
 
Zápisnica č. 6 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 18.2.2019 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácia z kolégia rektora 

3. Strojárska olympiáda 

4. Rôzne  

 

   

K bodu 1  

 

K rozhodnutiu č. 60 

 

Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ strojov 

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

Termín: 3.10.2018      Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 

 

                                                                       Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                       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 splnené- vypúšťa sa zo sledovania 
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                            K   Rozhodnutiu č.69 

 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť pracovný režim využívania auly. 

Termín :priebežne                                                                             zodp. prod. Prikkel 

 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa zo sledovania 

 

                                    

 

                            K  Rozhodnutiu č. 72 

 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby rozhodli, ktoré stroje potrebujú a ktoré 

sú nefunkčné a nepotrebné, tie nech navrhnú  na vyradenie a oznámia to Ing. 

Morávkovi.  

Termín: 20.10.2018                                                                  zodp. vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

                   

                                         

                               

                            K Rozhodnutiu č. 74 

 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby pripravili zoznam miestností, 

kancelárií kde sú problémy s oknami, nedajú sa zavrieť prípadne nedoliehajú a tento 

zoznam zaslali prodekanovi Prikkelovi. 

Ing. Zelený skontroluje učebne a posluchárne. 

Termín: december                                                          zodp. prod Prikkel, Ing. Zelený 

Rozhodnutie sa vypúšťa zo sledovania 

 

 

                         

                           K Rozhodnutiu č. 75 

 

Dekan fakulty nariaďuje urobiť verifikáciu priestorov ústavov a mien ľudí v 

jednotlivých kanceláriách a oddeleniach a tieto nahlásiť prodekanovi Prikkelovi. 

Termín: 30.11.2018                                                                      zodp: vedúci ústavov 

 

                                                             Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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                      K  Rozhodnutiu č. 77 

 

Dekan fakulty  ukladá začať práce na akreditačných spisoch pre dotknuté študijné 

programy. 

snímky č 31 a 32 z Prílohy č.1 

 

Termín: januar2019                                                     zodp .dotknutí garanti ŠP 

                                                                                       koordinuje prod. Urban 

 

                                                             Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                             K   Rozhodnutiu č. 76 

 

Dekan fakulty nariaďuje vyplniť informáciu o projekte podľa smernice rektora č. 

5/2014 pre všetky aktuálne pripravované projekty výziev MŠ SR a MH SR 

v požadovanej štruktúre a odovzdať Ing. Ploskuňákovej.  

Termín : 8.12.2018                                                                            zodp.vedúci ústavov 

                                                             Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

                             K  Rozhodnutiu  č.77 

 

Dekan fakulty nariaďuje  zaslať podklady  o výučbe mimo fakultných výkonov . 

Termín : december                                                                               zodp. prod Urban 

                                                             Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                                 Rozhodnutie č. 78 

Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť všetky poškodené, netesniace a akokoľvek nefunkčné 

okná prodekanovi Prikkelovi do 26.2.2019 

Termín :26.2.2019                                                                                  

                                                                                     zodp prod Prikkel 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o kolégiu rektora , ktoré bude zasadať dňa 20.2.2019. 

MŠVVaŠ SR pridelilo univerzite financie vo výške 820000 eur. Rektor STU navrhol 

pre SjF vyčleniť čiastku cca 70000 eur, 

 Rokovanie KR sa budú týkať:       

- schválenie koncoročného rozpočtu STU,  

- projekty mladých a post-doktorandské výskumné pobyty 

- návrh nových študijných programov, akreditácie 
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K bodu 3 

 

-prodekan Beniak informoval o prípravách na SO a DOD, ktorá sa koná  na fakulte 

dňa 21.2.2019, v rámci SO bude zasadať 5 komisií 5-tich kategóriách, 7-10 prác na 

komisiu  

- súťaž Grand Prix bude prebiehať pre  25 tímov po 5 študentov , spolu 107 študentov, 

predpokladáme návštevu asi 400-500 študentov, moderovanie bude zabezpečené  od 

profesionálnej moderátorky,  

-študenti fakulty budú  zabezpečovať  registráciu , zároveň budú pri sprevádzaní po 

laboratóriách a ústavoch ,zrušenie výuky je v kompetencii vyučujúcich a vedúcich 

ústavov,  

-stretnutie s riaditeľmi stredných škôl v rámci SO a DOD  nebude , bude organizované 

samostatne 

-účasť VIP  bude  obmedzená, z dôvodu stretnutie zväzov  na MŠSR 

- je zabezpečené vystúpenie rapera Adissa 

-stánky pre ústavy vo vestibule tento rok nebudú, v stánkoch budú prezentovať 

sponzori 

-stredoškoláci čo prídu budú mať možnosť vyplniť prihlášky- budú k dispozícii 

zamestnankyne pedagogického oddelenia a dve študentky 

-dekan fakulty vyzval vedúcich ústavov k maximálnej súčinnosti 

 

K bodu 4 

 

-dekan fakulty informoval, že dňa 4-5.3.2019 sa uskutočnia stretnutia s potenciálnymi 

zamestnancami vo veci kariérneho rastu. Prodekan Ďuriš vytypuje potenciálnych 

zamestnancov a pripraví časový harmonogram stretnutí. Výsledkom pohovorov bude, 

aby sa každý zamestnanec zaviazal, čo splní z požadovaných kritérií v najbližšom 

období.  

 

- na vedení STU bol schválený projekt prestavby bufetu, rozpočet je okolo 180000, do 

mesiaca by mohol bufet fungovať.  

 

-dekan fakulty informoval o propagácii fakulty – vedenie vyberá agentúru na 

propagáciu štúdia,  rezervy máme hlavne v oblasti propagácie na sociálnych sieťach, 

naďalej bude propagácia prebiehať na fakulte, agentúra bude hlavne profesionálnou 

podporou.   

 

-prodekan Urban-  pre štúdium v anglickom jazyku  ponúkame na AR 2019/20 

študijné programy  na 1 stupeň Bc – na študijný program Aplikovaná mechanika 

a mechatronika, na druhý stupeň  Ing. Výrobné systémy a manažérstvo kvality.  
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- prijímacie konanie – rozhodnutie o podmienečnom prijatí dostanú študenti na 

základe jediného kritéria, a to je minimálny počet získaných bodov.  

 

-prodekan Ďuriš - vyzval všetkých  vedúcich  ústavov, že dostanú edičný plán aby 

skontrolovali  návrhy publikácií z dôvodu že, publikácie sa vyskytujú s rovnakým 

názvom viackrát, jeden autor sa vyskytuje vo viacerých publikáciách, skontrolovať 

a poslať skorigované, v budúcnosti by to mali korigovať aj garanti a vedúci ústavov, 

niektoré publikácie súvisia aj s projektami ,čo je potrebné vyznačiť 

 

-prodekan Prikkel informoval o prestavbe bufetu, momentálne sa čaká na technické 

zariadenie, čo zabezpečuje Ing. Hulík,  

 

-doc. Ridzoň - informoval o pripravovanom AS – voľby do veľkého senátu 

 

-doc. Križan - informoval, že bude prebiehať 28.2.2019 audit na európsku akreditáciu-

zahraniční audítori 

  

 

   

 

 

 

 

                                                

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 

 

 

V Bratislave 18.2. 2019 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                          prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


