
 
 

 

                             

Zápisnica č. 2/ 2022-2023 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 18.10.2022 o 10:00 v miestnosti 023 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Informácie z vedenia STU ( Štatút STU, Smernica výberové konanie) 

3) Hodnotenie publikačných výstupov 

4) Stav rekonštrukcií (dvor, pilotná hala, zasadačka dekana) prod Schrek 

5) Propagácie /EIT projekty prod Beniak 

6) Analýza stavu financií /Ing. Kuzmová) 

7) Rôzne informácie 

                        -nominácia do odborovej komisie 

                        -aktualizácie rád ŠP 

                        -plán akreditácie 

      

 

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 sa plní –ostáva v sledovaní 

 

                                                        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 

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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                                                       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 sa plní –ostáva v sledovaní 

 

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. 3 

Dekan fakulty nariaďuje  vypracovať hodnotiace správy doktorandov za AR 2021/22.  

Termín : 20.09.2022                                                                       zodp. školitelia doktorandov  

                                                                      Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                       Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty nariaďuje preveriť možnosť zvýšenia  dennej sumy drobného nákupu z 33 eur 

na 100 eur. 

Termín : priebežne                                                                                  zodp. Ing. Kuzmová                                                                   

                                                                      Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                             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 
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                                                                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 

 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí vedenia STU zo dňa 12.10.2022 podľa programu. 

 

1.Otvorenie  

2. Návrh vnútorného predpisu - Zásady výberového konania na STU v BA 5´  

3. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľnej veci STU (MTF) 5´  

4. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám 5´  

5. Rôzne 

 

Ku štatútu STU bude samostatné rokovanie vedenia STU. 

Smernica výberové konanie - prebieha interné pripomienkovanie smernice. 

 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty predniesol materiál - Hodnotenie publikačných výstupov Príloha č. 3 

 

 

 

K bodu 4 

 

Prodekan Schrek predniesol materiál o „Stav rekonštrukcii“ - Príloha č. 4 

 

K bodu 5 

 

Prodekan  Beniak informoval o prípravách a prebiehajúcej  propagácii na štúdium na našu 

fakultu.  

 So študentami 1. ročníka  sa uskutočnila anketa –cieľom bolo zistiť základný prehlaď 

o očakávaniach študentov, prečo sa prihlásili na fakultu a odkiaľ mali informácie 

o Strojníckej fakulte.  Výsledky ankety poskytli informáciu ako by bolo vhodné 

smerovať ďalšiu propagáciu Najviac informácií študenti získali z webu,  sociálnych 

sietí, od rodičov, rovesníkov. SjF si vybrali najmä z dôvodu uplatniteľnosti na trhu 

práce. 

Príloha č. 5 
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 Predniesol nápad - uskutočniť doučovanie matematiky zadarmo pre študentov prvého 

ročníka, zlepšiť proštudentský prístup, priebežne sledovať očakávania a problémy 

študentov. Konkrétny návrh - web live chat-  na webovej stránke. 

 

 Projekty EIT – stále je otvorená výzva do 10.11.2022,  možnosť podávať  vzdelávacie 

projekty, príprava tréningov pre firmy 

 

 EIT RAW Materials-hlavne  kritické materiály, vysoko sú hodnotené 

 

 Pripravujú sa návštevy stredných škôl- vyzval vedúcich ústavov aktuálne informácie  

 

 

                                                          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                                                                                 

 

 

K bodu 6 

 

Analýza  stavu financií-predniesla  Ing. Kuzmová Príloha č. 6 

 

 

K bodu 7 

 

Dekan fakulty-  informoval, že v decembri vyjde materiál čerpania s fondu obnovy – je 

možnosť pre vysoké školy zapojiť sa do týchto projektov 

 

Ing Kuzmová- požiadala prítomných,  

- aby  podklady do výplat dávali všetci načas. K dohodám treba dodávať materiál podľa 

terminovníka.  

- DN bol zvýšený z 33 na 100 Eur, ale nech slúži len na nákup drobného materiálu,- 

- čerpanie VEGA a KEGA je veľmi nízke, hlavne končiace projekty, 

 

Doc Križan – na KR – propagovanie ŠP na SjF, či sa nemôže zmeniť na hlavnej stránke STU 

 

 

                                                          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                                                                                 

http://www.stránke/
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RNDr Richtaríková -  žiadala, aby akcie pre študentov boli v piatok, študenti  sú cez týždeň 

víťazení 

 

Doc Chmelko- návrh tém DP v podnikoch, je veľký záujem zo strany podnikov, či je zmluva 

o spolupráci s podnikmi, či takúto zmluvu máme, aby aj podniky mohli pomáhať fakulte?  

Dekan – autorstvo študenta je nepopierateľné, je rozdiel či študent rieši záverečnú prácu pre 

fakultu, alebo pre podnik. Príklad VUT v rámci zmluvy pri riešení práce pre podnik študent 

dostane finančnú odmenu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

Prílohy: 

Príloha č.1- počty úbytku študentov 

Príloha č.2- úspešnosť jednotlivých predmetov  

Príloha č.3- hodnotenie publikačných výkonov 

Príloha č.4- stav rekonštrukcií 

Príloha č. 6- analýza stavu financií 

Príloha č. 5- anketa 

 

 

V Bratislave 18.10.2022 

 

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 


