
 
 

                             

Zápisnica č. 4/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 14.12.2021 o 10:00 v S4 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Stav čerpania dotácií (Ing. Kuzmová) 

3) Informácie z Kolégia rektora STU (prof Šooš) 

4) Nová metodika prideľovania dotácií (prof  Šooš) 

5) Rôzne –skúšobné obdobie (prof Pokusova) 

                  -prenájom priestorov (prof Šooš) 

            -akreditácia  (prof Pokusová) 

 

 

Dekan fakulty úvodom informoval členov  KD a prítomných o krátkom vstupe prorektora  pre 

rozvoj a strategické projekty STU pána  Strémyho, ohľadne predstavenia projektu tvorby 

databázy jednotlivých excelentných pracovísk , zariadení, laboratórií na STU .  

Prorektor predstavil potrebu zapojenia STU do zahraničných medzinárodných projektov, 

svoju víziu  vytvoriť  inovačný HUB, vytvoriť databázu excelentných pracovísk  a tak 

podporiť spoluprácu s praxou. 

Zároveň predstavil projekt IMPULZ Corona, ktorý vznikol počas 1. vlny pandémie a tento 

nápad sa transformuje do IMPULZ STU , ktorého úlohou by malo byť vytvorenie komplexnej 

databázy o jednotlivých pracoviskách , možnostiach zariadeniach, nápadoch  námetoch na 

projekty na celej STU. 

 

 

K bodu 1 

 

                                                            Rozhodnutie. č. 3 

Dekan fakulty nariaďuje postarať sa o zabezpečenie dezinfekcie miestností. 

Termín : priebežne                   Zodp. prod Schrek 

                            Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní  

 

                                                              Rozhodnutie č. 32 

Dekan fakulty  ukladá pripraviť komplexnú správu o 3 stupni štúdia v súlade s vnútorným 

systémom kvality. 

Termín: 15.12.2021                                                                           zodp. prod Ďuriš 

       Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní  
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K bodu 2 

 

Stav čerpania dotácií predniesla Ing. Kuzmová- Príloha č. 1 

 

                                                           

K bodu 3  

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí vedenia STU zo dňa 15.11.2021 podľa programu: 

Informácie zo zasadnutí  KR 29.11.a 6.12 Vedenie STU podľa programov: 

Dekan fakulty od nového roka bude posielať materiály všetkým členom KD 

 

      KR  29.11.2021 

1. Otvorenie  

2.  Excelentný výskum pre nápočet dotácie - modelované dáta (M. Kanovský - MŠVVaŠ SR) 

20´+10´  

3.  Princípy peer-review hodnotenia výstupov vedeckého výkonu v roku 2022 za obdobie 2014-

2019 (M. Kanovský - MŠVVaŠ SR) 20´+10´  

4. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia (O. Moravčík) 5´  

5. Správa o činnosti CVT za I. polrok 2021 (Š. Stanko) 5´ Prizvaný: Ing. Marian Ďurkovič  

6. Správa o činnosti ÚZ CAŠ STU za 1. polrok 2021(Š. Stanko) 5´ Prizvaný: Mgr. Alexander 

Gejmovský, PhD.   

7. Vízia rozvoja CAŠ STU a potenciál využitia areálu na propagáciu STU (Š. Stanko) 5´ Prizvaný: 

Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.   

8. Zabezpečenie prístupov do vedeckých elektronických informačných zdrojov na rok 2022 (J. 

Híveš) 3´   

9. Nástroje na podporu publikovania (J. Híveš) 3´  

10. Rôzne 

 

Vedenie STU: 6.12.2021 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia (M. Bittera) 3´  

3. Zapojenie STU a fakúlt STU do projektu CVTI SR - ústna informácia (O. Moravčík) 5´ Prizvaný: 

JUDr. Lucia Rybanská  

4. Správa o činnosti Kancelárie spolupráce s praxou (KSP) za prvý polrok 2021 (M. Strémy) 5´ 

Prizvaný: JUDr. Lucia Rybanská   

5. Správa o činnosti ICV za 1. polrok 2021(M. Bittera) 5´ Prizvaný: Mgr. Regina Remenárová  

6. Správa o činnosti Univerzitného technologického inkubátora STU za 1. polrok 2021 (M. 

Strémy) 5´ Prizvaný: Mgr. Andrea Miklasová   

7. Správa o činnosti spoločnosti STU Scientific, s.r.o. za 1. polrok 2021 (M. Strémy) 5´ Prizvaný: 

Ing. Milan Belko, PhD.  

8. Kontrola úloh 1´   

9. Vnútorný systém zabezpečovania kvality - ústna informácia (P. Makýš) 3´   
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10. Harmonogram akademického roka 2022/2023 (M. Bittera) 3´   

11. Počet študentov STU v akademickom roku 2021/2022 a prijímacie konanie na akademický rok 

2021/2022 (M. Bittera) 3´  

12. Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti STU za rok 2021 (Ľ. Vitková) 2´   

13. EULIST – Kreovanie pracovných tímov na STU v rámci prípravy projektu Európskych univerzít 

(Ľ. Vitková) 3´   

14. Návrh na menovanie nového predsedu Atestačnej komisie STU (J. Híveš) 2´   

15. SASPRO 2 – vyhodnotenie 2. výzvy (J. Híveš) 3´ Vazovova 5 www.stuba.sk 812 43 Bratislava 

sekretariat.rektor@stuba.sk Slovensko T: +42152497196  

16. Návrh príkazu rektora: Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

STU v Bratislave za obdobie roka 2021(R. Igliar) 2´ Prizvaný: Ing. Jozef Benka  

17. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľných vecí FEI STU (R. Igliar) 3´ Prizvaný: 

JUDr. Marcel Michalička  

18. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU Gabčíkovo (R. Igliar) 3´ 

Prizvaný: JUDr. Marcel Michalička  

19. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám (R. Igliar) 2´  

20. Rôzne 

 

 

 

K bodu 4 

 

Dekan fakulty informoval o navrhovanej  metodike MŠVVaŠ pre prideľovanie dotácii   

Priloha č. 2  

 

 

K bodu 5  

 

Skúšobné obdobie 

 

Prod. Pokusová- informovala 

 

 stále platí mimoriadny stav, uplatňuje sa paragraf 50a, študijného poriadku, kde sa 

počet minimálnych kreditov na postu do ďalšieho ročníka znižuje z 15 na 10  

 

 do 13.12 bolo treba nahlásiť spôsob skúšania, potrebne , zatiaľ prišla informácia len od 

4 ústavov 

 

 garanti ŠP a vedúci ústavov sú povinní vypísať termíny a informovať študentov akou 

formou sa skúška uskutoční, v prípade prezenčného skúšania  musí skúšajúci 

zabezpečiť zoznam študentov na vrátnicu, zároveň musí preveriť či sú študenti 

schopní sa dostaviť na skúšku 
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 príprava rozvrhu na ďalší semester: - na Vedenie fakulty sa  dohodlo, že na LS bude  

vytvorený rozvrh  len na prezenčnú formu štúdia, v prípade hybridnom, sa bude riešiť 

individuálne.  

 

Prenájmy priestorov 

 

dekan fakulty informoval 

 

 priestory v budove na Pionierskej ulicy sú z ¾  dohodnuté na prenajom, máme 

prenajaté 1 posch. Host- súkromná škola,  s VUZ  prebiehajú intenzívne rokovania,   

o prízemné priestory predstavila záujem firma ALUBALTECH ,v Pavilóne laboratórií 

je  záujem o zrekonštruovaný priestor v suteréne.  

 

Akreditácia 

 

Prof  Pokusova informovala 

 

 na budúci rok sa naplno  rozbehnú práce okolo akreditácie, požiadala v termíne do 10 

januára o zaslanie  prekladov ŠP v anglickom jazyku,  aby sa mohli zavesiť na verejný 

dokumentový server. 

 

 vnútorná hodnotiaca správa  bude vypracovaná jednotne, bude ju treba doplniť  

a aktualizovať informácie súvisiace so ŠP 

 

 do marca musí byt ukončené posudzovanie  ŠP pre tretí stupeň štúdia, v apríli- všetky 

ostatné, v máji zrušenie ŠP, ktoré nechceme realizovať na ďalšie obdobie  

 

 každý garant dostane opisy  ŠP, aby si skontroloval, tiež doplnil chýbajúce referencie 

priemyslu, 

 

 od 15.1.2022 začneme pracovať na úprave  web stránky   

 

 úpravu VUPCH a VPC  dokumentov bude potrebná ,aktualizácia sa bude robiť každý 

rok, v AISe bude vytvorený modul, kde sa bude generovať automaticky , ale treba 

skontrolovať a doplniť 

 

 evaluácia predmetov: prodekanka odoslala mail študentom, požiadala ich, aby vyplnili 

hodnotenia jednak predmetov, technické vybavenie, učiteľov a nakoniec  aj sami seba,  
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Rôzne 

 

Dekan informoval o 

  

 ponuke na nepotrebný majetok z FEI, z Gabčíkova 

 priprave rozvojového projektu STU 

 bola zrekonštruovaná zasadačka , moderne technológie , využitie na online prenosy, 

konferencie, meetingy, fakulta má záujem o prefinancovanie cez covidove peniaze 

 bola prijatá bola nová zamestnankyňa  na propagáciu 

 záujme Elektrární Jaslovské Bohunice   

 

Ing. Horvát- v rámci ACCORDu v dôsledku zrušeného VO na digitalizáciu siete fakulty treba 

pripraviť znova od začiatku nove VO na sieťovanie fakulty 

 

Doc.Chmelko-  dostavili sa indickí študenti, začína pre nich bloková  výuka  

 

Prod Beniak 

 Strojárska olympiáda bude -17.2.2022 pravdepodobne online, DOD bude  rozdelene 

do 3 dni závisí od pandemickej  situácie od 6-10.2.2022 

 CAMPUS HILL- vybudovanie akademického mestečka na  Mlynoch, 

 zahranične projekty EIT Manufacturing- nove výzvy budú otvorene treba sa prihlásiť 

 

Ing. Kuzmová- podklady ku mzdám – odovzdať do konca týždňa 

 

Doc Magdolen- informácia-  MŠSR- v krátkom čase budú vypísané nové výzvy na nové 

projekty 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1-čerpanie dotácie ku 9.12.2021 

Príloha č. 2 –navrhovaná metodika prideľovania dotácii 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a uzavrel rokovanie. 

 

V Bratislave 14.12.2021 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

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

                                                                                    Dekan 


