
                             

Zápisnica č. 11/ 2021-2022 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,

ktoré sa uskutočnilo 21.6.2022 o 10:30 v miestnosti 023 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Určovanie kompetencií fakulty (dekan fakulty) 

3) Ukončenie akademického roka 2021/22-promócie (prod Pokusová) 

4) Hodnotenie excelentného výskumu ( prod Ďuriš) 

5) Periodické hodnotenie výstupov( prod Ďuriš) 

6) Analýza pracovísk STU (Ing. Kuzmová) 

7) Rekonštrukcie  (prod Schrek) 

8) Rôzne  - informácia z vedenia  STU (dekan fakulty) 

- Správa z prijímacej komisie        

K bodu 1                                                         

                                                            

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 

   Rozhodnutie č. 47 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť finálnu analýzu jednotlivých oddelení fakulty v porovnaní

s rovnakými oddeleniami iných fakúlt STU.  

Termín: nasledujúce KD                                                                            zodp . Ing. Kuzmová 

                                                                    Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania 

                  

                                                                Rozhodnutie č. 48 

Dekan fakulty  nesúhlasí s predloženou informáciou o excelentnom výskume  a ukladá

prodekanovi túto úlohu pripraviť na nasledujúce rokovanie KD. Správa musí obsahovať

prehlaď počtov  potrebných publikácii jednotlivých kategórií,  priemer na pracovníka, 

organizačnú jednotku, potrebných na financovanie účelovo pridelených dotačných

prostriedkov. 

Termín: nasledujúce KD                                                                                zodp . prod Ďuriš 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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                                                            Rozhodnutie č. 49 

Dekan fakulty nariaďuje upraviť podmienky prijímania pre zahraničných študentov, ktorí sa 

hlásia na  študijné programy v slovenskom jazyku, tak, že podmienkou prijatia na bakalárske 

štúdium  je úspešné absolvovanie  skúšky overenia jazykovej spôsobilosti. 

Pre štúdium na inžinierskych študijných programoch takáto skúška nie je potrebná. 

 

Termín : priebežne                                                                                 zodp. prod Pokusová 

  Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

                                                                                                                                                                                                                       

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o úlohách od rektora, kde každá fakulta si má určiť kompetencie 

jednotlivých orgánov, vedenia fakulty, akademický senát, ako jednotlivých  samospráv, alebo 

ako podriadený orgán- Príloha č. 1 

 

K bodu 3 

 

Prod Pokusová prezentovala informácie o ukončení akademického roka 2021/22. 

Promócie prebehnú v dvoch dňoch 22 a 24.6 2022. 

V návrhu na jednotlivé  promočné zbory boli navrhnutí vedúci ústavov na bakalárske štátnice 

a garanti študijných programov na inžinierske štátnice. Z rektorátu sa zúčastní promócií 

prorektorka Vitková a na bakalárskych štátniciach Ing. Tomáš Polaščin z VW. 

Príloha č. 2 

 

 

K bodu 4 

  

Prod Ďuriš informoval o hodnotení excelentného výskumu za minulý rok. Fakulty  sú 

hodnotené   podľa metodiky rozpisu dotácii štátneho rozpočtu,  s cieľom diverzifikácie VŠ.  

Príloha č. 3  

 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Ďuriš informoval o periodickom hodnotení výstupov. Príloha č. 4 

                                                         

                                                      Rozhodnutie č. 50 

 Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť prodekanovi Ďurišovi mená osôb z iných univerzít, ktorí sú 

vhodní za každú oblasť výskumu aj s funkčným zaradením, do výberových komisií a  ktorí 

spĺňajú predpoklady na funkčne miesta docentov a profesorov v danom odbore. 

Termin : 27.6.2022                                                                  zodp. vedúci ústavov, garanti ŠP 
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K bodu 6 

 

Ing . Kuzmová predniesla analýzu  počtu zamestnancov na  jednotlivých pracoviskách SjF 

a na iných fakultách   STU prerátané na pošty študentov. Príloha č.5 

  

RNDr. Richtaríková- mala pripomienku , že by bolo treba dopracovať ešte informáciu o   

počte úkonov a počte faktúr. 

 

                                               Rozhodnutie č. 51 

Dekan fakulty  ukladá preveriť a dopracovať ekonomickému oddeleniu analýzu o počet 

prijatých a vydaných faktúr na počet zamestnancov. Propagačné oddelenie  na počet 

prihlášok. 

Termín: priebežne                                                                            zodp. Ing. Kuzmová 

 

 

K bodu 7  

 

Prodekan Schrek informoval o momentálnej situácii s rekonštrukciami fakulty, ktorá prebieha 

v 3 častiach  

 

1.Pavilon laboratórií- rekonštrukcia laboratória doc. Polónyho, prof. Pokusovej 

a Ing.Morávka 

 

2. Pionierska – rokovanie ohľadne bočnej príjazdovej cesty a cesty na odvoz odpadu, všetky 

financie berie na seba VUZ, je tam hlavne otázka pozemkového vysporiadania  

 

3. projekty na laboratóriá  zváracích technológii  čaká sa na uzavretie a rekonštrukcia auly – 

pripravuje sa  návrh rekonštrukcie elektriny a ventilácie 

 

Dekan fakulty doplnil informácie o projekte ACCORD  ako celku-  STU zvažuje ci sa ide 

dostavať ACCORD aj s pôžičkou, alebo z neho odíde aj za cenu platenia penále. 

Kvestor navrhol ísť do všetkých verejných obstarávaní, ale potom sa rozhodne , ktoré stavby 

sa budú realizovať. 

 

Stav rekonštrukcie Pilotnej haly- chceme dobudovať vstup, všetko ide z projektových peňazí, 

nič nejde z účelových dotácií, v pilotnej hale bude sústružnícke obrábacie centrum SUI 500 

Trens, dva rezacie stroje (Fanuc a Microstep) a frézovacie obrábacie centrum OKUMA. 

V hale bude výstava prototypov, ktoré sa robili u nás (protipovodňové zábrany, dezintegračný 

stroj, trial panel, guľový peletovací stroj, atď ).  

 

 

K bodu 8- Rôzne 

 

Dekan fakulty - informácia z vedenia  STU (dekan fakulty) zo dňa 13.6.202 
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1. Otvorenie  

2. 2. Návrh Dodatku č. 12 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (O. 

Moravčík) Správy o činnosti a hospodárení UP a ÚZ STU - na vedomie (členovia V STU)  

3. Návrh na zvýšenie cien za ubytovanie študentov a zamestnancov a uplatňovanie kaucií pri 

ubytovaní študentov (R. Igliar)  

4. Smernica rektora STU – Pravidlá na tlač dekrétov, diplomov a ocenení vydávaných na 

STU v Bratislave (Ľ. Vitková)  

5. Návrh úpravy smernice rektora číslo 7/2021-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na 

STU na akademický rok 2022/2023 (M. Bittera)  

6. Návrh Dodatku číslo 2 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 Odborová 

komisia doktorandských študijných programov na STU (M. Bittera)  

7. SASPRO 2 - Vyhodnotenie 3. výzvy (J. Híveš) 

8. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ (R. Igliar) 

9. Rôzne  

 

Prodekanka Pokusová -Správa z prijímacej komisie- 

Prodekanka Pokusová prezentovala výsledky prijímacej komisie zo dňa 17.6.2022 

Priloha č. 2 

  

                                                    Rozhodnutie č.52 

Dekan nariaďuje otvoriť 3 kolo prijímacích konaní na SjF  do 19.8.2022 

Termín: 19.8.2022                                                                                      zodp. prod Pokusova 

 

 

Rôzne: 

 

Doc.Chmelko- navrhol – študentom, ktorí nemajú ukončené skúšky, predĺžiť skúškové 

obdobie  do konca  júla a uskutočniť konzultácie aby mali možnosť skúšky dorobiť 

                                                 

                                                       Rozhodnutie  č. 53 

Dekan fakulty nariaďuje predĺžiť skúškové obdobie do 31.7.2022. 

Termín: Ihneď                                                                                 zodp. prod Pokusová 

 

                                                       Rozhodnutie  č. 54 

Na základe predloženej analýzy dekan fakulty rozhodol, že sa neuskutočnia náhradné štátne 

skúšky. 

Termín: Ihneď                                                                                    zodp. prod Pokusová 

 

Prod Schrek- predložil návrh na zváženie možnosti presunu bakalárskej štátnej skúške 

a termínu odovzdania práce o cca – 2-3 týždne z dôvodu nedostatku času pre študentov. 
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                                                               Rozhodnutie č.55 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby zaslali návrhy na posunutie odovzdania 

bakalárskych prác a termínu  bakalárskych štátnic.  

Termín : 24.7.2022                                                                                     zodp. vedúci ústavov 

 

 

Prod Ďuriš -prijímačky na doktorandské štúdium, prebehli 21.6  , výsledok bude známy  

následne po zasadnutí prijímacej komisie. Súčasne informoval, že je vypísané aj 2 kolo 

v rámci ktorého sa môžu záujemci prihlásiť do 4 augusta.2022. 

 

Prod Beniak –informoval: 

- o aktivite Amavet- letný tábor na SjF- materiál bude zaslaný vedúcim ústavov                    

- AJA (Automotive Junior Academy) plánovaná na 15-20. august – zatiaľ je len 20 deti, 

majú ešte predĺžený termín na prihlasovanie. Podmienkou na organizovanie je 40 detí. 

pripravujú sa instagramové účty na ústavoch, ktoré sa plánujú spustiť v septembri  

- rektorátne projekty pre postdokov, granty pre zamestnanie postdokov, je potrebné poslať 

návrhy 

- možnosť zapojiť sa do projektov H2020, je možnosť pripojiť sa do konzorcia, organizuje 

p. Cuninka z rektorátu 

- EIT manufacturing projekty – prebehol audit , budú v plnej výške preplatené 

 

Prod Ďuriš-pripravuje sa národná správa o zmene klímy. Informoval sa či na niektorých 

ústavoch boli realizované projekty o klíme  

 

Dekan fakulty - Ing. Bencovi bola udelená cena za mimoriadnu činnosť vo vzdelávaní 

 

Ing. Součková - Smernica dekana pre upravenie  pracovného času, kvôli  vysokým teplotám, 

dekan fakulty-už sa pripravuje 

 

RNDr.Richtarikova- bude sa konať  60 rokov katedry matematiky dňa 23.6.2022 o 10:00 

v 004, prihlásilo sa asi  50 účastníkov. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1- Postavenie fakúlt, pôvodné , nové 

Príloha č.2- Ukončenie akademického roka , prijímacie konanie   

Príloha č.3- Hodnotenie excelentného výskumu 

Príloha č.4- Periodické hodnotenie výstupov  

Príloha č.5-Analýza pracovísk STU 

 

 

V Bratislave 21.6.2022 
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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 


