
 
 

                             

Zápisnica č. 6/ 2021-2022 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 8.2.2022 o 10:00  

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Priebeh pedagogického procesu v II semestri AR 21/22 (prof Pokusova) 

3) Akreditácia (prof Pokusová) 
4) Rôzne  

-informácie zo zasadnutí grémií STU (prof Šooš) 

-Deň otvorených dverí a Strojárska olympiáda 2022 (doc. Beniak) 
-stav pravidelných dotácií (Ing. Kuzmová) 

             
 

 

 

K bodu 1 

 

 

                                                             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 

      Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania  

 

                                                             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  



9                                                                                                              Zápisnica č. 6/ 2021-2022 

z rokovania  Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 8.2.2022  

2 
 
 
 

 

                                                              Rozhodnutie č. 35 

Dekan fakulty nariaďuje poslať prodekanovi Ďurišovi návrhy výstupov (ZoD,.. ), ktoré by 

bolo možné zahrnúť do nápočtu pri prideľovaní dotácií z MŠVVaŠ.   

Termín: 25.1.2022                                                                                               vedúci ústavov 

Rozhodnutie splnené-vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                             Rozhodnutie č.36 

Dekan fakulty nariaďuje zabezpečiť v súlade so študijným poriadkom vypísanie dostatočného 

počtu termínov skúšok do AIS.  

Termín: ihneď                                                                                            zodp. vedúci ústavov   

 Rozhodnutie splnené-vypúšťa sa so sledovania 

  

                                                                 Rozhodnutie č.37 

Dekan fakulty nariaďuje, aby si zamestnanci skontrolovali či majú svoje publikácie ktoré boli  

vydané v roku 2021 evidované v URL.   

Termín: 25.1.2022                   zodp. vedúci ústavov                                                                                                                                                        

 Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                                 Rozhodnutie č.38 

Dekan fakulty nariaďuje zabezpečenie dezinfekciu  na chodbách na všetkých poschodiach 

v budove fakulty 

Termín: ihneď                                                                                                 zodp. prod Schrek   

Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

  

                                                                                                                                                          

K bodu 2 

Dekan fakulty predložil materiál ku pedagogickému procesu a výuke v LS AR 21/2022- 

Príloha č. 1 

                                                        

                                                           Rozhodnutie č.39 

Dekan fakulty nariaďuje zabezpečiť v LS AR 21ú2022 pedagogický proces prezenčnou 

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

Termín : ihneď                                                                                        zodp. prod Pokusová 

                                                           

K bodu 3  

Prodekanka Pokusová prezentovala  materiál - Akreditácia – materiál od prodekanky  

- Príloha č. 2 

 

                                                           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 
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K bodu 4 

Dekan fakulty informoval : 

 o zasadnutí KR zo dňa 31.1.2022 

1. Otvorenie  

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

3. Materiály prerokované na zasadnutí V STU dňa 17.01.2022 - informácia (O. Moravčík) 

2  ́ 

a. 3.01 Harmonogram rokovaní na II. polrok AR 2021/2022 (O. Moravčík)  

b. 3.02 Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (O. Moravčík)  

c. 3.03 Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 

Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU (M. Bittera)  

d. 3.04 Návrh na odsúhlasenie NZ (R. Igliar) 4. Návrh Dodatku číslo 2 k smernici rektora 

1/2017-SR zo dňa 11. 04. 2017 Pravidlá podpory študentských organizácií STU v 

znení dodatku číslo 1 zo dňa 26. 06. 2019 (M. Bittera) 3  ́ 

4. Návrh smernice rektora Realizácia programu ERASMUS+ na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave v programovom období 2021 – 2027 (Ľ. Vitkova) 3  ́ 

5. Návrh na založenie inej právnickej osoby (European Nuclear Experimental Educational 

Platform) a na peňažný vklad do tejto právnickej osoby (M. Strémy) 2  ́  

6. Rôzne 

 

 o zasadnutí Vedenia STU zo dňa 7.2.2022 

1. Otvorenie  

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

3. Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 (O. Moravčík) 5  ́Prizvaná: 

Ing. Matúšková  

4. Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (M. Bittera) 3  ́ 

5. Úhrada členských poplatkov v organizáciách KIC EIT (EIT RawMaterials, EIT 

Manufacturing, EIT Digital) a EFFRA (M. Strémy)3  ́ 

6. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ (R. Igliar) 3  ́  

7. Rôzne  

 

Mgr. Sovišová: 

prezentovala informácie o Dni otvorených dverí a Strojárskej olympiáde- Príloha č. 3 

 

Dekan fakulty – dotácia:  

Dekan fakulty informoval o stave dotačných finančných prostriedkov pridelených na prvé dva 

mesiace.    
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Rozhodnutie č. 41 

Dekan fakulty povoľuje financovanie z dotačných prostriedkov len na absolútne nevyhnutné 

účely.  

Termín: priebežne                                                                                       zodp. Ing. Kuzmová  

 

Rôzne- 

dekan fakulty - 

 profesijný bakalár- plánované stretnutie 18.2.2022, 

 pripravujeme aj stretnutie s riaditeľmi stredných škôl, chceme aby bolo prezenčne, 

 prenájom Pionierska- suterén a prízemie má záujem VUZ 

 pohovory s vedúcimi ústavov-ohľadne znižovania stavov zamestnancov 

 

Doc.Magdolen – otázka k výučbe za Erasmus - či dostanú  učitelia odmenu, je málo študentov 

v jednotlivých skupinách a výučba je neefektívna,  

dekan fakulty- výučba Erasmus ide do výkonov, navrhuje zadať podmienku min 5 študentov 

v skupine  

 

prodekan Schrek- 

 informoval o riešení parapiet,  

 vyzval vedúcich ústavov- dezinfekcia, vetranie, napomínanie študentov  

 informoval  o požiadavke na školenie  zamestnancov pre výškové prace, ak je záujem 

z ústavov 

 

Doc Chmelko- navrhuje v kotolni - zriadiť  študentské centrum STU, v podzemí garáže 

ERASMUS- podržať ako reklamu, aj napriek tomu, že sa neoplatí a je prihlásených málo 

študentov v skupine.  

 

Prílohy: 

Príloha č.1- Pedagogický proces AR 2021/22 

Príloha č.2 -Akreditácia  

Príloha č.3 -Propagácia DOD a SO 

Príloha č.4 - Stav pridelených dotačných prostriedkov 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a uzavrel rokovanie. 

 

V Bratislave 8.2.2022 

 

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 


