
 
Zápisnica č. 11 / 2017-2018 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 18.6.2018 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácie z kolégia rektora (prof. Šooš) 

3. Ukončenie akademického roka 

4. Zápisy na AR 2018/19 

5. Rôzne 11:45 prezentácia Refillcase 

 

 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 04. 05. 

2018. 

             

 

                         K rozhodnutiu č. 45 - Dekan fakulty nariaďuje vykonať označenie všetkých 

kľúčov na vrátnici – všetky kľúče budú pred označením skontrolované vedúcimi ústavov. 

Každá miestnosť má mať dva rezervné kľúče, pričom jeden musí byť uložený na  sekretariát 

daného pracoviska, druhý na vrátnici. Označenie miestností bude priamo na klúčoch.   

  

Termín: 30.04.2018            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: 07.05.2018                                       Zodp.: prod. Ďuriš, p. Jurkovičová  

                                                               Rozhodnutie  splnené – vypúšťa sa so  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: 07.05.2018      Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

                                                                                 Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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                      K  rozhodnutiu č.61 

Dekan fakulty nariaďuje všetky výskumné správy a správy z riešených HZ a výskumných úloh 

má byť archivované  na útvare pre Vedu a výskum. Dekan fakulty nepodpíše ukončenie úlohy 

a finančné vysporiadanie pokiaľ nedostane od pani Ploskuňákovej informáciu, že správa jej 

bola odovzdaná. Vydať správu tretej osobe môže len so súhlasom zodpovedného riešiteľa 

alebo dekana fakulty.    

Termín : priebežný                                                          Zodp. prod. Ďuriš 

                                                                                                                                                                                                                                      

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                       K rozhodnutiu č. 62 

Dekan fakulty ukladá mobilizovať členov jednotlivých ústavov pri podávaní projektov KEGA 

a VEGA. 

Termín: priebežný                                                                                Zodp: ved. ústavov 

                                                                                                                                                                     

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

        

 

                        K   Rozhodnutiu č. 65 

 

Dekan fakulty nariaďuje umožniť prístup garantom študijných programov do súboru 

záverečných prác v AIS-e aj s možnosťou editovania. 

Termín: priebežný                                                               Zodp. prod. Urban    

                                       

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora zo dňa 6.6.2018 

Program kolégia rektora: 

 

1. Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2018/2019  

2. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – 

vyhodnotenie výzvy  

3. Vyhodnotenie postdoktorandských tém so začiatkom riešenia v roku 2018  

4. Letná univerzita pre stredoškolákov 2018  

5. Účasť STU na veľtrhoch 2018  

6. Návrh rozpočtu STU na rok 2018  

7. Analýza súladu s GDPR - ústna informácia  

8. Stav v aktuálnych projektových výzvach - ústna informácia 

9. Rôzne 

 

 

- Dekan informoval o voľbách rektora dňa 3.12.2018 

-účasť na veľtrhu v Brne,  nie je pre fakultu rentabilna, navrhol, účasť na zahraničných 

veľtrhoch a  naorientáciu nábor zahraničných študentov. 
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- kritika vedenia fakulty - GDPR -STU dalo vypracovať analýzu od firmy Datalan,  

výsledky vypracovanej analýzy sú pre fakulty veľmi otázne.  

- výzvy MŠSR – 4 nové témy, z toho 3 nie je možné podávať v bratislavskom kraji 

- 1 kolo výzvy sa bude týkať na rozvoj Univerzitných vedeckých parkov. 

   

 

K bodu 3 

 

-prodekan Urban  informoval o priebehu štátnic-podľa harmonogramu 

- ukončenie AR - promócie budú prebiehať  dva dni 26.6..2018 bakalárske  o 9:00 a 11:00 

Inžinierske – 29.6.2018 o 9.00, 11,00,13:00,  

- vedúci ústavov majú zabezpečiť písomné nominácie úspešných absolventov na cenu 

rektora,  

- cena rektora je možná len pre jednu osobu  za jeden študijný program, 

- na cenu dekana budú úspešní študenti automaticky generovaní z AISu 

- dekan informoval, že na každé kolo promócii  pozýva osobnosť z priemyslu, externých 

hostí zároveň vyzval, aby dali najlepším študentom nejaké vecné ocenenie. Vyzval 

prítomných aby dali návrhy na možných predstaviteľov. 

 

 

                                           Rozhodnutie č. 66  

 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť banner so zoznamom promócií na web SjF. 

 

Termín: 22.6.2018                                                              zodp. prod Beniak 

 

 

K bodu 4 

 

-prodekan Urban informoval, že dňa 19.6.2018 sa koná zasadnutie prijímacej komisie, všetci 

čo podali prihlášky na inžinierske štúdium môžu byť prijatí, zápis sa uskutočni na nácviku 

promócie dňa 25.6.2018,  

- prihlášky, na inžinierske štúdium z iných fakúlt a univerzít, budú obratom zaslané garantom 

predmetov, aby mohli byť čo najskôr posúdené a vyhodnotené, 

- uchádzači do prvého ročníka bakalárskeho štúdia môžu podávať prihlášky do 17 augusta, 

- záujemci o štúdium študijného programu profesijného bakalára budú mať prijímacie  skúšky 

dňa 2.7.2018, z matematiky , fyziky a psychologické testy. 

 

  

 

K bodu 5 

 

- dekan fakulty informoval o finalizácii „Systému individuálneho hodnotenia výkonov - 

SIHV“, ktorý má platiť od júla 2018, (harmonogram - príloha ) 

- informoval o zapracovaní pripomienok ohľadne koeficientu K4 , ktorý umožní vedúcim 

ústavov motivovať zamestnancov, 

- podľa navrhnutého harmonogramu dostanú 25.6.2018 vedúci ústavov podklady na 

finálnu verifikáciu, 
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- 2.7.2018 bude špeciálne stretnutie kolégia dekana s jedným bodom – SIHV 

- začiatkom júla budú volaní vedúci ústavov po verifikácii údajov 

 

 

- dekan vyzval členov kolégia  na návrhy a námety na medailu dekana s grafikou Aurela 

Stodolu, 

  

- prodekan Beniak poďakoval , všetkým zúčastneným za spoluprácu pri propagačných 

akciách ohľadne natáčania videí a príspevkov do médií 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 67 

 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov poveriť zodpovednú osobu z každého ústavu, 

ktorá bude za každý ústav kooperovať pri propagácii fakulty a mená poslať prodekanovi 

Beniakovi 

 

Termín : 22.6.2018                                                                    zodp. vedúci ústavov                                                   

 

- prodekan Urban  informoval o možnosti náhradných štátnic, pre zahraničných  študentov 

v anglickom jazyku a zároveň aj pre študentov v slovenskom jazyku. Vznikla diskusia 

o tom či   náhradné štátnice aby nezneužívali možnosť neodovzdania diplomových prác, 

ale v prípade ak neurobia predmety, alebo neobhája diplomovú prácu tak štátnice môžu 

opakovať až o rok. 

 

                                                          Rozhodnutie č. 68 

 

Dekan fakulty povoľuje opravné štátnice len pre zahraničných  študentov študujúcich 

v anglickom jazyku.  

 

Termín : 10.2018                                                                    zodp. prod. Urban                                                   

 

 

- Prodekan Ďuriš informoval, že 28.6.2018 bude prijímacie konanie pre prijímanie 

študentov na doktorandské štúdium  

- Tiež vyzval všetkých prítomných , aby mu čo najskôr odovzdali termíny obhajob 

dizertačných prác, aby bol dostatok času na administratívne spracovanie podkladov.  

 

- Mgr. Kucharíková žiadala , aby na nasledujúci akademický rok 2018/2019 si zahraniční 

študenti mohli zapísať len jeden jazyk , lebo  v tom vzniká zbytočný chaos. Dekan 

fakulty s predloženým návrhom súhlasil.  

 

doc. Schrek poznamenal, že nie je  spokojný s prerozdelením  prostriedkov za UVP, 

dekan fakulty mu oznámil, že do tohto procesu absolútne nezasahoval. Za celú vec je 

zodpovedná pani tajomníčka s ktorou má prípadné problémy riešiť.  

 

Na záver kolégia dekana  vystúpili predstavitelia firmy Refillcase, prezentovali novú 

patentovanú technológiu na nulový plastový odpad a požiadali prítomných o spoluprácu.  
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Dekan  vyzval zástupcov firmy Refillcase, aby písomne špecifikovali technické  

problemy , ktoré potrebujú riešiť čo následne bude zaslané vedúcim ústavov a dohodnuté 

finančné podmienky. 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

V Bratislave 18. 6. 2018 

  

 

 

Príloha č. 1- Časový harmonogram schvaľovania delenia dotačných prostriedkov 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 18.6. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


