
                              

Zápisnica č. 14/ 2019-2020 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,

ktoré sa uskutočnilo 16.12.2019 o 10:00 hod. 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 

3. Možnosti hodnotenia budovy na Pioniesrkej ulici (dekan fakulty) 

      4.   Sumarizácia výstupov fakulty(publikácie, projekty- prodekan Ďuriš) 

     5.   Rôzne –kontrola pedagogického procesu (prodekan Urban) 

                       

                   

    

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  plnené – vypúšťa sa zo sledovania 

                                                   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: 31.11 2019                                                                            zodp. Ing. Morávek 

Dekan informoval, že v súčasnosti boli na vybrané stroje, ktoré fakulta nepotrebuje a 

oslovení záujemcovia o nákup týchto strojov.                 

                                                                               Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   
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                                                    K  Rozhodnutie č.  91 

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

Termín : priebežne                                                                                       zodp:prod.Beniak                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                   Rozhodnutie  plnené – vypúšťa sa zo sledovania  

 

                                                     K   Rozhodnutiu 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 

                                                                            Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

                                                    

 

                                                        K  Rozhodnutiu č.96                              

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť smernicu dekana „Motivačné kritériá pre zvýšenie kvality 

publikačných výstupov“ 

termín: 20.11.2019                                                                                            zodp. prod. Ďuriš 

                                                                        Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

Prodekan Ďuriš informoval, že návrh motivačných kritérií je hotový a bude publikovaný ako 

smernica dekana.  

 

                                                     K Rozhodnutiu č.97                              

Dekan fakulty nariaďuje skontrolovať plnenie požadovaných správ pre „Líder digitálnej 

koalície“.   

termín: 20.11.2019                                                                     zodp. prof. Belavý, Doc. Križan 

                                                                   Rozhodnutie  plnené – vypúšťa sa zo sledovania  

 

 

                                                       K Rozhodnutiu č.98                              

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť návrh preklopenia školiteľov zo súčasných študijných 

programov na nové študijné odbory. 

termín: 20.11.2019                                zodp. prod. Ďuriš 

                                                                        Rozhodnutie splnené - vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                    K  Rozhodnutiu  č. 99 
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Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť ľudí, ktorých chceme pozvať na oslavy  160 výročia A. 

Stodolu. 

Termín: 18.11.2019                                                       zodp. prod. Beniak, Zuzana Gališinová 

 

                                                                        Rozhodnutie splnené - vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                      

 

                                                         K  Rozhodnutiu č. 100 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť vzájomne medzifakultne výkony a nahlásiť prodekanovi 

Urbanovi. 

Termín: 20.11.2019                                                                 zodp. prod Urban, vedúci ústavov                                                                     

 

                                                                            Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  

 

 

K bodu 2  

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí KR zo dňa 2.12.2019 

 Program KR: 

 

1.  Otvorenie  

2.  Kontrola úloh 

3. Smernica rektora - Ochrana osobných údajov na STU – informácia- za SjF pre 

zamestnancov Mgr. Blahová, za študentov Mgr. Švancarová 

4. Organizačný poriadok CVT STU – nominovaný Ing. Horvát 

5. Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU v Bratislave  

6. Pripomienky STU BA k Návrhu akreditačných štandardov  

7. Počet študentov a prihlásených 2019/2020 

8. Návrh smernice rektora Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na STU v 

Bratislave 9. Harmonogram Výročnej správy za rok 2019 

10. Propagácia študentských zástupcov AS STU, AS fakúlt SRVŠ  

11. Vyhodnotenie výzvy excelentných tvorivých tímov na STU v BA 

12. Rôzne 

 

Dekan fakulty informoval, že všetky materiály z rokovania,  ktoré sa uskutočnilo v pondelok 

02.12.2019 je k dispozícii v aplikácii e-Porady, a taktiež zverejnený na web stránke: 

https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-

stu/zasadnutia.html?page_id=2302. 

 

 

 

https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zasadnutia.html?page_id=2302
https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zasadnutia.html?page_id=2302
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                                                                   Rozhodnutie č. 101 

Dekan fakulty nariaďuje informovať všetkých zamestnancov o novom pracovnom poriadku 

Termín : január                                                                                            zodp. vedúci ústavov  

 

 

                                          

K bodu 3  

 

Dekan fakulty- informoval o možnostiach ďalšieho zhodnotenia budovy na Pionierskej ulici.  

 - materiál o možnom zhodnotení budovy bol prerokovaný aj na AS SjF, ekonomická komisia 

AS SjF na základe predloženej analýzy odporučila, aby sa budova dala do prenájmu, 

členovia senátu sa s týmto návrhom stotožnili,  

- dekan fakulty chce aby tento materiál prerokovali všetky grémia fakulty (AS, VF, KD) - 

snaha vypočuť si všetky názory a nájsť najlepšie riešenie pre fakultu.  

- možnosť aj predaja budovy -podmienky sú 80 %  predajnej sumy dostáva súčasť, ktorá 

dlhodobo budovu spravovala, 20% dostane rektorát 

- porovnanie možností- prenájom by sa mal po 10 - tich rokoch vyplatiť pričom nám aj 

budova ostane 

- o kúpu budovy má vážny záujem VUZ, zdá sa im však vysoká predajná suma.  

Odhadované sumy – Príloha č. 3 

 

 

Dekan fakulty otvoril diskusiu k danej téme:  

Doc. Fekete- zvážiť stav budovy – či nebude treba investovať do technického stavu, počas 

prenájmu, ale je určite lepšie aj za takú cenu uchovať budovu ako majetok 

 

Dekan fakulty- kotolňa bude chcieť rekonštrukciu, ideálny prípad by bol prenájom so 

všetkým, aby sme nemuseli budovu prevádzkovať, kvalita budovy je primeraná  1,2,3, 

poschodie zrekonštruované, elektrika je v zlom stave, suterén je v havarijnom stave, 

 

Profesor Šolek- je za prenájom budovy 

 

Ing. Morávek-  je jednoznačne za prenájom, len treba dať pozor na reálne náklady na réžiu 

budovy 

 

Profesor Belavý- pýtal sa či je možné prenajať aj do zahraničia, dekan odpovedal je to možné 

 

Kolégium dekana sa zhodlo v názore, že momentálne je pre fakultu najlepšie riešenie  

dlhodobý prenájom ( aspoň na 5 rokov) budova ma 5300 m 2, celkove by sme mohli prenajať 

za ročný prijem  odhad -180 000 eur, ročné náklady 16000 eur. 
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Dekan fakulty na záver diskusie informoval, že budovu sa pokúsime prenajať a ak sa do ½ 

roka nepodarí tak sa budú hľadať iné možnosti. 

 

                                                                Rozhodnutie č. 102 

Dekan fakulty nariaďuje podniknúť potrebné kroky na prenájom budovy na Pionierskej ulici. 

Termín: 20.1.2020                                                                 zodp. prod. Prikkel, Ing. Kuzmová 

 

K bodu 4 

 

Dekan fakulty -informoval o sumarizácii výstupov fakulty –  projekty Priloha č. 1  

 

Prodekan Ďuriš- v rámci výzvy  excelentných tímov - v rámci špičkových výstupov treba 

predložiť kompletné  návrhy v daných oblastiach výskumu na projektové oddelenie do konca 

roku 2019. Prodekan súčasne informoval vedúcich ústavov o potrebe evidencie publikácií 

zamestnancov u pani Jurkovičovej do 20.1.2020.  

 

                                                                Rozhodnutie č. 103 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov rozposlať zamestnancom ústavov výzvu na 

predkladanie špičkových publikačných výstupov (Q1, Q2, patenty) za účelom odmenenia 

rektorom fakulty. 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov rozposlať zamestnancom ústavov výzvu na 

evidenciu publikácií zamestnancov fakulty u pani Jurkovičovej.  

Termín: 20.12.2019                                                                 zodp. vedúci ústavov, prod Ďuriš 

 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Urban -informoval – o kontrole pedagogického procesu, ktorá sa uskutočnila  

25.11.2019 

- v 14 prípadoch prebiehal pedagogický proces podľa rozvrhu a plánu, 

problémy 

-   v 2 prípadoch nesedeli rozvrhy na dverách jednotlivých miestností, zmeny v rozvrhoch 

neboli  aktualizované, 

- stretnutie s prvákmi, diskusia o ich postrehoch, poznatky, rady ako by mali postupovať  

aby získali potrebný počet kreditov 

- stretnutie so študentami 1. ročníka profesijného bakalára – predmetom stretnutia bola 

informácia o zmluvách s príslušnými firmami 

 

Dekan fakulty-informoval že dňa 17.12.2019- sa uskutoční porada ku ACCORDu  

 

Prodekan Beniak- vyzval vedúcich ústavov aby: 
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-  nahlásili z každého ústavu 1 meno na pomoc pri organizovaní Strojárskej olympiády, 

premyslieť update laboratórií, súťaží , možností  jednotlivých ústavov, 

- pomohli pri propagácii fakulty – treba, aby sa propagácie na stredných školách zúčastňovali  

všetky ústavy,  

- z každého ústavu nahlásili update noviniek, možností prezentácie fakulty 

 

 

 

 

                                                               Rozhodnutie č.104  

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov  nahlásiť prodekanovi Beniakovi 1 osobu 

z každého ústavu na pomoc pri  organizácii  SO a DOD  do 20.12.2019, z každého ústavu 

a laboratória , možnosti  do  10.1.20120,z každého ústavu nahlásiť osobu (doktorandov )pre 

návštevu stredných škôl a propagáciu fakulty. 

Termín: január 2020                                                                                       zodp. prod Beniak 

 

Dekan predložil návrh či by sa vybrané prednášky v jednej z prednáškových posluchárni „S“ 

nemohli prenášať cez web . Rozpačité reakcie.  

 

Prodekan Prikkel informoval o 

- o pokuse krádeže na fakulte. Jedným z dôvodov boli aj pokazené vchodové dvere do 

fakulty. Vchodové dvere sú už medzičasom opravené, treba využívať zabezpečený 

vchod do budovy 

- že fakulta vynaložila na prestavby,  úpravy a rekonštrukcie v roku 2019 sumu  

781 297,-  eur.  (Príloha č. 2)                                           

       -    príprave kultúrneho programu na Vianoce 2019.  

 

Mgr. Kuzmová- informovala, že sa uskutoční 16.12.2019  verejno -obchodná súťaž  na 

Nitrianske Rudno 

 

Prof. Gulan- pre zahraničných študentov, ktorí mali záujem konzultácie  pre základy 

strojníctva, majú pripravený termín, zatiaľ sa nedostavili 

 

Dekan fakulty - vyslovil  poďakovanie za organizáciu 160 výročia A. Stodolu ,  

                       - nariadil zaslať možné príspevky  o novinkách do relácie VAT, vedeckej 

cukrárne , kaviarne- tým zvýšiť propagáciu fakulty 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1- sumarizácia vedeckých projektov  

Príloha č. 2- sumarizácia finančných prostriedkov na rekonštrukcie  

Príloha č. 3- prepočet predaj prenájom  
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V Bratislave 16.12.2019 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

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

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


