
 
Zápisnica č. 1 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 3.9.2018 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Výzvy MŠVVaŠ SR- Dlhodobý strategický výskum (Šooš) 

3. Začiatok akademického roka 2018/19 (Urban) 

4. Rôzne  

- A, plánované propagačné akcie  (Beniak) 

- B, stretnutia s firmami, ZF, Boge, ZKW (Beniak) 

- C, rekonštrukcie, havarijný stav (Prikkel) 

- D, stav akreditácie (Urban) 

- E, plán kariérneho rastu (Šooš) 

- F, rôzne 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 

2.7.2018. 

             

                         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 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: 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  



Zápisnica č. 1/ 2018-2019 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 3. septembra 2018 

2 
 
 
 

 

 

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. 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   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 : 3.10.2018                                                                  zodp. vedúci ústavov                                                   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                       K  Rozhodnutie č. 68 

 

Dekan fakulty povoľuje opravné štátnice len pre zahraničných študentov študujúcich 

v anglickom jazyku.  

 

Termín : 10.2018                                                                    zodp. prod. Urban                                                   

 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

                                K   Rozhodnutiu č.69 

 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť pracovný režim využívania auly. 

Termín :priebežne                                                                             zodp. prod. Prikkel 
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K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o stretnutí  na rektoráte k výzvam k Dlhodobému strategickému 

výskumu, ktorý obsahuje 5 strategických téz, ani jedna pritom nie je pre bratislavský kra , ale 

partneri z bratislavského kraja môžu v súčte čerpať financie vo výške  do 15% 

z požadovaného NFP. 

Príloha č. 1- Základný prehľad výzvy DSV 

Rektor navrhol, že všetkých 5 téz by mohla predložiť MTF v Trnave a fakulty v Bratislave 

môžu participovať na jednotlivých tézach. (Sjf by mohla participovať na tézach Dopravné 

prostriedky a Priemysel) 

V každej výzve môže STU predložiť jeden projekt a má sa uplatniť inštitút partnera výzvy. 

Dekan fakulty rozposlal všetkým vedúcim ústavov možné tézy s požiadavkou návrhov tém. 

Jednotlivé návrhy tém na riešenie projektov: 

 

Príloha č.2- Predložené návrhy tém na DSV 

 

V diskusii na danú tému dekan fakulty apeloval na vedúcich ústavov, aby doplnili a predložili 

ďalšie návrhy tém, ale aj priradili  čo najviac  ústavov k jednotlivým témam. 

 

Dekan tiež informoval o možnej spolupráci so žilinskou univerzitou ŽUZA. 

 

K bodu 3 

 

Prodekan Urban informoval o začiatku AR 2018/19, dňa 17.9.2018- bude o 13,30 slávnostná 

imatrikulácia prvákov na bakalársky stupeň. 

Počty prijatých študentov na akademický rok 2018/2019 ku 2.9.2018 : 

Prvý ročník BC- počet prihlášok a podmienečne prijatí-480, zapísaní 235 čo je len 53 % 

z počtu prihlášok, ešte pravdepodobne  pribudnú noví maturanti a opakujúci prváci. 

 

Prodekan Urban skonštatoval, že zápisy realizované už koncom júna sa ukázali ako vhodné. 

 Do ďalších ročníkov BC štúdia, zápisy sa robili elektronicky– 2 ročník BC – zapísaných 91,  

3 ročník BC – zapísaných 95, tiež ešte pravdepodobne pribudnú 

 

Prvý ročník ING- počet  prihlášok 191, zapísaných 141, 

Druhý ročník  ING- zapísaných počet 135. 

 

                                        

 

K bodu 4 

 

A ,Prodekan Beniak informoval o propagačných akciách fakulty. 

V septembri vstup v rádiu Regina, 6.9. – letná univerzita STU- bude aj prehliadka 

zaujímavých laboratórií 

14.9. 2018 10:00 návšteva zástupcov firmy BROSE - hľadajú Strojnícku fakultu  na 

spoluprácu a grantový výskum, prodekan vyzýva všetkých vedúcich ústavov pripraviť krátku 

prezentáciu s možnosťami poskytnúť spoluprácu vo výskume a  ukážky laboratórií. 

Prodekan Beniak pripraví plán návštev laboratórií.  
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VW bude participovať na propagácii profesijného bakalára, návšteva vybraných stredných 

škôl, kde zároveň prebehne aj propagácia všetkých študijných odborov SjF 

 

B ,Ohľadne rekonštrukcie budovy a riešenia havarijného stavu informoval dekan fakulty. 

Príloha č. 3- Rekonštrukcie , havarijný stav  

 

C, Prodekan Urban informoval o stave akreditácie –všetky materiály pripravené do 

akreditačného spisu  boli zaslané na rektorát a odoslané  na MŠSR.  

Akreditáciu študijného programu profesijný bakalár máme, čakáme len na podpis od p. 

ministerky. 

9.10. 2018 sa uskutoční konferencia o profesijnom bakalárovi, dekan skonštatoval, že zo 

strany firiem je obrovský záujem o takúto formu štúdia, ale slabý záujem je zo strany 

študentov.  

 

D, Dekan fakulty predniesol materiál ku kariérnemu rastu na AR 2018/19 

Príloha č. 4- Návrh plánu kariérneho rastu na rokovania VR SjF 

 

E, -dekan fakulty oznámil, že  v druhej polovici septembra a začiatkom  októbra plánuje 

navštíviť jednotlivé ústavy  

    -dekan vyzval vedúcich ústavov, aby pri podávaní projektov nezabúdali na CI a zadávali do 

plánov   a výstupov aj hodiny určené na výrobu zariadení,  

     - dekan fakulty  informoval o ponuke priestorov  pre firmy na propagáciu, S4 poslucháreň 

VW – VW sľúbilo zabezpečenie rekonštrukcie, oprava klimatizácie, poslucháreň S3 – firma 

ZKW, Schaeffler - propagačný kútik, sedačka v drevárni,  

 VW darovalo fakulte 26 počítačov, postupne sa umiestňujú na fakulte, 5-6 počítačov pôjde 

ako podpora na gymnázium do Kovačice v Srbsku 

 

 

                                                              Rozhodnutie č. 70  

Dekan fakulty nariaďuje rozoslať na vedúcich pracovísk e-mail s požiadavkou na  zo 

sumarizáciu počtu a stavu všetkých počítačov v učebniach a na jednotlivých útvaroch na 

fakulte. V prípade potreby sa zvyšné počítače prerozdelia na jednotlivé útvary dekanátu a 

ústavy. 

Termín :3.10.2018                                                            zodp . vedúci ústavov , Ing. Horvát 

 

  

-Mgr. Kuzmová informovala o novom systéme upratovania prostredníctvom zmluvy 

s upratovacou firmou. Upratovanie začína od 3.9.2018 v čase 6:00-20:00, v zmluve je 

dohodnuté presne čo majú robiť. 

 

                                                  Rozhodnutie  č. 71 

Dekan fakulty ukladá vybrať zo zmluvy s upratovacou firmou, čo všetko je obsahovou 

náplňou upratovania, aby vedeli vedúci ústavov skontrolovať či firma plní úlohy , ktoré má 

zazmluvnené. 

Termín: 3.10.2018                                                                  zodp. Mgr. Kuzmová  
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       -Mgr Kuzmová požiadala prítomných, aby ak vedia,  dali informáciu, kto je 

prispievateľom 2%, s výnimkou zamestnancov. Tiež informovala o prebiehajúcom predaji 

chaty Modra – piesok a domu  v Ľubochni. 

      

        -Mgr. Cepková pozvala všetkých zamestnancov prostredníctvom vedúcich ústavov na 

športový deň dekana, ktorý sa koná 10.9.2018 na Mladej Garde, v prípade zlého počasia sa 

uskutoční v telocvični. 

 

       

  -dekan informoval že pani Mgr. Frajková bude fyzický bývať  na fakulte v dňoch streda 

a štvrtok. Súčasne informoval o pláne zasadnutí VF, KD, KR, VR na 1. polrok AR 2018/19 

Príloha č. 5 – plán zasadnutí VF, KD ,KR , VR na AR 2018/19 

 

                            

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 

 

 

 

Príloha č. 1- Základný prehľad výzvy DSV 

Príloha č.2- Predložené návrhy tém na DSV 

Príloha č. 3- Rekonštrukcie , havarijný stav  

Príloha č. 4- Návrh plánu kariérneho rastu na rokovania VR SjF 

Príloha č. 5 – plán zasadnutí VF, KD ,KR , VR na AR 2018/19 

 

 

 

 

V Bratislave 3.9. 2018 

  

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Dňa: 5.9. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


