
 
Zápisnica č. 2 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 8.10.2018 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z KR (dekan fakulty) 

3. Čerpanie energií (prodekan Urban) 

4. Stav čerpania finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 

5. Rekonštrukcie (prodekan Prikkel) 

6. Rôzne 

              -Individuálny systém hodnotenia (dekan fakulty) 

        -Stav prípravy DSV projektov (prodekan Ďuriš) 

              -Plán propagácie štúdia AR 2018/2019(prodekan Beniak 

 

 

 

 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty na úvod KD zapracoval zmenu do programu, na zasadnutie KD prišla 

konateľka zazmluvnenej  upratovacej firmy  ohľadne riešenia s problémov s upratovaním, 

ktorá  vystúpila s tým, že v tejto situácii firma zlyhala, budova fakulty  na upratovanie nie je 

jednoduchá a nie sú schopní zabezpečiť dostatočný počet ľudí čo znamená, že  smerujú ku 

odstúpeniu od zmluvy. 

 Dekan fakulty reagoval, že tým nás dostanú do veľmi nepríjemnej situácie a  nám situáciu 

s upratovaním nevyrieši. Zároveň navrhol hľadať kompromisné riešenie. Zástupcovia 

upratovacej firmy požiadali o spätnú väzbu  a ústretovosť, na vrátnici bude zošit do ktorého sa 

budú zapisovať všetky nedostatky. Následne sa pokúsi upratovacia firma urobiť nápravu 

a zabezpečiť  riadne upratovanie podľa zmluvy. 

 

   

 

 

 

 

Dekan kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 3.9.2018. 
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  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  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  splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 

                  

                 K  Rozhodnutie č. 68 

 

Dekan fakulty povoľuje opravné štátnice len pre zahraničných študentov študujúcich 

v anglickom jazyku.  

 

Termín : 10.2018                                                                    zodp. prod. Urban                                                   

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  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

                           K Rozhodnutiu č. 70  

 

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

počtu a stavu všetkých počítačov v učebniach a na jednotlivých útvaroch na fakulte. Termín 

:15.10.2018                                                            zodp . vedúci ústavov , Ing. Horvát 

 

 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

                                     

                          K  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  

 

                                                                        

Rozhodnutie  splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 

                           Rozhodnutie 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 č. 73 

 

Dekan fakulty nariaďuje , aby vedúci ústavov mali rovnaké prístupové práva  do AISu ako 

garant  študijného programu. 

Termín: 10.2018                                                                             zodp. Prod Urban 

 

 



Zápisnica č. 2/ 2018-2019 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 8. októbra 2018 

4 
 
 
 

 

K bodu 2 

 

 

Dekan fakulty  predniesol informáciu zo zasadnutia KR 3.10.2018 podľa programu: 

 

1. Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu STU  

2. Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.1.2 priestorové plánovanie  

3. Vedec roka STU 2018 - Vyhlásenie finančne dotovanej ceny  

4. Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD.  

5. Rôzne 

Dôležité  informácie z KR: 

 

-Vyhlásenie   titulu „Vedec roka STU“, a kategóriu „Mladý vedecký pracovník“, dekan 

vyzval vedúcich ústavov, všetky návrhy poslať prodekanovi Ďurišovi do 23.10.2018.  

 

-Návrh na udelenie plakety prof. Kopáčikovi 

 

-FIT dostala 150 000 eur  na presťahovanie inkubátora – inkubátor ale stále nie je 

presťahovaný.  

 

 

 

K bodu 3 

 

Prodekan Urban predniesol komplexnú informáciu ku čerpaniu energií:  

Príloha č. 1- Stav čerpania energií 

 

 

- v súvislosti s čerpaním energií prodekan pripomenul, že máme v budove  problémy 

s nedoliehajúcimi  a pokazenými oknami čo zbytočne zvyšuje náklady na energie 

-dekan informoval, že  ešte  máme zádržné u fy Stafin- ktorá realizovala výmenu okien  

ohľadne okien a od fy Stafin požadovať nápravu.  
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                              Rozhodnutie 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: 9.10.2018                                                                       zodp. prod Prikkel, Ing. Zelený 

 

K bodu 4 

 

Mgr. Kuzmová predniesla prehľad  čerpania dotácií. 

 

 Príloha č.2- Prehľad čerpania dotácií 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Prikkel predniesol informáciu ohľadne rekonštrukcií na fakulte. Rekonštrukcie sa 

ukončili na pedagogickom oddelení, podarilo sa zabezpečiť vyasfaltovanie priestoru pred 

fakultou, súbežne sa  pokročilo v ťažkých laboratóriách na odstránení nefunkčných zariadení, 

likvidácia nebezpečného odpadu na Mýtnej, čaká nás úprava laboratórií oproti 

pedagogickému oddeleniu, príprava miestností pre Ústav jazykov ašportu, príprava 

a laboratórií pre ÚTM,  rekonštrukcia bufetu. 

 

Dekan informoval kolégium informáciou z VF o úlohe pripraviť aktualizáciu pasportizácie 

jednotlivých ústavov, čo bude prepočítané  následne aj na počet ľudí.  

 

 

 K bodu 6 

 

-Dekan fakulty informoval o metodike IHV, do konca roka pôjde v prípravnom režime a budú 

sa odlaďovať chyby.  

 

Príloha č.3-Priebežné hodnotenie 8.10.2018  

 

Dekan informoval , že chce navštíviť jednotlivé ústavy, rozprávať sa s vedúcimi a následne aj 

jednotlivcami. 
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                                  Rozhodnutie  č. 74 

 

Dekan fakulty nariaďuje  vedúcim ústavov, nahlásiť termíny na stretnutie ústavov s dekanom, 

tak aby prebehli v októbri. 

Termín 15.10 .2018                                                                             zodp. vedúci ústavov 

 

 

- Prodekan Ďuriš informoval o stave  prípravy DSV -návrhy projektov pre dlhodobý 

strategický výskum. Prebiehajú stále  rokovania ohľadne možných tém v oblasti zameranej na  

karosériu vozidla s možnosťou využitia penového hliníka.  

 

-Prodekan Beniak- predniesol plán  propagácie fakulty na AR 2018/2019 

 

- Október – aktivity - Gaudeamus  Brno 

- Grand prix - jesenná akcia bude zrušená, namiesto toho sa uskutoční projekt  Formula 

okolo Slovenska, v spolupráci s PSA, zároveň sme oslovili na spoluprácu firmy 

v zaujímavých regiónoch   

- November -akadémia VAPA- v spolupráci s rektorátom 

                       - Ukrajina- veľtrh univerzít 

U nás študujú 4 študenti – vybrať jedného nášho študenta, osloviť ho a požiadať 

o spoluprácu v nábore, všetky náklady budú hradené z fakultnej strany, organizačne 

zabezpečenie  rektorát – termín polovica novembra 

- 19-20.10.2018- uskutočnia sa  vzorové prednášky pre stredoškolských študentov- 

poslať možnosti a termíny zaujímavých a vhodných prednášok tak, aby sa dali 

zapracovať do programu 

- December PROEDU – rektorát- spoločná aktivita 

- 17.2.2019 – Strojárska olympiáda- deň otvorených dverí 

- Marec – návšteva  gymnázia z Topoľčian 

- Apríl -Night of chances 

- Maj – veľtrh Nitra 

- August AJA- junior automobilová akadémia 

 

 

-Prodekan Urban- informoval o aktuálnych počtoch študentov a pre porovnanie minulý AR 

Príloha č. 4- zapísaní AR 2017/2018 fix 31.10.2017 

Príloha č. 5- zapísaní AR 2018/2019 sumár 8.10.2018 

 

 

 

Rôzne- 

 

- Prodekan Ďuriš vyzval-poslať Ing. Ploskuňákovej prehľad podávaných projektov 

APVV- 
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- 16.10. 2018 sa uskutoční vedecká rada 

- Doc. Križan-  informoval  o tom, že by chcel  vyvolať stretnutie ohľadne programu 

ERASMUS  zoznamu predmetov 

- -prodekan  Beniak-pošle výzvu na  aktualizovanie zoznamu max 15  predmetov, ako 

možnosť výberu pre študentov ERASMU, ktoré chceme a vieme vyučovať 

v angličtine. Dekan oznámil, že výkony učiteľov ERASMU  sú zahnuté do systému 

ISH. 

- Doc .Velichová- sa pýtala v akom štádiu je plánovaná medaila SjF- dala návrh na 

venovanie medaile pri príležitosti životného jubilea doc. Abrhamovi. 

- Dekan  - bude výročie Aurela Stodolu -návrh na zváženie do pléna - novej medaile pri 

tejto príležitosti. 

 

                                                            

 

  

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 

 

 

Príloha č. 1- Stav čerpania energií 

Príloha č. 2- Prehľad čerpania dotácií 

Príloha č. 3- Priebežné hodnotenie 8.10.2018 

Príloha č. 4- zapísaní AR 2017/2018 fix 31.10.2017 

Príloha č. 5- zapísaní AR 2018/2019 sumár 8.10.2018 

 

V Bratislave 8.10. 2018 

  

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Dňa: 8.10. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


