
 
 

 

                             

Zápisnica č. 1/ 2022-2023 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 6.9.2022 o 10:00 v miestnosti 023 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 

2) Príprava AR 2022/23 (prof Pokusová, doc Gužela) 

-úvod do štúdia , imatrikulácia 
3) Rekonštrukcie/ prenájom (prod. Schrek) 

4) Propagácia-webová stránka (doc. Beniak) 
5) Plán kariérneho rastu (prod. Ďuriš) 

6) Rôzne 

-stretnutie s AO 
-plán zasadnutí SjF 

      
 

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 sa plní –ostáva v sledovaní 
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Rozhodnutie  č. 54 

Na základe predloženej analýzy dekan fakulty rozhodol, že sa neuskutočnia náhradné štátne 

skúšky. 

Termín: Ihneď                                                                                    zodp. prod Pokusová 

                                                                    Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania  

                                                             

                                                               Rozhodnutie č.55 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby zaslali návrhy na posunutie odovzdania 

bakalárskych prác a termínu  bakalárskych štátnic.  

Termín : 24.7.2022                                                                                     zodp. vedúci ústavov 

                                                                    Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania  

 

                                                                                                                                                                                                                       

K bodu 2 

 

Prod. Gužela informoval o prípravách na AR 2022/23- Príloha č. 1 

 

                                                       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 

 

K bodu 3 

 

Prod Schrek informoval o plánovaných a prebiehajúcich  rekonštrukciách a prenájmoch na 

fakulte -Príloha č. 2 

 

K bodu 4 

 

Prod.Beniak informoval o propagácii, pripravovaných akciách na najbližšie obdobie 

a o štruktúre  novej webovej stránky SjF – Príloha č. 3 

 

                                                       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 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Ďuriš predniesol informácie o pláne kariérneho rastu-Príloha č. 4                                                         
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K bodu 6 

 

Dekan fakulty- informoval o : 

-   predbežnom pláne zasadnutí  VF a KD STU, predbežný návrh na stretnutie s AO je 

29.9.2022, Príloha č.6, 

- nominácii prof Peciara za člena rady vlády pre výskum a inovácie.  Je to poradný 

organ vlády – rozhoduje o spôsobe vyhlasovania výziev týkajúcich sa vedy 

a výskumu, 

- výročnom hodnotení doktorandov. Zostaviť správu je náročné pretože za obidve 

odborové komisie (strojárstvo, kybernetika) sa zostavujú za viac fakúlt. Správa bude 

jedným z programov rokovania na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady SjF STU dňa 

4.10.2022, 

- doc Gužela- poverený prodekan pre pedagogiku na  3 mesiace- na zmapovanie situácie 

pedagogického útvaru 

 

Ing. Kuzmová- informovala o čerpaní finančných prostriedkov dotačných k 30.8.2022 

v percentuálnom vyjadrení- Príloha č. 5 

 

Prod Beniak-  vyzval vedúcich ústavov o zasielanie nových námetov  pre propagáciu 

 

Prof.Peciar-  chystajú sa voľby do AS STU- požiadal o návrhy nominácií  

 

Prod Ďuriš 

- pripravuje sa výročná sprava o doktorandskom štúdiu, vyzval garantov ohľadne 

hodnotenia študentov doktorandov, do 20.9.2022 treba draft, aktualizácie študijných 

plánov, 

- možnosť nominovať zahraničných odborníkov pre radu APVV,  

- možnosť nominovať členov odborových rad, budú posudzovať APVV projekty-stačí 

dodať informáciu  o odbornosti a kontaktný email.  

 

 

                                                       Rozhodnutie č. 3 

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

Termín : 20.09.2022                                                                       zodp. školitelia doktorandov               

 

Doc Ridzoň- predsedníctvo AS  SjF  bude zasadať  utorok 13.9.2022 o 13:00 

 

Ing. Horvát- publikačnú činnosť odovzdávať  do knižnice priebežne a  včas 

 

Ing. Moravek-  navrhol zvýšiť denný drobný nákup   z 33 eur na 100 eur 
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                                                       Rozhodnutie č. 4 

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

na 100 eur. 

Termín : priebežne                                                                                  zodp. Ing. Kuzmová                                                                   

 

Prof Pokusová-  vyzvala skontrolovať inžinierske a bakalárske  študijné programy v rámci 

akreditácie,  pripravuje sa výročná správa v ktorej budú musieť byť uvedené hodnotenia  

jednotlivých študijných programov aj prvom a druhom stupni. 

 

                                                             Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov a garantom ŠP, skontrolovať stav študentov v 

jednotlivých radách študijných programov. 

Termín: priebežne                                                                    zodp. garanti ŠP, vedúci ústavov 

 

 

Ing. Juhas, RNDr. Richtaríková-  zisťovali možnosť uhradenia vložného na konferenciu do 

zahraničia cez bankomatovú kartu, tajomníčka fakulty preverí možnosti.  

 

Doc. Chmelko-požiadal či by mohli byť pre mimoriadne prípady kľúče od  ťažkých 

laboratórií na vrátnici.   

                                            

 

Prílohy: 

Príloha č.1- Príprava na AR 2022/23 

Príloha č.2- Rekonštrukcie  fakulty  

Príloha č.3- Propagácia fakulty 

Príloha č.4- Plán kariérneho rastu 

Príloha č.5- Čerpanie dotačných prostriedkov 

Príloha č. 6-Plán zasadnutí na ZS 22/23 

 

 

V Bratislave 6.9.2022 

 

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 


