
 
 

                             

Zápisnica č. 3/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 16.11.2021 o 10:00 v S4 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

Program: 

 

1, Kontrola rozhodnutí 

2, Pokračovanie procesu akreditácie 

3, Informácie z KR 

4, Stav čerpania finančných prostriedkov 

5, Propagácia štúdia 

6, Rôzne 

 

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.21 

Dekan fakulty nariaďuje rozposlať medzifakultné výkony na jednotlivé fakulty, následne 

verifikovať  vedúcimi dotknutých ústavov a pripraviť finálne verzie zápočtov dekanom na 

podpis. 

Termín: ihneď                                                             zodp. doc Urban, vedúci ústavov 

                                                                 Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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                                                         Rozhodnutie č. 31 

Dekan fakulty nariaďuje verifikovať súčasný stav procesu akreditácie  do budúceho KD. 

Termín: KD november                                                               zodp. garanti, vedúci ústavov 

                                                                 Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania 

K bodu 2 

 

Prod Pokusová- informovala o nových faktoch týkajúcich sa  akreditácie. Práca rady pre 

vnútorný systém kvality (RSVK) je komplikovaná a  prehodnocuje sa spôsob práce RVSK a 

pracovných skupín. Na úrovni fakulty sa bude vypracovávať vnútorná hodnotiaca správa, kde 

bude všetko zosumarizovane a vyhodnotené. 

Systém a štruktúra vnútornej hodnotiacej správy- bude predpripravená z rektorátu. Správa 

bude obsahovať jednotlivé body ako ich plníme, každé hodnotenie bude dokumentované 

verejne dostupnými dokladmi. Správu budú na fakulte vypĺňať ľudia, ktorí sú zodpovední za 

jednotlivé študijne programy. Na základe vstupných informácií začne korekcia informácii na 

webovej stránke. Do konca decembra sa uskutoční kontrola študijného programu na 3 stupni 

štúdia, na 1 a 2 stupni má byť dokončená do marca 2022. 

Treba si uvedomiť, že nebude žiadny opravný termín na akreditáciu. VUPCH a VTC- budú sa 

upravovať a aktualizovať priebežne.   

 

                                                           

K bodu 3  

 

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

1. Otvorenie  

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

3. Správa o činnosti Centra STU pre nanodiagnostiku za I. polrok 2021 (M. Strémy) 5´ 

Prizvaný: Ing. Viliam Vretenár, PhD. 

 4. Správa o činnosti Projektového strediska STU za 1. polrok 2021 (M. Strémy) 5´ Prizvaný: 

Ing. Ivana Mrázová, PhD.  

5. Správa o činnosti Univerzitného vedeckého parku STU za 1. polrok 2021 (M. Strémy) 5´  

6. Kontrola úloh 2´  

7. Štatút Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (O. Moravčík) 5´ 

Prizvaný: JUDr. Marcel Michalička  

8. Vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU - ústna informácia (P. Makýš) 5´  

9. Zmena vnútorného predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (M. Bittera) 5´  

10. Dodatok č.1 k príkazu rektora č. 9/2021 – PR "Organizácia a podmienky pedagogického 

procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester 

akademického roka 2021/2022" (M. Bittera) 5´ 

11. Implementácia HRS4R na STU (J. Híveš) 5´  

12. Návrh Smernice rektora: Pravidlá pri zakladaní spin – off spoločností Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave – 2. čítanie (M. Strémy) 5´ Prizvaní: prof. Ing. František 

Uherek, PhD.; Ing. Milan Belko, PhD.; JUDr. Lucia Rybanská  
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13. Návrh na založenie inej právnickej osoby (European Nuclear Experimental Educational 

Platform) a na peňažný vklad do tejto právnickej osoby (M. Strémy) 3´  

14. Inspireli Award výsledky súťaže STU Inovačné centrum (Ľ. Vitková) 3´  

15. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ (R. Igliar) 2´  

16. Súdne spory STU – informácia (R. Igliar) 3´  

17. Rôzne Ol 

 

 

K bodu 4 

 

Ing. Kuzmová –predniesla stav čerpania dotácii a úprav – Príloha č. 1 

Prodekan Ďuriš- predniesol analýzu podaných projektov - Kega, Vega, APVV-prehľad 

o počte projektov-Príloha č. 2 .  

 

K bodu 5  

 

Dekan fakulty informoval o:  

- protestnej akcii v spolupráci s UK , TUKE- sa  uskutoční 16.11.2021 o 13,00 

- ponuke od SAV na participáciu na projektoch H2020, očakáva od vedúcich ústavov návrh 

tém vhodných pre našu fakultu, 

- tom, že nechal preveriť stav plnenia kritérií na docentov ktorí sú na funkčných miestach 

docent, na jar sa plánujú uskutočniť 3 zasadania VR 

- stave prenájmu budovy na Pionierskej ulici - rokovania s VUZ pokračuje 

- riešení odpredaja siezmickej stolice pre VUJE, 

 

Prof Gondár – sa informoval ako je to s fondom za publikácie z predchádzajúcich rokov-na    

vložné pre ďalšie publikácie? Dekan fakulty odpovedal- podľa smernice sú k dispozícii 

financie na financovanie ďalších publikácii. 

 

Mgr. Cepková- zúčastnili sa na Svetovom  univerzitnom šampionáte v Ríme 

 

Prod Ďuriš- správa o doktorandskom štúdiu- momentálne odráža informáciu o počtoch, vyšla 

nová smernica podľa ktorej bude musieť školiteľ podať informáciu garantovi, ten posúdi čo 

ďalej, pošle predsedovi odborovej komisie  a tá ďalej prerokuje, je to v rámci nových 

pravidiel vnútorného systému kvality 

 

                                                              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 
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Prod Schrek- v súvislosti s hybridnou výukou- vyzval vedúcich ústavov, aby otvárali 

vyučujúci učebne študentom ráno ešte pred začiatkom pedagogického procesu, aby sa študenti 

neakumulovali na chodbách.  

 

-pripravuje sa  výmena smerovníkov a  názvov na sklenených výplniach na jednotlivých 

chodbách, cenová ponuka na realizáciu je vysoká, niektoré tabuľky a smerovníky si budeme 

robiť vo vlastnej réžii.  

 

Prod Beniak- vyzval garantov ŠP v anglickom jazyku na kontrolu dostupnosti jednotlivých 

predmetov v bakalárskom stupni štúdia 

- požiadal  vedúcich ústavov, aby mali pripravené exponáty na ústavoch, pre potreby 

prezentácií fakulty,     

-informoval ohľadne projektu Erasmus, stále je možnosť pre našich študentov prihlásiť sa a  

požiadať o štipendium 

 

RNDr. Richtaríková- upozorňuje na nízku úroveň študentov v prvom ročníku po stránke 

sociálnej aj vedomostnej. 

 

Dekan  fakulty– požiadal vedúcich ústavov o krátke video z každého ústavu, ktoré vystihuje 

situáciu na ústave, aby sa mohla zrealizovať nová prezentácia o fakulte 

 

Ing. Kuzmova  - informovala o termínoch objednávok a platieb v súvislosti s ukončením roka 

2021, informácia o termínoch príde na každý ústav a oddelenie.  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1-čerpanie  úprava dotácie 2021 

Príloha č. 2 –projekty na rok 2021 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a uzavrel rokovanie. 

 

V Bratislave 16.11.2021 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

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

 

 

                                                                 Dr.h.c.  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                    Dekan 


