
 
 

                              

 

Zápisnica č. 13 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 14.10.2019 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Stav čerpania finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 

3. Rekonštrukcie 

     -Stav finančných prostriedkov (ing. Kuzmová) 

     -stav realizovaných prác (prod. Prikkel)  

       4. Informácie z Kolégia rektora 

       5. Neplatený člen univerzity(prod Ďuriš) 

       6. Ako ošúpať banán (prod Beniak, Ing. Morháč) 

       7. Rôzne 

                   

    

K bodu 1 

                                         

                                                  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  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 
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Dekan fakulty následne predstavil analýzu súčasného technického stavu strojov a návrh na ich 

revíziu, resp. predaj, príloha č.1. Analýzu pripravil Ing. Morávek. Dekan fakulty súhlasí 

s predajom, resp. zošrotovaním  nepotrebných strojov. Ing. Morávek ešte prerokuje konečné 

rozmiestnenie strojov, ktoré sa budú prevážať z Pionerskej ulice.     

                                                                           Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   

 

Ing. Morávek informoval, že v súčasnosti boli na vybrané stroje oslovení záujemcovia 

o nákup týchto strojov.                 

                                             

                                                    K  Rozhodnutie č.  91 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť plán aktivít pre ERASMUS na akademický rok 2020/21 

Termín : priebežne                                                                                       zodp:prod.Beniak                                                           

                                                                                  Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

                                                                          

                                                    K   Rozhodnutiu č.92 

Dekan fakulty nariaďuje poslať vedúcim ústavov aktualizovaný stav študentov zapísaných na 

jednotlivé ŠP  a vybrať z každého ústavu tútora pre krúžky študentov 1 ročníka BC štúdia. 

UDTK navrhne 3 tútorov, ostatné ústavy navrhnú po 1 tútorovi. 

Termín: 20.9.2019                                                                  zodp. prod.Urban, vedúci ústavov  

                                                                            Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

K bodu 2  

Ing. Kuzmová odprezentovala stav čerpania dotačných prostriedkov na rok 2019  Príloha č. 1 

                                               

K bodu 3  

 

Prodekan Prikkel informoval o: 

-  stave  rekonštrukcií, ktoré prebiehajú postupne podľa plánu, v súčasnosti sa rekonštruuje  

pavilón laboratórií -  laboratórium energetiky, diskutuje sa o priečke, aby sa mohlo sfunkčniť 

laboratórium energetiky,  

- malý labák UTM - odstraňujú sa  drobné nedostatky, 

- všetkým členom KD bolo odoslané  znenie zmluvy upratovacích služieb. 

 

Ing. Kuzmová  

- prezentovala stav financií určených na rekonštrukcie - Príloha č. 2 

 

 

K bodu 4 

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora  zo dňa 7.10.2019, podľa programu                                 

1.Otvorenie 
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 2. Informácia o sprístupnení služieb G-Suite for Education (M.Fikar) Prizvaný: Ing.Ďurkovič  

Ing. Horvát- vysvetlil- služba pre zamestnancov- máme neobmedzené emailový priestor, ale 

aj diskový priestor,  Príloha č. 3 

3. Návrh na založenie inej právnickej osoby 

4. Návrh smernice rektora Pravidlá používania insígnií, talárov, znelky a fanfár pri 

akademických obradoch a akademických slávnostiach a systém evidencie ich 

zapožičiavania na STU (M.Bakošová, Ľ.Vitková)  

5.Smernica rektora - Pravidlá implementácie a administrácie projektov na STU (O.Moravčík) 

6. Organizačný poriadok Projektového strediska (O.Moravčík) 

7. Zmeny smernice rektora 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU (M.Bakošová)   

8. Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 – informácia o počte zapísaných 

uchádzačov (M.Bakošová) 

9. Vyhodnotenie obsadenia postdoktorandských miest na STU v roku 2019 (J.Szolgay) 

10. Vedec roka STU 2019 - Vyhlásenie finančne dotovanej ceny (J.Szolagy) 

11. Rôzne 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Ďuriš informoval o štatúte neplatený člen univerzity: 

- na zahraničných univerzitách, sú to držitelia čestných titulov, emeritní, hosťujúci profesori, 

spolupracujúci z iných pracovísk, konzultanti, dodávatelia, členovia správnych rád, komisií... 

Univerzity urobia s nimi zmluvu ktoré sú právne ošetrené. Neplatení členovia sú viazaní 

dohodou, ale bez financovania. Dekan informoval – dané informácie sú stanovisko pre rektora 

- požiadavka bola vznesená na KR.  

 

 

K bodu 6  

 

Pán Vladimír Švač - Sova Digital- predniesol aktivitu „Ako ošúpať banán „– súťaž pre 

študentov VŠ- vytvorená v SOVA Digital. -  2. ročník súťaže o top inovatívny tím študentov 

Strojníckych fakúlt - možnosť pre študentov zviditeľniť sa s významnými R&D lídrami 

najvýznamnejších firiem. 
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Cieľ súťaže: - začať komunikovať už v základných školách a podporiť tak rozvoj  

technických a  kreatívnych zručností.   

Aktivita „Ako ošúpať banán“-princíp – 4 základné úlohy – očakáva sa  vymyslieť 

problematickú situáciu v priebehu 105 minút. Vysvetliť - následne  vymyslieť riešenie, urobiť 

prototyp a odprezentovať pred lídrami R&D. 

Zo SjF STU BA sa môže prihlásiť 6 tímov študentov pozostávajúcich z  3 členov  

Hlavný cieľ– vymyslieť inovačné riešenie pre zadaný technický problém 

Cena – víťazný tím 1500 eur 

  

 

K bodu 7 

 

 

Dekan  fakulty informoval: 

 

-29.10.2019 sa uskutoční darovanie krvi na fakulte- „Strojárska kvapka krvi „- študentom 

bude zaslaný hromadný mail - profity pre študentov:  

- získanie bodov na internát,  

- v daný deň uvoľnenie z pedagogického procesu.  

 

- Ing. Šuvada z Zurichu má u nás záujem uskutočniť akciu pre študentov k výročiu Aurela 

Stodolu. 

 

-dňa 24.10.2019 sa uskutoční stretnutie s riaditeľmi stredných škôl – podpis memoranda 

o spolupráci. 

 

-vedenie fakulty rieši zmluvy s firmami o podnikovom štipendiu pre študentov v profesijne 

orientovanom programe 

 

Dňa 11.10.2019 prebehlo stretnutie s prorektorom Solgayom - s témami:   

- návrhy na hodnotenie excelentných tímov,  

- software na hodnotenie publikačných výstupov,  

- riešenie sťažností zamestnancov SjF adresovaných na pána rektora,  

- riešenie nezrovnalostí v súvislosti s vysokoškolským zákonom: oblasti habilitácie, 

inaugurácie, funkčné miesta, hosťujúci profesor, študijné programy 

 

                                                        Rozhodnutie č.93 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť prezentáciu k výkladu aktuálneho znenia vysokoškolského 

zákona v oblastiach habilitácie, inaugurácie, funkčné miesta, odborové rady, hosťujúci 

profesor, študijné programy.  

Termín: najbližšie KD                                                                                       zodp. prod Ďuriš 
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Prodekan Beniak informoval o propagácii fakulty: 

- október- veľtrh vzdelávania  Trenčín,   

- november veľtrh vzdelávania - Ukrajina,  

- BSK pripravuje 5.11.2019 otvorený deň  pre všetky fakulty STU  

 

Prodekan Urban 

- študenti zapísaní na štúdium v anglickom jazyku Bc. program- nemajú splnených veľa 

predmetov, učiteľ rozhodne akou formou bude s nimi robiť konzultácie, hodnotenie  

učiteľa bude formou x/7. 

- nastal problém s rozvrhmi - delené cvičenia, problém v AIS - študentom sa neukazujú 

správne informácie.  

 

                                                                Rozhodnutie č. 94 

Dekan fakulty nariaďuje  vedúcim ústavov nahlásiť prodekanovi Urbanovi spôsob delenia 

študentov v krúžkoch. Buď na polovice alebo podľa ID študenta. 

Termín: ihneď                                                                                   zodp. vedúci ústavov, prod.  

 

 

                                                                Rozhodnutie  č.95 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov zaslať prodekanovi Urbanovi návrhy na  nomináciu 

pre ocenenie Vedec roka a Študent roka. 

Termín : 20.10.2019                                                                 zodp. vedúci ústavov, prod.  

 

Doc.Ridzoň  

-informoval o požiadavke na preloženie  zasadnutia senátu sa na termín 22.10, kvôli 

schválenie predaja chaty v Nitrianskom Rudne. 

 

Prof. Belavý 

 –  mal dotaz , či je možné na úrovni ústavu podpísať memorandum o spolupráci s konkrétnou 

firmou ( ide o  gentleman agreement ) - dekan  fakulty sa vyjadril, že pokiaľ nie je záväzok 

pre fakultu tak je to možné. 

 

Doc.Velichova  

– vyjadrila prosbu, či by nebolo možné, aby boli ráno učebne otvorené a študenti nemuseli 

čakať na chodbách - prodekan Prikkel reagoval, že je to problém kvôli technike, ktorá sa 

nachádza v takmer každej učebni. 

 

Prof. Šolek  

– informoval , že v S2 je  pokazená tabula 
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Prílohy: -Stav čerpania finančných prostriedkov- Príloha č. 1  

              -Rekonštrukcie -stav financií- Príloha č. 2 

              -Užívateľský návod-služba G-Suite- Prílohač.3 

 

 

 

  

 

 

 

  

V Bratislave 14.10.2019 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


