
 
                              

 

Zápisnica č. 8 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 8.4.2019 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Rozpočet (Ing.Kuzmová) 

3. Projekty (prof .Ďuriš) 

4. Revízia strojov (Ing. Morávek) 

5. Rôzne 

           - výročná správa hospodárenia (ing. Kuzmová) 

           - stav študentov a propagácia (prof. Urban) 

           - študentská vedecká konferencia (prof. Urban, doc. Gužela) 

           - Fórum riaditeľov stredných škôl (prof. Šooš) 

           - rekonštrukcia a otvorenie stravovacieho zariadenia (doc. Prikkel) 

 

K bodu 1 

 

                               K rozhodnutiu č. 60 

 

Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ strojov 

a pripraviť súpis všetkých strojov. Výsledok analýzy predloží dekanovi fakulty.  

(funkčné nepotrebné stroje budú odpredané). 

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

                                                       

Rozhodnutie  splnené– vypúšťa sa so sledovania 

 

                                 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: priebežne                                           zodp .dotknutí garanti ŠP, 

koordinuje prod. Urban 

 

                                                                      Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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                              K  Rozhodnutiu 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 

                                                           Rozhodnutie  splnené– vypúšťa sa so sledovania 

 

 

                              K  Rozhodnutiu č. 79 

Dekan fakulty nariaďuje vykonať analýzu vhodnosti akreditovania našich študijných 

programov ako konverzných a pripraviť podklady pre  vybraný  ŠP 

Termín: apríl 2019                                                                                zodp. prod Urban 

                                                                Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

                                         K  Rozhodnutiu č.80 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť analýzu publikácií a návrh motivačných opatrení 

pre zvýšenie publikačnej činnosti a  podpory publikovania. 

Termín: apríl 2019                                                                                zodp. prod Ďuriš 

                                                            Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   

 

 

K bodu 2 

 

Ing. Kuzmová – informovala o porovnaní poslednej verzie  rozpočtu. Ešte sa uskutočnia  

rokovania medzi dekanmi, následne  kolégium rektora, kde by sa mal rozpočet prerokovať 

a predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie AS STU.  

Príloha č. 1  

 

Dekan fakulty informoval o stretnutí dekanov  jednotlivých fakúlt s rektorom STU,   všetky 

fakulty idú okrem FIT dolu s počtom prihlásených  študentov.  

 

Rektor STU navrhuje pozmeniť rozpočet STU nasledovne: hodnotu milión eur z fondu 

obnovy  rozčleniť na čiastky 400 tisíc eur, ktoré vyčlenil  na havarijne stavy pre fakultu 

architektúry, 600 tisíc eur  vyčlenil pre  na excelentne tímy, ktoré by sa  mali vytvoriť na 

každej fakulte, pričom  hodnotene budú patenty , citácie , publikácie,  doktorandi . 

Na SjF by sa mali vytvoriť 2 tímy. Dekan fakulty navrhol rektorovi , aby sa najprv urobili: 

 

• strategicky plán investícii univerzity, 

•  analýza a optimalizácia využitia personálnych zdrojov rektorátu 

•  pasportizácia priestorov univerzity 
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K bodu 3 

 

Prodekan Ďuriš  - predniesol informáciu o podávaní  projektov za 5 rokov - Príloha č. 2  

Dekan fakulty – informoval  o projektoch APVV , zo SjF sme podali 20 projektov ako 

riešitelia, alebo spoluriešitelia.  

 

K bodu 4 

Dekan fakulty prezentoval tabuľku ktorú zosumarizoval na základe podkladov vedúcich 

ústavov Ing. Morávek Príloha č. 5 . Následne sa prednesenej správe otvorila diskusia.   

 

K  Rozhodnutiu č.81 

Dekan fakulty rozhodol: 

- Vykonať obhliadku technického stavu strojov,  

- V prípade, že fakulta vlastní viac strojov jedného typu (v jednej budove) vybrať stroj  

           v najlepšom technickom stave  a na tento stroj/stroje  nechať vykonať revíziu. Ostatné  

           stroje navrhnúť na odpredaj alebo nechať zošrotovať,  

- Na stroje, ktoré sú jedinečné a potrebné pre fakultu nechať vykonať revíziu. 

Termín: apríl 2019                                                                                zodp. Ing. Morávek 

 

Po skončení Kolégia dekana sa uskutočnila diskusia dekana a dotknutých vedúcich ústavov na 

tému odpredaja nepotrebných strojov. Na diskusii bolo prijaté rozhodnutie   

 

K  Rozhodnutiu č.82 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov:   

- Stroje, ktoré neboli vybrané na revíziu a sú určené na odpis odpojiť od elektrickej 

enenrgie, a viditeľne označiť tabuľkou „Mimo prevádzky“  

-  Navrhnúť dekanovi, či financie za odpredané/zošrotované stroje kúpiť jeden nový 

spoločne vytypovaný stroj, alebo budú peniaze za odpredaj pridelené na dotknutý 

ústav.  

Termín: 26. apríl 2019                                                                           zodp.  vedúci ústavov 

 

 

V prípade, že sa vedúci ústavov zhodnú na investovaní financií z predaja na nákupe 

spoločného stroja, dekan fakulty vyčlení na nákup takú istú sumu aká sa získala z odpredaja 

strojov.   

 

 

K bodu 5 
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-Ing. Kuzmová  

- preniesla Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 - je spracovaná v zmysle platných 

predpisov-Výkaz ziskov a strát za rok 2018- Príloha č. 3  

  

Dekan fakulty 

- pripomenul, že bolo predlžené  prvé kolo  prijímacieho konania do 31.5.2019 

V tomto období chceme prísť s ďalšou propagačnou kampaňou - na základe propagácie videa 

na Youtube kanáli, každý deň rastie počet kliknutí na web stránke „študuj strojarinu“ 

 

 

Prodekan Urban 

-podal  informáciu o prihláškach, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi, vychádza tento  rok  

ku 3.4.2019 lepšie, máme 301 podmienečne prijatých študentov 

 

Prodekan Ďuriš 

- predniesol návrh motivačnej  podpory pre podporu publikačnej činnosti- nevyhnutné zvýšiť 

aktivitu, budú motivované publikácie v kvartiloch 1, 2 a 3, návrh sa bude ešte 

pripomienkovať.  

 

K  Rozhodnutiu č.83 

Dekan fakulty nariaďuje cizelovať predložený návrh a predložiť ho na najbližšie zasadnutie 

Kolégia dekana.  

Termín: 26. apríl 2019                                                                           zodp.  prod. Ďuriš.  

 

 

Prodekan Urban 

 -dňa 9.4.2019 sa uskutoční Študentská vedecká konferencia -prípravu zabezpečuje  doc. 

Gužela, ktorý informoval ,že bude 9 sekcii, zúčastní sa  68 študentov so 64 prácami,  

Program: 9:00-9:15 -otvorenie, 9:15-12:30 rokovania v jednotlivých sekciách,12:30-14:00 

vyhodnotenie, následne raut , pre víťazov v jednotlivých sekciách  budú pripravené finančné 

ceny. 

  

Dekan fakulty 

-v piatok dňa 12.4.2019 sa uskutočnia 2 akcie  

                                                        

 

 

Prodekan Urban 

-pripomenul, že koncom  júna 2019 sa uskutoční  zápis študentov na bakalárske a inžinierske  

štúdium – študentom sa budú pri zápise odovzdávať usb kľúče s aktuálnymi študijnými 

programami 
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                                                         Rozhodnutie č. 84 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov a garantov študijných programov  do  17.4.2019 

zaslať prodekanovi Urbanovi  aktualizované študijné programy , ktoré budú platné na AR 

2019/20. 

Termín 17.4.2019                                                                                     zodp. prod Urban 

 

 

 

Prodekan Prikkel 

- informoval o zmenách v parkovaní vo dvore – budú  nové rampy- systém Salto, prepojené 

s našimi databázami, k dispozícii bude 30-40 parkovacích miest, bude možné  parkovanie na 

zamestnaneckú kartu 

 

-sťahovanie oddelenia telesnej výchovy a UTM sa má uskutočniť po 20.5.2019. 

Doc. Schrek- oznámil, že  na UTM prebiehajú intenzívne prípravy v súvislosti so sťahovaním  

 

Prof. Peciar 

- požiadal o ďalšie rokovania ku spôsobu rozdeľovania refundovaných prostriedkov 

z projektov, s momentálne prerozdeľovanie nepovažuje za konečné  

 

Doc. Ridzoň 

informoval o programe najbližšieho zasadnutia AS SjF. Zasadnutie predsedníctva sa 

uskutoční 9.4.2019. Na programe zasadnutia AS SjF-  bude prednesená správa o hospodárení, 

voľba zástupcu fakulty do rady VŠ, 16.4.2019 bude  zasadnutie AS, 6-7.5.2019  sa uskutočnia 

voľby do 

 

Mgr. Cepková 

informovala  

- o akcii  Ping pong bez barier, ktorá sa bude konať - 24.4.2019 o 14:00 vo vestibule 

SjF, zároveň pozvala záujemcov o hru , aby sa prihlásili 

▪ -30.4.2019- športový deň strojárov na Mladej Garde- organizujú SCS v spolupráci 

s FTCHPod 9:00 pozvala  na zápas- učitelia , študenti 

- rozcvička s rádiom REGINA 2 , každý deň o 5:45 ráno 

 

 

 

 

 

Doc.Velichová 
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- informovala o účasti na konferencii o matematike-kde bola spísaná rezolúcia prítomných, do 

r 2025 by mal byť záväzný dokument , aby mali stredoškolskí študenti povinnú úroveň štúdia 

v matematike 

 

 

Príloha č.1- Porovnanie dotácie SjF STUBA 2018 a 2019 

Príloha č.2- Projekty pre rok 2019 

Príloha č.3- Výročná správa -Výkaz ziskov a strát 2018 

Príloha č 4- Porovnanie prihlášok študentov STUBA 

Príloha č.5- Sumarizácia strojov na jednotlivých ústavoch.  

 

 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 

 

 

V Bratislave 8.4. 2019 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


