
 
 

                             

Zápisnica č. 9/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 26.4.2022 o 10:00 v 023 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Rozpis dotačných prostriedkov (Kuzmová) 

3) Smernica dekana na podporu publikovania (Šooš) 

4) Príprava záverečných prác (Pokusová) 

5) Zabezpečenie štátnych záverečných skúšok (Pokusová) 

6) Príprava MSV Nitra (Beniak) 

7) Metodika hodnotenia kvality VŠ Ministerstvom školstva (Ďuriš) 

8) Rôzne – informácia z STU (Šooš, Pokusová) 

            

 

 

 

Prodekanka Pokusová na začiatku KD odovzdala ceny za fakultné kolo ŠVK 2022. 

Vzhľadom na to, že sa verejne odovzdávanie cien konalo v obmedzenom formáte, finalisti 

svoje diplomy dostanú pri vyhodnotení štátnych skúšok.  

Cenu SASI – 1. cenu získal Bc. Peter Holub-na ŠP – Automobily a mobilné pracovné stroje, 

druhú cenu ZSVTS – získal Bc. Filip Likavčan na  ŠP Aplikovaná mechanika a mechatronika. 

Zároveň vyslovila poďakovanie doc. Guželovi za organizáciu celej ŠVK. 

 

K bodu 1 

     

                                                              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. 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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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  

                  Rozhodnutie bolo splnené – vypúšťa sa so sledovanie 

 

 

Rozhodnutie č. 43 

Dekan fakulty nariaďuje vypracovať návrh „Ďalšie podmienky prijímania“ a tento predložiť 

na akademický senát.  

Termín: 22.3.2022                                                                           zodp. prod. Pokusova 

Rozhodnutie bolo splnené – vypúšťa sa so sledovanie   

 

                                                                                                                                                      

K bodu 2 

 

Ing. Kuzmová predniesla rozpis dotačných prostriedkov  a výročnú správu za rok 2021 

Príloha č. 1a,b  a Príloha č. 2 

 

 

                                                              Rozhodnutie č. 44 

Dekan fakulty berie na vedomie prezentované materiál a ukladá predložiť správu 

o hospodárení SjF STU za rok 2021 na rokovanie AS SjF STU konaného dňa 3.05.2022.  

Termín: 3.05.2022                                                                              zodp. Ing. Kuzmová  

 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty prezentoval Smernicu dekana na podporu publikovania Príloha č. 3 

 

                                                              Rozhodnutie č. 45 

Dekan fakulty berie na vedomie pripomienky členov kolégia dekana a po ich zapracovaní 

bude smernica zverejnená.  

Prezentovaná smernica nadobúda platnosť 26.04.2022, čím sa zároveň ruší platnosť smernice 

1/2020. 

Termín: 26.04.2022                                                                              zodp. dekan fakulty            

                                                  

K bodu 4 

 

Prod. Pokusová predniesla informácie o príprave záverečných prác Príloha č. 4 
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K bodu 5 

 

Prod. Pokusová prezentovala informácie o zabezpečení štátnych záverečných skúšok 

Príloha č. 4 

 

 

K bodu 6 

 

Prod. Beniak informoval o prípravách na MSV Nitra. Prodekan poslal email na jednotlivé 

ústavy so žiadosťou, čím je možné sa prezentovať v stánku na MSV,  termín MSV je 24 -

27.5.2022. Ak majú ústavy modely, simulácie, animácie, bude veľkoplošná obrazovka, ale 

hlavne je potrebné sa prezentovať s fyzickými modelmi. 

 

K bodu 7 

 

Prod. Duriš- informoval o prípravách metodiky hodnotenia kvality VŠ na MŠSR, zatiaľ nie je 

k dispozícii žiaden materiál. Údaje  by  sme mali predložiť do 30.5. 2022 a bude potrebné ich 

odovzdať na MŠVVŠ do 30.6.2022. 

 

K bodu 8 - Rôzne 

 

Dekan  fakulty – informoval: 

 

  o zasadnutí KR  zo dňa 11.4. 2022  podľa programu: 

1.Otvorenie  

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

3. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU (O. Moravčík) 20´  

4. Návrh Metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych 

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

5. EULiST- projekt podaný (Ľ. Vitková) 3´  

6. Návrhy MoU (Ľ. Vitková) 3´  

7. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľnej veci STU (SjF) (R. Igliar) 2´  

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

9. Rôzne 

 

 že, na VF bolo schválené doplnenie edičného plánu 

 že, sa chceme zapojiť do projektu EBA Academy 

 o prenájme Pionierskej, záujem zo strany VUZ. Firma má záujem o prenájme celej 

budovy aj so záväzkami voči súčasným nájomcom.   

 zadávanie PhD prác je možné  do konca apríla, od začiatku mája sa môžu záujemcovia 

prihlasovať,     

 o pripravovaných akciách JOBFORUM (3.05.2022), Ping Pong bez bariér (5.05.2022) 
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Prod Pokusová 

 

Prodekanka informovala o spôsobe vypracovania záverečných prác, priebehu štátnych skúšok 

a odovzdávaní záverečných prác, Príloha č. 4  

 

                                                              Rozhodnutie č. 46 

Dekan fakulty nariaďuje odovzdať jednu väzbu záverečnej práce v tlačenej verzii v pevnej 

väzbe  a ukladá zabezpečiť distribúciu tejto  informácie všetkým študentom.  

Termín: priebežne                                                                              zodp. prod Pokusová 

 

 systém AIS je už otvorený na zapisovanie známok 

 otázka ako budeme prijímať ukrajinských študentov. Na Ing. a PhD. štúdium musí mať 

žiadateľ požadované doklady. Študenti, ktorí sa hásia na štúdium na BC stupeň – stačí 

keď predloží čestné vyhlásenie o maturite, vzor bude dostupný na univerzite, v prípade ak 

nemajú doklad  budeme robiť testy – pohovory, to si bude musieť vytvoriť fakulta, testy 

z matematiky a fyziky. 

 momentálne je podaných 364 prihlášok, 84 sú zahraničné prihlášky na štúdium 

v slovenskom jazyku a 9 na štúdium v anglickom jazyku 

 úvod do štúdia bude aj matematika a fyzika, jazyková príprava 

 

Prod Schrek 

 

Informoval o stretnutí so zhotoviteľom ohľadne „projektu parapiet“- problémy – spôsob 

kotvenia , zmena farby, klampiarske práce, bude prebiehať ďalšie rokovanie . 

 

                                                              Rozhodnutie č. 47 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť prezentáciu ohľadne „akcie parapety“ na ďalšie rokovanie 

KD. 

Termín : najbližšie KD                                                                           zodp. prod Schrek 

 

 

Prod Ďuriš- požiadal o návrh osoby na ocenenie pre oblasť normalizácie a merania. 

 

Doc Ridzoň  AS bude zasadať 3.5.2022.  

 

Doc Prikkel- o príprave projektu na rekonštrukciu hydraulických laboratórií 

 

Prof Peciar- informácia- rektor vyzval senátorov, či sa nezredukuje počet členov veľkého AS 

 

Mgr. Cepková- uskutočnil sa športový deň , zúčastnilo sa  40 študentov za SjF 

 

 



9                                                                                                              Zápisnica č. 9/ 2021-2022 

z rokovania  Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 26.4.2022  

5 
 
 
 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1a,b- rozpis dotačných prostriedkov 

Príloha č.2 -  Výročná správa za rok 2021 

Príloha č.3 - Smernica dekana na podporu publikovania 

Príloha č.4 – Záverečné práce a štátne záverečné skúšky 

 

 

V Bratislave 26.4.2022 

 

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 


