
 
 

                             

Zápisnica č. 7/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 22.2.2022 o 10:00  

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Informácia z Kolégia rektora (prof Šooš) 

3) Aktualizácia dlhodobého zámeru(prof Ďuriš) 
4) Rôzne  

 

 

 

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 sa plní –ostáva v sledovaní  

 

                                                              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. 40 

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 sa plní –ostáva v sledovaní 

 

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 
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K bodu 2 

 

Prodekan Ďuriš informoval o zasadnutí KR zo dňa 21.2.2022 , ktorého sa zúčastnil namiesto 

dekana fakulty podľa programu: 

 

1. Otvorenie  

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

3. Informácia o projekte ACCORD - ústna informácia Prizvaný: Ing. Milan Belko, PhD. 5  ́ 

4. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

za akademický rok 2020/2021 (M. Bittera) 5  ́ 

5. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2021 (J. 

Híveš) 5  ́ 

6. Rôzne  

6.01 Súhrnná správa o stave BOZP, OPP a CO na rektoráte STU za december 2021 - ústna 

informácia (J. Híveš) 3  ́                                                       

 

Dekan  fakulty informoval  

- o skutočnosti, že všetky finančné prostriedky z projektu ACCORD sa nevyčerpajú. 

Z tohto dôvodu je potrebné pripraviť investičné zámery fakulty a pripraviť projekty aj 

so stavebným povolením 

Vyslovil návrhy a na nasledovné zámery v danom poradí priority: 

 Laboratórium laboratórií – zvarovňa, laboratórium  partikulárnych látok a dvor   

Koordinátor: prod. Schrek 

 Hydraulické laboratórium Mýtna     Koordinátor: doc. Prikkel 

Aula Aurela Stodolu      Koordinátor: Šooš 

kotolňa       Koordinátor: rektorát 

 

- o správe STU za pedagogickú činnosť, Príloha č. 1 

- o správe STU za vedeckovýskumnú činnosť, Príloha č. 2  

                         .                                  

K bodu 3  

 

Prod Ďuriš-prezentoval aktualizáciu dlhodobého zámeru- Príloha č. 3 

 

                                                       Rozhodnutie č. 42 

Dekan fakulty nariaďuje,  aby vedúci ústavov pripomienkovali  aktualizáciu dlhodobého 

zámeru fakulty a následne prodekan sfinalizoval konečnú verziu.  

Termín: 1.03.2022                                                     zodp. prod Ďuriš, vedúci ústavov 
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K bodu 4 

 

Dekan fakulty- 

 

- plánuje  navštíviť jednotlivé ústavy 

- upozornil, že sme stále v stave rozpočtového provizória 

- neprijme návrh na habilitácie, pokiaľ nie je k dispozícii test originality a od garanta 

vedného odboru schválený daný návrh 

- poďakoval za realizáciu veľmi úspešnej akcie  Strojárska olympiáda 

- požiadal o vypracovanie finančnej analýzy, študenti budú za aktivity odmenení pričom 

nebudú financovaní z dotačných prostriedkov 

- požiadal o námety na témy do vedeckej  kaviarne, cukrárne 

 

Prod Schrek- do 15.3.2022 –pravdepodobne odovzdáme  stavbu – zateplenie hlavnej budovy 

fakulty.  

 

Doc Prikkel- prenájom Pionierskej- pripravujú sa zmluvy: 

- celé 3 posch. a zasadačku na 1. posch.  prenajmeme v rámci mesta  Základnej 

umeleckej škole (ZUŠ) - už sa sťahujú,  

- pripravuje sa aj zmluva na prenájom bufetu, 

- VUZ – majú záujem o prízemie a suterén, stretnutie bude 25.2.2022 

 

Ing.Horvat- výstupy a evidencie prác  budú po spracovaní aktualizované postupne 

- požiadal o návrh na úpravu podláh v serverovni, 

- stav digitalizácie siete je: - súťaž je zverejnená 

 

Mgr.Cepkova-  informovala, že: 

- prezentácia fakúlt pre stredné školy sa môže uskutočniť prostredníctvom študijných 

poradcov stredných škôl cez  EDUPAGE,  

-  Ústav JaŠ vie ponúknuť Certifikát technickej angličtiny (IEEE) pre zamestnancov, 

vyučovanie slovenčiny pre zahraničných študentov, počas prípravy, alebo už počas 

semestra  

Dekan fakulty navrhol ponuku IEEE vypracovať aj na komerčnej báze s ponukou pre 

priemyselné podniky.  

 

                                                       Rozhodnutie č. 43 

Dekan fakulty nariaďuje,  

- preveriť možnosť prezentácie fakulty pre stredné školy cez projekt EDUPAGE, 

- pripraviť súbor akcií na nábor študentov do prvého ročníka na mesiac marec, 

- v súčinnosti s Mgr. Cepkovou pripraviť ponuku na interné a externé absolvovanie 

certifikátu IEEE.      

Termín: 1.03.2022                                                       zodp. prod Beniak 
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RNDR. Richtariková- vyjadrila nadej na normálne ukončenie semestra  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1-správa STU za pedagogickú činnosť  

Príloha č. 2-správa STU za výskumnú činnosť 

Príloha č. 3- aktualizácia dlhodobéhozámeru 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a uzavrel rokovanie. 

 

V Bratislave 22.2.2022 

 

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 


