
 
 

                              

 

Zápisnica č. 12 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 16.9.2019 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Začiatok akademického roka 2019/20 

     -počty študentov (I,II,III stupeň) 

     -imatrikulácia  

     -rozvrhy 

       3. Informácie z Kolégia rektora 

       4. Rôzne 

                  -stretnutie AO s vedením 

                  -rekonštrukcie 

    

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   

               

                                                  

                                                     K   Rozhodnutiu č. 89  

Dekan fakulty nariaďuje vykonať kontrolu učebných plánov na AR 2019/20 a vybrať z 

nich predmety , ktoré nebudú otvorené v novom AR 2019/20 

Termín: 13.6.2019                                                                                  zodp. vedúci ústavov   

                                                                 Rozhodnutie  splnené – vypúšťa sa so v sledovania 

 

 

                                                      K Rozhodnutiu  č. 90 

Dekan nariaďuje uskutočniť revíziu  malého aj veľkého výťahu na ľavej strane budovy, 

z dôvodu hlásených problémov  

Termín ihneď                                                                                                zodp. prod Prikkel 

 

Prodekan Prikkel informoval, že bola uskutočnená kontrola dotknutých výťahov. V následnej 

diskusii odzneli aj výhrady k prevádzke výťahov na pravej strane budovy. Prodekan reagoval, 

že servisáci sú na fakulte pomaly každý deň a stále sú z výťahmi veľké problémy.      

                                                                Rozhodnutie  splnené – vypúšťa sa so v sledovania 

 

                                                  

                                                    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 bodu 2  

 

Prodekan Urban informoval 

 Prodekan Urban informoval o príprave AR 2019/20: 

-  zapísané počty študentov - bakalárske štúdium 1,2,3 ročník     - 469,  

    - inžinierske štúdium 1,2 ročník    - 297.   

Spolu na Bc. A Ing.     - 766 

- imatrikulácia prvákov Bc. sa uskutoční - 23.9.2019,  o 13:00 v aule Maxima 

- predstavil základnú štruktúru rozvrhov  

    - na Pionierskej ulici sa budú vyučovať len najnutnejšie 

predmety v čase 7,00 – 15,00.  
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-    v 1.  ročníku  BC štúdia je aktuálne 10 krúžkov 

- predstavil návrh na zavedenie funkcie „tútor“ prvého bakalárskeho ročníka. Každý 

krúžok bude mať svojho vybraného  učiteľa – „tútora“, ktorí budú pomáhať študentom 

s problémami, tútori sa zúčastnia na imatrikulácii a predstavia sa študentom 

                                                 

 

                                                                Rozhodnutie 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  

 

 

K bodu 3  

 

Dekan fakulty informoval o jednotlivých bodoch riešených na Kolégiu rektora 

 

Program rokovania KR 9.9.2019 

1. Otvorenie 

2. Zámer na zmenu Pracovného poriadku STU (M. Fikar) 

3. Návrh smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akad. rok 

2020/2021 (Ľ. Vitková v zastúpení pror. Bakošovej) 

4. Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 informácia o stave podaných 

prihlášok po 2. kole podávania prihlášok  

(Ľ. Vitková v zastúpení pror. Bakošovej) 

5. Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na STU v Bratislave (Ľ. 

Vitková) 

 prizvaný: Ing. Zsigo 

6. Účasť STU na veľtrhoch 2019 - vizualizácie (L. Vitková) 

Plánované 3 domáce, 1 zahraničný, BA NR , KE, TN, 5.11.2019- deň otvorených dverí celé 

STU, VUC BA dala voľno všetkým stredným školám v samosprávnom kraji.  

7. Organizačný poriadok UVP STU (O. Moravčík) 

               prizvaný: JUDr. Michalička 

8. Návrh na členstvo STU v AmCham (F. Uherek) 

 prizvaný: JUDr. Michalička 

9. Návrh na členstvo STU v SBaA (F. Uherek) 
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 prizvaný: JUDr. Michalička 

10. Návrh riešenia správy nehnuteľností na STU (D. Faktor) 

11. Rôzne 

 

 

 

 

 

K bodu 4 

                                   - vedecká rada dňa 24.9.2019  

                                   - prebieha rekonštrukcie  pavilónu „Laboratórií fakulty“. Z uvedeného 

dôvodu je uzavretý hlavný vstup 

                                   - plán zasadnutí na 2 polrok 2019- príloha č.2-Plán zasadnutí 

 

Dekan  fakulty informoval  

- o pripravovanej Vedeckej rade , ktorá sa uskutoční dňa 24.9.2019 

- stretnutie akademickej obce  s vedením fakulty 25.9.2019, kde sa budú preberať základné 

témy : 1.  hodnotenie stavu a vízie rozvoja fakulty  

           2.  aktualizácia dlhodobého zámeru fakulty na rok 2019 

  3.  hodnotenie individuálnych výkonov zamestnancov 

 

Prodekan Beniak- informoval o propagácii  

 - najprv poďakoval všetkým   zúčastneným za pomoc pri organizovaní akcie „AJA“, ktorá 

úspešne prebehla na fakulte v 19.- 24. augusta, 

- dňa 22.10.2019 sa  na fakulte  uskutoční - súťaž pre študentov-„ Ako šúpať banán“. 

Dňa14.10. 2019 príde predstaviť projekt na KD p.Morháč –cieľom projektu je  podchytiť 

kreativitu študentov, na SJF  bude  súťažné kolo 22.10.2019. Prodekan predložil návrh 

vytvoriť tímy so študentov za každý ŠP. Pripomienka:  je potrebné materiály poslať na 

fakultu skôr- aby študenti boli pripravení a  motivovaní 

 

Prodekan Urban- pozýva všetkých vedúcich ústavov  na 23.9.2019 na imatrikuláciu 

 

Prodekan Duriš- pozýva na vedeckú radu – program bude veľmi bohatý 

 

Ing.Kuzmová  

- informovala o  novej tabuľka platových stupníc - valorizácia platov vysokoškolských 

učiteľov, pripravujú sa  nove dekréty, 

- príprava predaja chaty Modra Piesky, Nitrianske Rudno- získané prostriedky- investičné-

pôjdu do obnovy pavilónu laboratórií.  
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Prof.Peciar-  ako bude prebiehať refundácia štrukturálnych projektov. Dekan fakulty 

reagoval, že  na každý projekt bola udelená záloha, ako prídu refundované finančné 

prostriedky – určitá časť môže byť  uvoľňovaná 

 

Ing.Kuzmova- z projektu  Lider digitalnej koalicie – už prebehla refundácia za obdobie  

1-6.2019 

 

Doc.Križan- požiadavka zoznam prác na upratovanie, aby sa dalo skontrolovať, zatiaľ robia 

lepšie, ako predchádzajúca firma 

 

Prof.Gulan- sa informoval o spúšťania a vypínania osvetlenia chodieb. Dekan fakulty 

reagoval, že od 16.9.2019  bol prijatý nový elektrikár. Túto úlohu dostane ako prvú. 

  

Prof. Sejč- sa informoval ako sa bude hodnotiť výuka v anglickom jazyku? Dekan fakulty 

informoval, že  výuka v rámci Erazmu -  sa bude hodnotiť podľa vzorca  k=X/7 (kde X je 

počet študentov).  

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

V Bratislave 16.9.2019 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


