnutiu č. 36 - Dekan fakulty žiada predložiť kontakty na spoluprácu 
s firmami jednotlivých vedúcich ústavov. 
Termín: 15.01.2018                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 41 - Dekan fakulty nariaďuje prodekanovi Urbanovi konzultovať s 
docentkou Velichovou, príp. ďalšími osobami, výkony za skúšanie a konzultácie. Na základe 
výsledkov rokovaní predložiť konečný návrh riešenia.  
Termín: 15.01.2018                     Zodp.: prof. Urban 

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: 31.01.2018              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  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: 05.02.2018                                       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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 49 - Dekan fakulty ukladá pripraviť dve vzorové, propagačné 
prednášky za každý ústav SjF, pre študentov stredných škôl.  
Termín: 18.12.2017                                                                    Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
Návrh tém do "Vedeckej cukrárne":  

1. doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. - "Solárna energia - profity a negatíva" 
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. - "Kavitácia ako jav škodlivý aj užitočný" 

2. doc. Ing. J. Lešinský, CSc. „Je automobil pre Vás viacej pozitívny symbol - prečo 
ÁNO, prečo NIE“ 

3. doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc. „Renesancia vývoja a výroby mobilných pracovných 
strojov na Slovensku“  

4. prof. Ing.  Ernest Gondár, PhD. „Recyklácia odpadov z plastov- možnosti a realita“ 
5. Doc. RNDr. Daniela Velichová „Jedinečnosť snehových vločiek“ 30.1.2018   
6. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. „Realizovaný patent – tovar s najvyššou pridanou 

hodnotou“ 20.2.2018 
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Návrh tém do „Vedeckej kaviarne“: 

1. doc. Ing. J. Lešinský, CSc.  „Metatrendy v rozvoji pohybu (ľudí, tovaru a služieb) 
alebo ENERGIA, HMOTA A ĽUDIA“ 

2. prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.  „MIG-MAG spájkovanie tenkých pozinkovaných plechov“ 
3. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. „Odpad ako zisk“ 25.1.2018   

   
 K rozhodnutiu č. 50 - Dekan fakulty ukladá poslať návrhy k dlhodobému zámeru 
rozvoja fakulty.  
Termín: 20.01.2018                                                          Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 52 - Dekan fakulty nariaďuje zákaz vstupu do budovy fakulty 
v období od 24. decembra 2017 do 07. januára 2018. Prevádzka budovy bude v obmedzenom 
režime, so znížením teploty, krátkodobým odpojením vody,  čiastočným odpojením internetu. 
V tomto čase môžu do budovy vstúpiť len ľudia, ktorí majú písomný súhlas od dekana.  
                                                                          Zodp.: prod. Prikkel 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie 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 č. 54 
Dekan fakulty nariaďuje urobiť inventarizáciu majetku  STUBA Green Team.  
Termín: 25.01.2018                                            Zodp.: Ing. Kuzmová, prof. Gulan  
 
 V súvislosti s individuálnym hodnotením výkonov bola vznesená 
požiadavka, aby vedúci ústavov upozornili pracovníkov ústavov na nahlásenie 
účasti na projektoch v rámci iného ústavu SjF. 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval informácie z Kolégia rektora: 
 

a. Nominácie do rád APVV 

V úvode dekan fakulty informoval o aktuálnom obsadení zástupcov SjF v radách 

APVV. V súčasnosti má naša fakulta zastúpenie v komisiách:  



Zápisnica č. 6 / 2017-2018 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 08. januára 2018 

4 
 
 
 

a) Rada pre program podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora 

spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019 

(VVP) 

Podpredseda rady: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  

Pretože táto komisia je ustanovená do konca roku 2019, túto komisiu nebude 

potrebné meniť.  

 

b) Rada pre technické vedy 

Člen rady: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Zvolená osoba môže byť členom rady 

dve funkčné obdobia. Prvé funkčné obdobie končí 15.3.2018.  

Dekan fakulty vyjadril záujem pracovať v uvedenej rade aj v druhom funkčnom 

období.  

 

V druhej časti dekan navrhol nových členov do rád APVV  

c) Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) 

Vedenie fakulty má záujem nominovať do rady pre MVTS: 

prof. Ing. Ernest Gondár, CSc., prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.   

Zo zahraničných expertov bola navrhnutá do rady prof. Ing. Dagmar Juchelková, 

PhD. Vysoká škola Banská Ostrava, Fakulta Strojní: 

https://innet.vsb.cz/personCards/personCard.jsp?lang=cs&person=juh20   

   

b. Rozpočet 

V rámci APZ prebehla komunikácia o podpore priemyslu pri návrhu 

rozpočtu technickým vysokým školám na rok 2018. Prezídium  ZAPu navrhlo 

ministerke ŠVVaŠ odporúčania z predchádzajúceho stretnutia:  

 

a/ Vyňať technické vysoké školy zo všeobecných pravidiel financovania vysokých 

škôl a financovať ich samostatne s DÔRAZOM na potreby priemyslu, 

 

b/ V systéme financovania technických vysokých škôl výrazne zohľadniť aj 

aplikovaný výskum VŠ pre prax (na základe objemov financovania zmluvného 

výskumu), 

 

c/ Výrazne v systéme financovania zohľadniť uplatnenie absolventov v odbore, 

ktorý vyštudovali (dá sa to zrealizovať jednoducho s prepojením na Sociálnu 

poisťovňu). 

 

c. Schválené rozpočty na pozastavené projekty PVVC 

https://innet.vsb.cz/personCards/personCard.jsp?lang=cs&person=juh20
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Celkovo boli pre našu fakultu schválené 4 projekty (Praktikpump s.r.o., 

CRYSTALEX s.r.o., Kinex a.s. Bytča  a Windowsglass s.r.o.).  

Z tohto počtu sa dva projekty začali riešiť: 

- Praktikpump  s.r.o. (Vývoj typového radu kalových čerpadiel s vysokou 

priechodnosťou – zodp. za SjF doc. Olšiak).  

Firma nám od augusta 2017 financuje jedného zamestnanca, ktorého sme prijali 

na projekt. 

 

- Kinex a.s. Bytča  (Vývoj sofware pre predpovedanie trvanlivosti ložísk – zodp. 

za SjF prof. Šooš). 

Projekt riešime ale tak, aby sme naň vynakladali minimálne finančné 

prostriedky.  

 

Problém pri financovaní vybraných schválených projektov:  

Fakulta má s jednotlivými firmami platné zmluvné vzťahy a firmy financujú 

nutné len náklady. Projekty sú pre fakultu zaujímavé a nevieme ich jednoducho 

vypovedať.   

 

d. Dlhodobý zámer STU - fakúlt  

Dekan fakulty informoval prítomných o príprave Dlhodobého zámeru STU a SjF. 

Prvý návrh Dlhodobého zámeru SjF predstaví dekan fakulty na výjazdovom 

zasadnutí fakulty v Kočovciach.   

 
 
K bodu 3 
 
- príprava výjazdového zasadnutia 
 23. – 24. január 2018, Kočovce 

odchod  autobusom 23. 01. 2018 o 8:00 spred fakulty  
rokovania od 10:00 do max. 19:30  
24. 01. 2018 rokovania od 9:00 do 13:00, obed a odchod do Bratislavy  

 vedúcim ústavov bude dnes zaslaná štruktúra prezentácie 
 
- Strojárska olympiáda 
 požiadavka na zapojenie študentov z ústavov aj zo Študentského parlamentu, 

zapojení doktorandi budú vykonávať potrebné prípravné aktivity 
(oslovovanie škôl, ...). Profesor Sejč zaobstará simulátor zvárania, vítané sú aj 
ďalšie inovačné návrhy. K propagácii akcii  prispejú aj ďalšie prenosné 
zariadenia fakulty. Profesor Gulan zabezpečí prezentáciu ťažkých dopravných 
zariadení.  
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- mediálna kampaň 
 od 15. januára 2018 mediálna kampaň v novinách a následne od konca januára 
aj v rádiách. 
   
- rekonštrukcie 
 Rekonštrukcie chodieb „dekanátu“ začnú od 22.1.2018 – dlažba, strop, 
výmena elektrorozvodov. Podobne bude realizované aj „Študijné oddelenie“ – 
elektrina, dlažba, čiastočná rekonštrukcia miestností. Prodekan Prikkel informoval aj 
o sťahovaní ÚTM – príprava priestorov na fakulte, a rekonštrukcii Ťažkých 
laboratórií.  
 

Rozhodnutie č. 55 
Dekan fakulty ukladá pripraviť podklady pre zadávanie príspevkov do Zborníka 
vedeckých prác.  
Termín: 05. 02. 2018                                                             Zodp.: doc. Ďuriš 
 

Rozhodnutie 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 
 
- propagácia štúdia 
Vedenie využije všetky dostupné prostriedky na propagáciu štúdia na našej fakulte. 
Bude to najmä web-stránka fakulty a printové a audiovizuálne médiá.  
Prodekan Beniak súčasne informoval o nábore zahraničných študentov v mesiacoch: 
január 2018 – Srbsko, február 2018 – Cyprus  
  
 Dekan fakulty informoval o KEGA projektoch – 7 podaných projektov za 
fakultu. 
 
 Doc. Prikkel informoval o začiatku školení pre Jaguar. 
Na február 2018 je naplánovaná návšteva generálneho riaditeľa PSA. 
 
 Ing. Kuzmová informovala o možnosti poskytnúť 2% z dane priamo na 
Nadáciu STU – o tejto zmene je potrebné vopred informovať firmy, ktoré by mali 
záujem podporiť Strojnícku fakultu. 
 Plán verejného obstarávania je potrebné skompletizovať najneskôr do 16. 01. 
2018 (utorok). 
 Bude zvolaná vyraďovacia komisia v súvislosti s majetkom ÚPI. 
 

Rozhodnutie č. 57 
Dekan fakulty ukladá preveriť stav skladu chemikálií v priestoroch na Vazovovej.  
Termín: 22. 01. 2018           Zodp.: doc. Prikkel, Ing. Morávek 
 
 PaedDr. Součková požiadala o kontrolu podkladov k BOZP. 
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 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 08. 01. 2018  
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 08. 01. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


