
 
 

 

                             

Zápisnica č. 3/ 2022-2023 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 15.11.2022 o 10:00 v miestnosti 023 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Informácie z KR STU ( prof Šooš) 

3) Stav financovania projektov a rekonštrukcií (Ing. Kuzmová) 
4) Pedagogický proces (doc. Gužela) 

                          -priebeh akreditačného procesu- návrh realizácie úloh 
                          -nábor študentov na SjF a vysoký úbytok študentov počas štúdia 

5) Grantové projekty SjF (prof.Ďuriš) 

                          -úspešnosť podaných projektov v rámci VEGA 
                          -príprava projektov APVV 

6) Rekonštrukcie (doc. Schrek) 
7) Rôzne  

      

 

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. 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 

                                                                     Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                                                

                                                         Rozhodnutie č. 1 

Dekan fakulty nariaďuje urobiť analýzu úbytku počtu študentov v jednotlivých študijných 

programoch, aj na predmetov a podľa učiteľov. 

Termín: najbližšie KD                                                                                 zodp. vedúci ústavov 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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Výslednú analýzu predniesol prod. Gužela –Príloha č. 1- poukázal na prestupy študentov na 

iné fakulty. Z analýzy vyplývajú predmety s ktorými majú študenti najväčšie problémy.   

Úspešnosť absolvovania jednotlivých predmetov- Príloha č. 2 

 

                                                       Rozhodnutie č. 2 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov za každý ústav do mesiaca  skontrolovať obsahovú 

časť a jednotlivé linky na novej webovej stránke SjF.  

Termín: najbližšie KD                                                                           zodp. vedúci ústavov 

                                                                                   Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov a garantom ŠP, skontrolovať stav aktuálnych 

študentov v jednotlivých radách študijných programov. 

Termín: priebežne                                                                    zodp. garanti ŠP, vedúci ústavov 

            Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 6 

Dekan  nariaďuje, aby bol materiál ohľadne úbytku študentov a úspešnosti jednotlivých 

predmetov prediskutovaný na ústavoch. Jednotlivé ústavy žiada predložiť návrhy 

a pripomienky na zlepšenie propagácie a zvýšenie počtu študentov, pripomienky zaslať 

prodekanovi Guželovi. 

Termín : do najbližšieho KD                                                zodp. vedúci ústavov, prod Gužela 

                        Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní                                                                                                                                                                                                                    

                                                             

                                                          Rozhodnutie č. 7 

Dekan fakulty ukladá ukončiť nomináciu piatich  interných a jedného externého člena 

komisie odborových rád 

Termín :priebežne                                                                   zodp: garanti ŠP a vedúci ústavov 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 8 

Dekan fakulty nariaďuje, aby každý ústav ponúkol zaujímavú aktuálnu prezentáciu. 

Nariaďuje aktualizovať súčasnú ponuku pre stredné školy, každý ústav predloží minimálne 

jednu tému. Aktualizované témy treba zaslať prodekanovi Beniakovi.  

Termín: 1.11.2022                                                                                zodp. vedúci ústavov                                                                                 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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                                                          Rozhodnutie č. 9 

Dekan fakulty nariaďuje, aby bol uvedený problém propagácie našich študijných programov 

na www.stránke univerzity riešený s príslušným prorektorom.  

Termín: 1.11.2022                                                                                zodp. prod. Beniak                                                                                 

                                                                               Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní                                                                                                                                                                                                                    

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí KR zo dňa 26.10.2022, podľa programu: 

 

1. 1.Otvorenie  

2. Vnútorný systém kvality na STU - ústna informácia (P. Makýš) 5  ́ 

3. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2023 (R. Igliar) 20  ́  

4. Návrh príkazu rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a 

záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2022 (R. Igliar)  

5. Návrhy na poskytnutie podpory študentským organizáciám Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (O. Moravčík) 10  ́ 

6. Žiadosť o navýšenie rozpočtu Kancelárie spolupráce s praxou (M. Strémy) 10  ́Prizvaná: 

JUDr. Lucia Rybanská  

7. Návrh na založenie inej právnickej osoby (Central European Smart Living Lab) (M. 

Strémy) 10  ́Prizvaná: JUDr. Lucia Rybanská  

8. Slávnostný program VUS Technik STU k 85. výročiu založenia univerzity (Ľ. Vitková) 5  ́  

9. Divadelné predstavenie ku Dňu učiteľov 2023 (informácia) (Ľ. Vitková) 5  ́ 

10. SASPRO 2 – príspevok na rodinu (J. Híveš) 5  ́ 

11. Rôzne Ol 

 

 

K bodu 3 

 

Stav financovania projektov 

Ing. Kuzmová predniesla informácie o stave financovania projektov a rekonštrukcií 

Príloha č. 1 

 

K bodu 4 

 

Pedagogicky proces, úbytok študentov 

Poverený prodekan Gužela predniesol informácie o pedagogickom procese, počte študentov 

Príloha č. 2 a informácie o priebehu a úlohách  pripravovanje akreditácie -Príloha č. 3 

 

Rozhodnutie č. 10 

Dekan fakulty  ukladá zorganizovať pravidelne stretnutia ohľade akreditácie v deň kedy 

nebudú zasadnutie grémií. 
Termín: ihneď                                                                           prod. Gužela, prod Ďuriš 

http://www.stránke/


9                                                                                                              Zápisnica č. 3/ 2022-2023 

z rokovania  Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 15.11.2022  

4 
 
 
 

 
Prodekan informoval o stretnutí so  zástupcami študentov, ktoré prebehlo 10.11.2022. Na 

stretnutí sa zúčastnilo 6 zástupcov študentov a 4 zástupcovia vedenia fakulty- výsledky zhrnul 
do 3 skupín : 

 

1. Problémy súvisiace s doterajšou výučbou na fakulte, zo strany študentov prišlo veľa 
informácii, cieľom je nájsť nejaký prienik a pomoc pri riešení problémov: 

o prečo sa študentom nedarí na fakulte,  
o očakávali by väčšiu podporu pri prechode so strednej školy,   

o na cvičeniach z matematiky študenti rátajú príklady, ale na skúškach sú iné, 

o študenti by radi riešili viac projektov - aby dostali spätnú väzbu od učiteľov, 
vyžadujú  lepšiu komunikáciu - navrhujú zaviesť podporu“ Bodies“ 

o pomoc od starších študentov - majú problémy aj pri konzultáciách majú strach, 
o stážujú sa na kreslenie - veľmi malo sa podľa nich kresli,  

o potrebovali by z kľúčových prednášok videozáznamy -nestihnú si robiť 

poznámky, skúšky sa im javia netransparentné 
2. Sú problémy s predmetmi a učiteľmi, ktorí pôsobia na ÚMF, ÚDTK a ÚAMAM. 

3.  Viedla sa diskusia  kde študenti žiadali viac príkladov z fyziky, aby sa všetci študenti  
učili dynamiku, na predmete  Mechanika 1 je statika viac a menej kinematika na 

skúške je to však inak, vyžadujú učenie kreslenia pomocou CAD programov 

 
Dekan fakulty doplnil- chceme situáciu riešiť konštrukčne  hľadať riešenie vyjsť v ústrety 

študentom, chceme, aby sme robili aj nahrávky prezentácii na niektorých prednáškach.  
 

                                                               Rozhodnutie č. 11  

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov, aby písomne poslali návrhy a pripomienky na 
zlepšenie pedagogického procesu, nahrávky  vzorových vybraných prednášok a zlepšenie 

komunikácie so študentami.  
Termín: budúce KD                                                                               zodp. vedúci ústavov                                                                              

 

 
RNDR. Richtariková- čo sa týka zlepšenia prospechu - navrhuje riadiť skúšanie študentov 

v prvom ročníku, organizovanie termínov, aby si mohli zapísať len jeden predmet na týždeň, 
metodiku , domáce úlohy študenti dostávajú, ale nedá sa dobre kontrolovať 

 

doc.Chmelko- súhlasí s koordinovaním termínov na skúšku na jednotlivých ústavoch 
vyjadril pochybnosti o zverejňovaní life prednášok 

 
doc.Magdolen - skonštatoval, že aktuálne stavy počtu študentov na predmete Základy 

strojníctva sú veľmi zlé. Mnohí študenti sa ešte vôbec neobjavili, v niektorých krúžkoch sú 

veľmi slabé počty. Ukrajinci majú veľké jazykové problémy, treba zamyslieť sa čo s tým, 
dohodnúť sa na nejakých pravidlách, absencie, neúčasti na prednáškach a cvičeniach.  

 
Dekan fakulty - veľa študentov požiadalo už o prerušenie štúdia, riešime problémy priebežne,  

Je potrebné mať termíny dopredu pred začiatkom skúškového obdobie. Pripravíme  rámcový 

návrh ako bude prebiehať skúšanie a vypísanie termínov, hlavne v prvých dvoch ročníkov 
 

Prod Schrek- navrhol, že technológiu skúšajú už roky pondelky a  štvrtky, tak by mohli presne 
dni skúšať aj iné predmety. 
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Zástupkyňa Študentov- pripomenula, že sú skúšky, ktoré sa dajú urobiť za jeden týždeň , ak 

sa pripravuje študent dostatočný čas, navrhuje zabezpečiť  termíny skúšok, aby neboli v ten 
istý deň a čas 

 

Prod Gužela - doplnil, že vidí problém v tom, že niektorí ukrajinskí študenti nevedia po 
slovensky, hodnotenie znalosti jazykov bolo neadekvátne, niektorí študenti sa ani nezúčastnili 

jazykových skúšok, podľa nových pravidiel budú sa musieť Ukrajinci preukazovať 
s jazykovým certifikátom B1 

Uviedol aj možnosť, že študenti si budú môcť rozložiť štúdium, zapíšu si menej predmetov na 

rok , keď  budú študovať dlhšie budú si ale musieť zaplatiť. Je to ale riešenie na zvládnutie 
ťažších predmetov.  

 
 

                                                              Rozhodnutie č. 12  

Dekan fakulty ukladá pripraviť návrh na koncepčný rozpis skúšok pre prvý a druhý ročník 
bakalárskeho stupňa štúdia.  

Termín: budúce KD                                                                               zodp. prod. Gužela                                                                               
 

 

 
 

K bodu 5 

 
Prodekan Ďuriš predniesol informácie a vyhodnotenie o stave  grantových projektov- Príloha 

č. 4 

 

K bodu 6 

 

Prodekan Schrek predniesol informácie ohľadne rekonštrukcii na fakulte-Príloha č. 5 

 

 

K bodu 7 

 

Dekan fakulty -  na zasadnutie AS bude vydaná smernica evidencie publikovania ,  

rozhodnutie       Priloha č. 6 

- v piatok 18.11.2022 sa učí normálne 

- boli udelené motivačné odmeny za publikačné výstupy 

 

Ing. Kuzmova -  zašle termínovník ku ukončeniu roka,  

- podklady ku vyplátam boli včas ale treba to dodržať aj pri predkladaní odmien 

za november,  

- pripravuje sa stretnutie s kvestorom na ktorom bude riešiť audit využívania 

priestorov a zoznam investičných akcii 

 



9                                                                                                              Zápisnica č. 3/ 2022-2023 

z rokovania  Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 15.11.2022  

6 
 
 
 

doc.Ridzoň 22.11 AS-  o 13 :00 ešte v pôvodnom zlození, 13.12.2022 bude zasadnutie AS už 

novozvolených členov 

 

Mgr.Cepkova - informovala o medziuniverzitnom  šampionáte v Barcelóne, naši študenti 

veľmi dobre reprezentovali, bola vysoká konkurencia 

 

RNDr..Richtarikova - organizovanie skúšok v aule, podľa možnosti v jeden deň 

 

doc.Cmelko - pri rekonštrukciách fakulty sú ústavy je veľmi slabo podporované, zvážiť či by 

nebolo vhodné prijať ešte jedného elektrikára a údržbára,  upratovanie nie je dostatočné, 

niektoré priestory ostávajú neupratané 

 

 Dekan fakulty poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

                                       

 

Prílohy: 

Príloha č.1- analýza rozpisu dotácií 

Príloha č.2- harmonogram pre akreditáciu 

Príloha č.3- počty študentov 

Príloha č.4- stav grantových projektov 

Príloha č. 5- rekonštrukcie 

Príloha č. 6- smernica dekana IHPV 

 

 

V Bratislave 15.11.2022 

 

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 


