
 
Zápisnica č. 9 / 2017-2018 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 09. apríla 2018 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácie z kolégia rektora (prof. Šooš) 

3. Nábor, stav prijímania študentov (prof Šooš, doc. Beniak) 

4. Rekonštrukcie laboratórií( prof. Šooš) 

5. Individuálne hodnotenie výkonov (prof .Ďuriš) 

6. Rôzne- Ping pong bez bariér, stretnutie vedenia s akademickou obcou 

 

 

 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 05. 03. 

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: priebežne                                                           Zodp. za kontrolu: prod. Prikkel 

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, 

Rozhodnutie  splnené -vypúšťa sa so sledovania 
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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. 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: 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  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  splnené – vypúša 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: 23. 04. 2018      Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

 

 

K bodu 2 

Program zasadnutia KR 4.4.2018 
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Dekan predniesol informácie z kolégia rektora  -základné body: 

 

1. Výročná správa STU za rok 2017- v prehľade počtu prijatých študentov , klesá počet 

študentov na všetkých univerzitách. Pokles študentov na STU za 4 roky je  takmer 

5000. Strojnícka fakulta má na STU najvyšší počet zahraničných študentov. 

2. Dlhodobý zámer STU na roky od 2018- dekan informoval o prednesenom zámere , 

kde bolo vytýčených 7  základných oblastí, má ešte prejsť pripomienkami a pôjde na 

schválenie do AS STU 

3. Rozpočet STU – dekan informoval o rozsiahlej diskusii k tomuto bodu 

a pripomienkovaní, SjF sa znížia dotácie v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

o 75000. Hlavným dôvodom poklesu dotácií je radikálny pokles študentov za ostatné 3 

roky.  

 

 

 

 

Rozhodnutie 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 vysporiadenie 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 

 

 

Prodekan Prikkel ešte pripomenul, že je potrebné záverečný protokol k riešeným HZ 

vyplňovať správne, aby bol vyplnený presne v kontexte objednávky, alebo zmluvy. 

 

 

K bodu 3 

 

Dekan informoval o priebehu náboru študentov . Na SjF ku dňu 5.4.2018 bolo podaných 326 

prihlášok z čoho je podmienečne prijatých 305 študentov.  

-podľa výsledkov z AIS-u sú prihlásení študenti s dobrými stredoškolskými výsledkami –

Dekan fakulty informoval, že na vedení fakulty vydal rozhodnutie o predĺžení prvého kola 

prijímania študentov do 31.5.2018. Zároveň sa spúšťa nábor na profesijného bakalára.  

-prebehla diskusia ku skúsenostiam s pilotným profesijným bakalárom, máme 10 študentov, 

všetci študujú, snažia sa, dosahujú dobré výsledky. 

S náborom na nový AR pre profesijného bakalára ponúkla pomoc aj firma Volkswagen, 

pomôže s reklamou v médiách. Dekan fakulty bude rokovať o podpore aj s firmami, ktoré 

majú záujem o výchovu profesijných bakalárov.   

-pre zahraničných študentov sa otvárajú 2 študijné programy . 

-slovenskí študenti, ktorí majú záujem študovať v  študijnom programe realizovanom 

v anglickom jazyku, musia najprv školné zaplatiť a potom môžu požiadať o zníženie 

školného. 

Dekan zdôraznil, že jednou z troch priorít na AR 2018/19 je prijať a osloviť čo najvyšší počet 

študentov. 
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K bodu 4 

 

Dekan informoval o rekonštrukcii ťažkých laboratórií. Prebieha vysťahovanie veľkého 

množstva starého nábytku, kovového odpadu, stavebného odpadu, momentálne prebieha 

verejné obstarávanie na likvidáciu odpadu, následne prebehne II. Etapa predelenia prízemia- 

kde budú nové priestory ÚTM  a 1. posch., kde vznikne prototypová hala pre riešenie 

projektov. 

Dekan vyzval všetkých vedúcich ústavu, aby sa vyjadrili so svojimi návrhmi  a požiadavkami, 

čo by sa malo v tejto hale nachádzať, aby statik mohol urobiť návrh  projektu na výpočet 

zaťaženia. 

VW nám niektoré zariadenia zapožičia na dobu neurčitú. 

 

 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Ďuriš informoval o termíne  do 24.4.2018 treba uzavrieť podklady  na 

spracovávanie publikačnej a pedagogickej  činnosti, kedy bude stretnutie VF s akademickou 

obcou. 

 

Dekan informoval o stave podávania projektov so začiatkom riešenia v roku 2018, na základe 

porovnania  počtov podaných projektov, univerzít, fakúlt a financií (príloha 1). V rámci STU 

sme v KEGE dostali najviac finančných prostriedkov 

Dekan vyzýva podávať čo najviac VEGA a KEGA projektov 

 

V Rámci projektu bolo podaných 700 projektov, pričom financovaných 60. 

 

Rozhodnutie č. 62 

Dekan fakulty ukladá mobilizovať členov jednotlivých ústavov pri podávaní projektov KEGA 

a VEGA. 

Termín: priebežne                                                                                 Zodp: ved. ústavov 

 

 

Prodekan Ďuriš informoval o krátkom termíne na spracovanie dotazníku „Rozvoj stratégie 

výskumných aktivít inštitúcie“ , ktorý dostali všetci vedúci ústavov. Dotazník je potrebné 

odovzdať na rektorát za účelom, aby univerzita mohla získať prístup ku štrukturálnym 

fondom EU. 

-dotazník je treba vyplniť stručne 

-ku každú aktivitu priradiť ku stanoveným doménam 

-termín 19.4.2018 

 

Rozhodnutie č. 63 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť podklady ku rozvoju strategických výskumných aktivít 

inštitúcie ku dňa 13.4.2018 a poslať prodekanovi Ďurišovi. 

                                                                                                              Zodp. ved. ústavov 
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K bodu 6 

 

 Prodekan Prikkel informoval o pripravovanej akcii Ping-pong bez bariér, ktorá sa uskutoční 

na fakulte 17.4.2018. Je to už VIII ročník organizovaný v spolupráci s Slovenským 

paralympijským výborom a tento rok sa koná pod záštitou francúzskeho veľvyslanca 

v Bratislave . Účasť prisľúbili partneri PSA Groupe, Francúzsko-slovenská obchodná komora, 

Adient Slovakia s.r.o. 

 

Dekan informoval o skutočnosti, že naša fakulta pripravuje  konferenciu ERIN. 

 

Rozhodnutie č. 64 

Dekan fakulty ukladá medializovať možnosť pre mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov, publikovať výstupy na medzinárodnej konferencii ERIN. 

                                                                                                          Zodp. ved. ústavov 

 

 

 

Ing. Morávek pripomenul, že by bolo potrebné samostatné stretnutie s vedúcimi ústavov 

a zainteresovanými kvôli špecifikácii  pilotnej haly. 

 

 

Prof. Gulan informoval, že výjazdy ku propagácii štúdia na SjF  a bolo by vhodné na budúci 

rok osloviť aj tretie aj druhé ročníky na stredných školách. 

 

Prodekan Beniak  informoval , že budúci AR sa uskutoční prvé kolo výjazdov 

v septembri/októbri 2018  a druhé kolo v januári/februári 2019 

Zároveň informoval o pripravovanom mimoriadnom čísle časopisu Škrt, ktorý plánujeme 

rozposlať na všetky stredné školy.  

 

Mgr. Cepková spomenula , že dňa 12.4.2018 sa uskutoční predkolo Ping pongu  pre učiteľov,  

ktorí budú  hraťv jednotlivých družstvách PPBB dňa 17.4.2018. 

 

  

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

V Bratislave 09. 04. 2018 

  

Príloha č. 1: Projekty pre rok 2018 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
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Dňa: 09. 04. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


