
 
Zápisnica č. 10 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 05. júna 2017 o 10:30 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Úvod - kontrola rozhodnutí 
2. Hodnotenie osobných výkonov /prodekan Ďuriš/ 
3. Analýza zabezpečenia predmetov študijných programov /prodekan Urban/ 
4. Ukončenie akademického roka /prodekan Urban/ 
5. Informácie z kolégia rektora /dekan fakulty/ 
6. Rôzne 

   
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 24. 05. 2017. 
 
 K rozhodnutiu č. 18 - Dekan fakulty ukladá rozoslať dekréty a vzor tlačiva externým 
členom štátnicových komisií. 

 Zodp.: vedúci ústavov 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
 K rozhodnutiu č. 19 - Dekan fakulty povoľuje vykonanie chýbajúcich skúšok pre 
končiace ročníky (3. ročník Bc. štúdia a 2. ročník Ing. štúdia) do 05. 06. 2017. 

 Zodp.: prof. Urban 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
 
K bodu 2 
  
 Dekan fakulty informoval, že osobné výkony nebudú hodnotené 
kreditoštudentami, ale prostredníctvom osobných výkonov zamestnancov. 
Súčasne informoval, že vzhľadom na potrebu znižovania stavu zamestnancov, bude 
toto znižovanie prebiehať v dvoch etapách: 
 
Prvá etapa – do 1.9.2017 

 zníženie počtu najmä administratívnych zamestnancov,  
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 z dotačných prostriedkov nebudú od 1.9.2017 financovaní zamestnanci, ktorí 
pred týmto dátumom dosiahli vek 70 rokov,  

Predpokladá sa ukončenie pracovných pomerov s 12-14 zamestnancami 
 

Druhá etapa – do 31.12.2017  
„optimalizácia“ počtu zamestnancov s ohľadom na:  

- trvalú udržateľnosť študijných programov a vedných oblastí výskumu, 
- výsledky individuálneho hodnotenia výkonov.   

 

Ľudia, ktorí majú výkony, ale nebudú dostatočne vyťažení na ústave, na ktorom 
sú zaradení (matica systematizovaných miest), budú podľa možností a potreby 
vyťažovaní na iných ústavoch.   

So zamestnancami, ktorí nemajú individuálne výkony, a ani nebudú dostatočne 
vyťažení (matica) na vlastnom ústave sa budeme musieť rozlúčiť. V tejto etape 
predpokladáme zníženie počtu zamestnancov o 10-12.  

Až do ukončenia „zníženia počtu zamestnancov“ (pravdepodobne koniec 
kalendárneho roka) nebudeme prijímať ďalších zamestnancov financovaných 
z dotačných prostriedkov.    
            

Prodekan Ďuriš informoval o príprave hodnotenia osobných výkonov 
zamestnancov. Podobné hodnotenia sú aj na iných univerzitách na Slovensku a  
v Čechách.  

Budú štyri oblasti hodnotenia: 
1, Publikačné výstupy 
2, Veda a výskum 
3, Pedagogika 
4, ústavné aktivity ( od vedúceho ústavu) 
 
Prodekan Ďuriš informoval, že súčasťou prílohy zápisnice bude je návod na 

vyhľadanie h-indexu zamestnanca v databáze SCOPUS.  (príloha č. 1) 
 
Prodekan Ďuriš upozornil, aby pracovníci zadávali informácie do systémov, 

pretože tie budú využívané pri hodnotení. 
 

K bodu 3 
 

Prof. Urban informoval o potrebe vykonať analýzu zabezpečenia predmetov 
študijných programov. 

Problém vzniká pri „pedagógoch–dôchodcoch“ vzhľadom na ich vek a je 
potrebné mať kontinuálnu náhradu pri odchode do dôchodku.  
Prezentoval tabuľku, ktorú budú musieť vyplniť vedúci ústavov v súčinnosti 
s garantami ŠP. 
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Rozhodnutie č. 20 
Dekan fakulty ukladá pripraviť a doručiť prodekanovi Urbanovi tabuľku na 
zabezpečenie predmetov jednotlivých študijných programov   
Termín : 3. 7. 2017      Zodp.: garanti, vedúci ústavov 

 
Dekan fakulty na základe otázok vedúcich ústavov informoval, že 

v súčasnosti je potrebné, aby mali „noví pedagógovia“ namiesto odchádzajúcich 
zamestnancov k 1.9.2017 aspoň dva mesiace čas na prípravu predmetu, ktorý budú 
zabezpečovať. Súčasne žiada zabezpečiť, aby mal učiteľ nad 68 rokov už v príprave 
nástupcu, resp. nástupcov, ktorý po ňom preberie predmet, resp. predmety. 

 
K bodu 4 
 

Prof. Urban informoval, že 5. jún je posledný deň na prihlasovanie 
a odhlasovanie na štátne skúšky.  

Štátne skúšky BŠ a IŠ budú v termíne 12.-16.6.2017 
Slávnostné odovzdávanie diplomov pre bakalárov bude 28.6.2017 o 13,00, 

pričom budú pre všetky odbory naraz a bude prebiehať kontinuálne.  
Promócie inžinierov budú 30.6.2017 budú prebiehať v troch skupinách (9:00, 

11:00, 13:00) 
 
Zasadnutie prijímacej komisie bude 23.6.2017. 
 
Prodekan Urban vyzval vedúcich ústavov aby do 9. júna definovali 

podmienky pre prijímanie študentov. Následne budú predložené senátu SjF. 
Prílohou zápisnice budú aj počty študentov, ktorý sú zatiaľ prihlásení. (prílohe č.2) 

 
Rozhodnutie č. 21 

Dekan fakulty ukladá rozposlať podmienky pre prijímanie na štúdium na 
akademický rok 2018/2019.   
Termín : do konca týždňa         Zodp.: prodekan Urban, prodekan Ďuriš 

 
 

K bodu 5 
 
Dekan fakulty informoval o informáciách z Kolégia rektora 

- Kreovanie študijných programov pre 3. stupeň na UVP. Týka sa MTF, FEI, 
FChPT 

- Bol prezentovaný dodatok č. 1 k smernici rektora 11/2016 Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na 
akademický rok 2017/2018 

- Bol prezentovaný dodatok č.1 k vnútornému predpisu 5/2013 Pravidlá a 
podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a 
tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
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- Bude sa konať Letná univerzita pre stredoškolákov v termín 6.-8.9.2017. 
Návšteva Strojníckej fakulte bude 7.9.2017 od 12:30-14:50 

- Bola prezentovaná výročná správa o hospodárení za rok 2016 
- Bol prezentovaný návrh rozpočtu na rok 2017, pričom je navrhnuté aby boli 

odpisy budov presunuté na fakulty. Zatiaľ nie je jesné ako to bude s Rezervným 
fondom. 

- Bol prezentovaný návrh rozpisu dotácie pre UVP, pričom neprišlo k zhode 
a dňa 7.6.2017 má byť riešený na stretnutí dekanov 

 
K bodu 6 

 
Dekan fakulty informoval o účasti Strojníckej fakulty na akcii Junior 

Akadémia.  Táto akcia bude trvať 5 dní a na Strojníckej fakulte budú študenti 2 dni, 
zvyšok budú vo VW. Počas návštevy na fakulte by mali ísť aj do Múzea Comenius, 
Dopraveného múzea a možno na Slovakiaring. 

 
Dekan fakulty informoval o otvorení druhého kola prihlasovania na 

bakalárske štúdium v termíne 9.6 -15.8.2017. 
 
Dekan fakulty informoval o postupe zadávania informácii na WEB stránku 

fakulty. Návrhy na konečné schválenie dekanovi budú predkladať p. tajomníčka 
a jednotlivý prodekani. A súčasne vyzval Ing. Horváta o zjednotení anglickej 
a slovenskej WEB stránky. 

 
Dekan fakulty informoval, že bude vytvorené úložisko pre potreby 

habilitačných a inauguračných konaní. Túto úlohu dostal na vedení prodekan Ďuriš. 
 
Dekan fakulty požiadal o urýchlené odovzdanie vhodných diplomových 

prác do súťaže vyhlásenej Zväzom automobilového priemyslu. 
 
Dekan fakulty informoval, že prišli materiály k projektu ACCORD a je 

potrebné stretnutie s pánom rektorom.  
 
Dekan fakulty informoval o úradných hodinách prodekanov, kedy ich bude 

možné zastihnúť. (príloha č. 3) 
 

Tajomníčka fakulty informovala o čerpaní rozpočtu do 31. mája 2017: 
- čerpanie dotácie celkom 28,86% 
  - čerpanie na podprograme 07711 - vzdelávanie 29,69 %, v tom: 
     - na mzdách a tiež odvodoch bolo čerpaných 27,7 % 
     - na tovaroch a službách bolo čerpaných 53,18 % (vyššie čerpanie z 
                     dôvodu náročnejších mesiacov na energie) 
   - čerpanie na podprograme 07712 - veda a technika 24,26% v tom: 
     - doktorandské štipendiá boli čerpanie na 42,43% 
    - APVV projekty boli čerpané 54,06 % ( z dôvodu končiacich niektorých 
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 projektov v tomto roku) 
 

Prodekan Beniak požiadal o propagovanie informácii o oceneniach 
získaných na konferenciách, poprípade iných získaných oceneniach, ktoré by sa 
zverejňovali na stránke fakulty. 

 
Prodekan Beniak informoval, že sa vyskytli problémy pri zápise 

zahraničných študentov kvôli nostrifikácii študentov. 
 
Prodekan Prikkel informoval o dokončení strechy na Aule a počas štátnic 

a promócii budú obmedzené práce na výmene okien, aby nedošlo k narúšaniu ich 
priebehu. 

 
Prodekan Prikkel informoval, že sa vyskytli problémy s parkovacími kartami 

cez rampu na SvF a požiadal o trpezlivosť. Na odstránení sa pracuje. 
 
Prodekan Prikkel informoval, že bola vytvorená pracovná skupina na 

skúšanie cez AIS, ktorá  by má zostaviť možnosti skúšania cez AIS (zostavenie 
skúšobného programu, zorganizovanie skúšania a jeho vyhodnotenie) 

 
Profesor Peciar požiadal o riešenie blokovej výučby pre nasledujúci 

akademický rok.  
 
Dekan fakulty informoval o pokračujúcich návštevách na ústavoch. (príloha 

č. 4) 
 

 
V Bratislave 05. 06. 2017  
 
 
 
Zapísala: Ing. Lucia Ploskuňáková  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Návod na zistenie h-indexu v databáze SCOPUS 
Príloha č. 2: 

k bodu 4 – Počty študentov 
Príloha č. 3: 

k bodu 6 – Úradné hodiny dekana a prodekanov 
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Príloha č. 4: 
k bodu 6 – Návštevy dekana na ústavoch 
 
 

 
 
 
 
 
Dňa: 05. 06. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


