
 
 

 

                              

 

Zápisnica č. 16/ 2019-2020 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 17.2.2020 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 

3. Kedely-Výrobný podnik 

4. 2. semester 2019/20 

5. Rôzne - rekonštrukcie  (prodekan Prikkel) 

                        -propagácia (prodekan Beniak) 

                       

                   

    

K bodu 1                                       

                                                   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: 21.02 2020                                                                            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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                                                      Rozhodnutie č. 101 

Dekan fakulty nariaďuje informovať všetkých zamestnancov o novom pracovnom poriadku 

Termín : január                                                                                            zodp. vedúci ústavov  

                                                                                                                                               

Rozhodnutie splnené– vypúšťa sa so sledovania 

 

Rozhodnutia zo zasadnutia v  Kočovciach 

 

1. Dekan fakulty žiada  vedúcich ústavov, aby akékoľvek  ocenenia , ktoré budú udelené 

ústavom alebo ich jednotlivým zamestnancom, aby informáciu o nich zasielali na propagačné 

oddelenie SjF za účelom propagácie fakulty. 

Termín: priebežne        zodp.: vedúci ústavov  

 

2. Dekan fakulty nariaďuje zorganizovať stretnutie  školiteľov, vedúcich ústavov a garantov 

študijných programov ohľadne aktualizácii kritérií a požiadaviek na doktorandov. 

Termín: 14.3.2020       zodp.: prod. Ďuriš 

                                                                   Rozhodnutia sa priebežne plnia-ostáva v sledovaní 

 

K bodu 2  

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí KR konaného 10.2.2020 

Link na zápis : https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-

rektora-stu/zasadnutia.html?page_id=2302. 

01_Pozvanka_na_zasadnutie_dna__2020 02 10 (docx 45.85 kB) 

02_DZ_2020 2023_final (pdf 810.29 kB) Bude pripravený nový dlhodobý strategický zámer. 

03_Navrh_na_udelenie_Plakety_STU_prof._Kepplovi (docx 224.81 kB) 

04_Definitivny_rozpis_dotacie_za_rok_2019___kopia (docx 246.38 kB) 

04_Priloha_1_Upravy_dotacie_2019_1_1_kopia (xls 242 kB) 

05_Priloha_1_Rozpocet_STU_r._2019__rozpis_dod.9_k_DZ___kopia (xlsx 12.46 kB) 

05_Rozpocet_STU_r._2019_rozpis_dod.9_k_DZ__kopia (docx 230.13 kB) 

06_Navrh_rektora_na_nadobudnutie_nehnutelneho_majetku_pre_STU (docx 221.26 kB) 

06_Priloha_1_Navrh_rektora_na_nadobudnutie_nehnutelneho_majetku_pre_STU (xlsx 

10.45 kB) 

07_Zriadenie_MS__STUBAcik (zip 5.06 MB) 

08_Vyberove_konania_studentov_a_zamestnancov_na_mobility_programu_Erasmus__ICM 

(docx 223.66 kB) 

09_Nadacia_STU_pre_rozvoj_talentov informacia (docx 221.63 kB) 

09_Organizacia_divadelneho_predstavenia_ku_Dnu_ucitelov_2020 informacia (docx 223.74 

kB) 

zapisnica (pdf 759.54 kB) 

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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K bodu 3  

 

Zástupca firmy Gunt predstavil výrobný program a ponúkol možnosť spolupráce.  Prebehla 

diskusia k možnostiam využitia na fakulte. 

 

 

K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval o počtoch zapísaných študentov do 2. semestra. Upozornil že 22 

študentov má menej ako 7 kreditov. 

Informoval o liste od prorektorky Bakošovej od študentov, ktorí žiadali prešetrenie postupu 

do ďalšieho semestra študentov, ktorí majú menej ako 15 kreditov alebo neuhradili školné. 

Informoval, že je potrebné doplnenie do študijného poriadku podmienky pre 3. ročník. 

 

dekan fakulty doplnil informácie financovaní uvedených rekonštrukcií  

 

K bodu 5 

 

Strojárska olympiáda 

 

Ing. Kuzmová-  informovala ohľadne financovania Strojárskej olympiády.  

 

Dekan informoval, o počtoch prihlášok  riadne vyplnených priamo na akcii (33ks), počte 

účastníkov (470ks),  a taktiež informoval, že 27.-28. je naplánované Výjazdové zasadnutie 

v Kočovciach s riaditeľmi stredných škôl. 

 

Pani Sovišová informovala, že je pripravovaná tlačová správa o akcii. Bude zbierať podnety  

na zlepšenie organizácie akcie a vyjadrila pochvalu ÚDTK, doc. Magdolénovi, Slovakia 

ringu. 

 

 

Prodekan Beniak poďakoval za výbornú komunikáciu. 

 

Prof. Belavý požiadal, aby boli práce do komisii skôr a taktiež, že chýbali názvy komisii. 

 

Prof. Gulan pochválil vysokú úroveň súťažných prác. 

 

Do budúcnosti je potrebné sledovať aj ročníky z ktorých pochádzajú návštevníci, aby bolo 

možné analyzovať či sa zapíšu na štúdium na našej fakulte. 
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Prodekan Beniak informoval o akcii Schaeffler day ( druhý DOD), ktorý sa bude konať 

10.3.2020. Firma Schaeffler týmto pomôže aj s náborom študentov pre našu fakultu a súčasne 

chce získať našich absolventov. 

 

Dekan fakulty informoval o návrhu na zmeny v metodike hodnotenia zamestnancov v 

kategóriách hodnotenia publikácii, citácií, uznávaniu kvartilov a zaraďovania zmlúv o dielo. 

Prílohou zápisnice budú Zásady zaraďovania publikácii a citácii.  

 

 

Rozhodnutie č. 104 

Dekan fakulty nariaďuje pripomienkovať a prípadne predložiť návrh na úpravu k preloženým 

zmenám hodnotenia publikácii, citácií, uznávaniu kvartilov a zaraďovania zmlúv o dielo. 

Termín: 24.2.2020                                                                               zodp. Vedúci ústavov  

 

 

Prodekan Ďuriš informoval o príprave konkretizácie dlhodobého zámeru fakulty, pričom prosí 

uviesť aj investičné akcie, ktoré v tejto chvíli nemajú finančné krytie a v prípade, že sú 

zaujímavé budú sa hľadať zdroje financovania.  

 

Rozhodnutie č. 105 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť konkretizáciu úloh dlhodobého zámeru fakulty v súlade 

s investičným plánom investičných akcii pre rok 2020. 

Termín: 24.2.2020                                                                               zodp. Vedúci ústavov  

 

Prodekan Ďuriš informoval o príprave VR SjF  a požiadal o zaslanie návrhov doplnenie 

štátnicových komisii s ohľadom na zaradenie výskumníkov, ktorí už nie sú na funkčných 

miestach. Taktiež informoval o príprave Správy o vede a výskume za rok 2019, ktorá bude 

poslaná vedúcim ústavov. 

 

Rozhodnutie č. 106 

Dekan fakulty nariaďuje urobiť revíziu a aktualizáciu údajov v správe o VaV za rok 2019 

Termín: 21.2.2020                                                                               zodp. Vedúci ústavov  

 

Dekan informoval, že na najbližšej VR SjF bude udelených 5 medailí dekana fakulty a to: 

- prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – pri príležitosti ukončenia druhého funkčného obdobia 

ako dekana FS VŠB TU Ostrava, 

- Ing, Zbyněk Schreier, CSc. - za spoluprácu vo vedeckej a pedagogickej činnosti a pri 

príležitosti jeho životného jubilea, 

- doc. RNDr. Jozef Abrhan, CSc. – za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu, 

- PhDr. Ján Riapoš, PhD. - pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského 

paraolympijského výboru,  

- Firma Danfoss - pri príležitosti 25. výročia založenia firmy.  
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Prodekan Urban informoval o netransparentnosti hlasovania ocenenia „učiteľ roka“. Taktiež 

požiadal o zaslanie návrhov do 24.2. na „cenu rektora za pedagogickú činnosť v oblasti 

vzdelávania“. 

 

Rozhodnutie č. 107 

Dekan fakulty nariaďuje zaslať prodekanovi Urbanovi návrhy na ocenenie „Cena rektora za 

pedagogickú činnosť v oblasti vzdelávania“. 

Termín: 24.2.2020                                                                               zodp. Vedúci ústavov  

 

 

 

Dekan ešte informoval, že sú pripravované tri zmluvy na vytvorenie externých vzdelávacích 

inštitúcií pre SjF. Je to VÚPC, UMMS SAV a VUZ PI.  

 

Prodekan Beniak informoval, že je pripravovaná spoločná propagačná akcia STU v dňoch 5., 

6., 13. a 20.3.2020. 

Prodekan Beniak taktiež prosí o zapojenie doktorandov z ústavov do propagačných akcii 

z lokalít, na ktoré bude fakulta pripravovať. 

 

Prodekan Urban informoval o príprave medzi fakultných výkonov a poprosil o opätovné 

zaslanie týchto výkonov z ústavov a následne budú preposlané na verifikáciu. 

 

Prodekan Prikkel informoval o prechodnom období pre parkovanie vo dvore. Je zastavené 

vydávanie parkovacích kariet, kým neprebehne stretnutie dekanov SjF, SvF a FChPT. 

Informoval, že nám bol doručený vypracovaný posudok na prenájom budovy na Pionierskej. 

Taktiež informoval o pokuse o úpravy budovy hydraulických laboratórií (výmeny okien), je 

potrebný súhlas pamiatkarov lebo budova je v zóne pamiatkovej ochrany. 

 

Ing. Kuzmová informovala, že konečná úprava dotácie za rok 2019 bude keď bude hotová 

výročná správa o hospodárení ale rektorát poskytol zatiaľ aspoň priebežné úpravy. 

 

Prof. Peciar sa pýtal na nábytok z budovy na Pionierskej ulici. Prodekan Prikkel reagoval, že 

ho budeme sťahovať do hlavnej budovy na Námestí slobody.  

 

Ing, Morávek upozornil na padajúci sklobetón na budove Pavilónu laboratórií a navrhuje 

pridať označenia upozorňujúce na túto skutočnosť. 

 

Mgr. Cepková informovala, že prorektorka Bakošová pripravuje materiál o športe. 

 

Ing. Horvát prosí o požiadavky na softvér do učební vzhľadom na začiatok semestra. 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 
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Prílohy: 

 

Príloha č. 1 - Zásady zaraďovania publikácii a citácii 

 

 

V Bratislave 17.2.2020 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Ploskuňáková  v. r. 

 

Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


