
 
 

                             

Zápisnica č. 8/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 15.3.2022 o 8:15 v 023 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Analýza dotácie MŠVVaŠ (Kuzmová) 

3) Informácie z vedenia STU(Šooš) 

4) Aktualizácia dlhodobého zámeru(Ďuriš) 

5) Propagácia (Beniak) 

6) Príprava rozvojových projektov(Schrek) 

7) Rôzne  

-akreditácia 

-stav prihlášok 

-prenájom priestorov 

            

 

 

K bodu 1 

                                                             Rozhodnutie č. 33 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavom zaslať možné návrhy úsporných opatrení, ktoré môžu 

ušetriť finančné prostriedky fakulte. 

Termín: 21.1.2022                                                                                       zodp. vedúci ústavov 

                                                                 Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa zo sledovania  

       

                                                              Rozhodnutie č. 34 

Dekan fakulty nariaďuje garantom ŠP skontrolovať  opisy ŠP a všetky dokumenty na 

dokumentovom serveri, určiť meno kontaktnej osoby na spoluprácu za ústav ohľadne 

akreditácie a zabezpečiť finálnu kontrolu dokumentov. 

Termín: 31.1.2022                                                                                        garanti ŠP 

                                                                               Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 

 

                                                             Rozhodnutie č.39 

Dekan fakulty nariaďuje zabezpečiť v LS AR 21/2022 pedagogický proces prezenčnou 

formou, zároveň nariaďuje zabezpečiť oznámenie tejto skutočnosti na webe SjF. 

Termín : ihneď                                                                                        zodp. prod Pokusová 

                                                          Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa zo sledovania  

         

                                                           Rozhodnutie č. 40 
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Dekan fakulty nariaďuje zaslať prodekanke  Pokusovej a doc Halajovi všetky potrebné 

chýbajúce dokumenty na odovzdanie akreditácie. 

Termín: 11.2.2022                                                                 zodp. garanti ŠP a vedúci ústavov 

       Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa zo sledovania  

 

Rozhodnutie č. 41 

Dekan fakulty povoľuje financovanie z dotačných prostriedkov len na absolútne nevyhnutné 

účely.  

Termín: priebežne                                                                                       zodp. Ing. Kuzmová  

                                                                   Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 

                                                                                                                                                          

K bodu 2 

 

Dekan fakulty: v úvode informoval o stave poklesu dotačných prostriedkov pre vysoké školy 

a pre STU. Pokles dotácií pre VŠ je o 3,3 %, pokles dotácií pre STU je 3,42%. V rámci tohto 

poklesu, až na dve súčasti STU (FEI, UM) má pokles dotácií šesť fakúlt STU. Najväčší 

pokles dotácií má stavebná fakulta.  

Informoval, že pohovory s vedúcimi ústavov o možných  úsporách sa uskutočnia vo štvrtok 

17.marca.    

 

Ing. Kuzmová- predniesla  analýzu rozpisu dotácie  

Priloha č. 1 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty predniesol informácie zo zasadnutia  vedenia STU zo dňa 14.3.2022 

 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia (M. Bittera) 1´  

3. Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu STU v roku  

    2021 (Ľ. Vitková) 3´  

4. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU - FCHPT (Igliar) 2´  

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

6. Rôzne   

 

                                                  

K bodu 4 

 

Prod Ďuriš- prezentoval -Aktualizáciu dlhodobého zámeru, ktorá je urobená v zmysle 

súčasnej legislatívy-  Príloha č.2. Následne vznikla k prednesenému zámeru diskusia 

(Prikkel, Chmelko).   
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Rozhodnutie č. 42 

Dekan fakulty nariaďuje zapracovať prezentované pripomienky a po finalizácii tento materiál 

predložiť na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady SjF a následne na akademický senát.  

 

Termín: 22.3.2022                                                                       zodp. prod. Ďuriš  

 

 

K bodu 5 

 

Prod. Beniak informoval o pokračovaní propagácie na AR 2022/23. Momentálne sa 

pripravuje tvorba reklamného vstupu na Spotify, zároveň požiadal všetkých vedúcich ústavov 

o aktuálne príspevky. 

 

Dekan fakulty navrhol vstup do rádia Európa 2 a vyzval na diskusiu, či ostatní  členovia KD 

súhlasia. V rámci diskusie boli otázky, či je urobená analýza prijatých študentov v súvislosti 

s propagáciou, resp. na základe čoho sa študenti hlásia na fakultu, príp. prečo je odliv 

študentov z fakulty. 

 

Prod. Pokusová odpovedala, že takáto analýza je problematická vzhľadom na to, že prijímací 

proces prebieha len elektronicky a študenti  nevyplňujú ani základné údaje, tak ako majú, nie 

to ešte údaje potrebné na analýzu. Zároveň  potvrdila, že obsah web stránky nie je urobený 

dobre a mnohé informáciu sú zastarané a neaktualizované,  celý web by chcela prerobiť 

a aktualizovať informácie  

 

Prod Beniak spomenul, že na propagačnom oddelení zisťujú u študentov dôvody odlivu 

a problémy, ktoré na fakulte majú, sú to: zlé názvy študijných programov, zastaraný obsah 

ŠP, ťažký prechod v prvom ročníku  na samoštúdium,  

Propagácia je nasmerovaná hlavne  cez web stránku študuj „strojarinu.sk“, kde je 

zaznamenaný v tomto období nárast klikov. 

V rámci propagácie sa chystá aj návšteva stredných škôl, odovzdávanie cien zo SO 

a propagácia na konkrétnych školách.  

 

Študent Kmeť- v cechu strojárov robili prieskum prečo sa študenti hlásili na SjF a hlavné 

odpovede boli, že sa o SjF dozvedeli  prostredníctvom nejakej konkrétnej akcie.   

 

 

K bodu 6 

 

Prod Schrek-  informoval o príprave rozvojových projektov, ktoré súvisia s nevyčerpanými 

finančnými  prostriedkami z projektu ACCORD. 

V procese riešenia sú 3 projekty: 
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1. Pavilón laboratórií- laboratórium zváracej techniky a laboratórium zlievania – projekt 

je pripravený, 

2. Laboratórium partikulárnych látok, projekt sa pripravuje v spolupráci s prof. 

Peciarom, laboratórium environmentálnych vplyvov dopravnej techniky- doc. 

Magdolen-pripravuje sa projekt, 

3. Hydraulické laboratórium – rieši doc. Prikkel-projekt podaný na rektoráte, 

4. Rekonštrukcia auly- sú spísané požiadavky, podklady už má architektka,  pripravuje sa 

projektová dokumentácia.  

 

Doc Chmelko- v rámci diskusie navrhol na zváženie, vytvoriť priestory pre tvorivú činnosť 

študentov 

 

 

K bodu 7 

 

Prod. Duriš- informoval o stretnutí vedenia fakulty so  študentami,  zo strany študentov je 

záujem o vyradované časopisy a knižné publikácie, v knižnici je už zabezpečené, námet je že 

aj v drevárni vytvoriť police na  tieto časopisy a knihy. 

Kontakt na koho sa v tejto veci obrátiť ak na ústavoch takéto časopisy sú:  

anna.vargova@stuba.sk 

 

7.1 Akreditácia 

Prod. Pokusová –informovala o stave akreditácie – záverečné správy sú odovzdané na radu 

pre vnútorný systém kvality- Príloha č. 3 

 

7.2 Prenájom priestorov 

Prod Schrek-prenájom  Pionierska – prenájom HOST, 3 posch. – prenajatý na 2 roky pre ZUŠ 

- už beží výuka, ešte sa rieši problém - vydanie povolenia od RUVZ- riešenie vetracieho 

systému,  

stretnutie s VUZ prebehlo, ale všetci zúčastnení majú pocit, že ide do stratena.  

 

7.3 Stav prihlášok  

 

Prod Pokusova- 

 informovala o stave študentov- vylúčili sme po skončení štúdia 23 študentov z BC 

štúdia, prihlášky do 1. ročníka BC štúdia je  ku 15.3.2022 spolu 104 

Príloha č. 4 

 ukrajinskí študenti postihnutí vojnou, ktorí sú na území SR budú mať vyplatené 

mimoriadne štipendium vyčlenené  spolu 5000 eur, jednotliví študenti, ktorí majú  

splnené podmienky pre vstup do ďalšieho ročníka  štipendium vo výše 200 eur,  

 informácia z MŠSR o študentoch utečencoch  z Ukrajiny, ktorí by chceli pokračovať 

v štúdiu a nemajú zo sebou doklady, na základe legislatívnych zmien budú môcť 

mailto:anna.vargova@stuba.sk
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pokračovať v štúdiu na základe čestného vyhlásenia. Je na nás , aby sme sa dohodli , 

aké podmienky prijatia stanovíme. Taktiež bude legislatívna zmena na možnosť 

uznania vzdelania bez dokladov. 

 rozvojový projekt na podporu prijímania na VŠ – určená je jednorazová podpora 2500 

eur, avšak  maximálne pre 750  študentov.  

 rozvojový projekt na podporu jazykových centier a služieb,   

 nebudeme prijímať študentov ruskej federácie, čo sa týka študentov z iných krajín 

študujúcich na Ukrajine  - návrh  MŠSR na prijímanie podmienečne s tým, že budú 

musieť doložiť doklady pred ukončením štúdia, 

 zdôraznila, že je na nás aký postup prijímania si zvolíme a akým spôsobom budeme 

preverovať doklady.  

 

Doc Chmelko –navrhol prijímať študentov len  ucelene, do prvého ročníka  Bc štúdia  a do 

prvého ročníka  Ing štúdia a neprijímať do iných ročníkov.  

 

Prod Pokusová uzavrela tému s tým, že  – pripraví návrh dňa 22.3. 2022 bude schvaľovanie 

v parlamente.  

 

Rozhodnutie č. 43 

Dekan fakulty nariaďuje vypracovať návrh na ďalšie podmienky prijímania a tento predložiť 

na akademický senát.  

Termín: 22.3.2022                                                                           zodp. prod. Pokusova 

 

Do Chmelko- požiadal o otvorenie AISu  kvôli zapísaniu semestrálnych projektov, 

A pýtal sa či je zámer na prijatie doktorandov na ďalší AR- odpoveď prod.  Ďuriša- bude 

závisieť od rozpočtu  

 

Prílohy: 

Príloha č.1-analýza rozpočtu  

Príloha č.2 -aktualizácia dlhodobého zámeru 

Príloha č.3 -akreditácia 

Príloha č.4 –počty študentov  

 

 

V Bratislave 15.3.2022 

 

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 


