
 
Zápisnica č. 1 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2017 o 11:30 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Individuálne hodnotenie výkonov 
3. Projekt „Integrované strojárske laboratóriá“ 
4. Rekonštrukčné práce, pasportizácia (prodekan Prikkel) 
5. Začiatok akademického roka (prodekan Urban) 

- počty študentov 
- imatrikulácia 
- pedagogický proces  

6. Rôzne 
- letná univerziáda 
- športový deň 

 
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 10. 07. 2017. 
 
 K rozhodnutiu č. 20 - Dekan fakulty ukladá pripraviť a doručiť prodekanovi 
Urbanovi tabuľku na zabezpečenie predmetov jednotlivých študijných programov    
Termín: 03.07.2017                                                                     Zodp.: garanti, vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 22 - Dekan fakulty ukladá doplniť kontakty (tel., e-mail) do rozpisu 
služieb pre nasledujúce obdobie.   
Termin: 20.07.2017                                       Zodp.: vedúci ústavov  

Rozhodnutie  trvalého charakteru- ostáva v sledovaní  
 
 K rozhodnutiu č. 23 - Dekan fakulty nariaďuje vykonať skúšku funkčnosti 
nainštalovaných okien zo strany od námestia – súpis zo všetkých ústavov.   
Termin: 20.07.2017                 Zodp.: vedúci ústavov, prod. Prikkel   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 24 - Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť kontaktnú osobu za každý 
ústav na evidovanie povinných praxí študentov a návrhy na ocenenie diplomových prác. 

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

 
 K rozhodnutiu č. 25 - Dekan fakulty rozhodol o minimálnom počte študentov pre 
vyučovanie Povinne voliteľného predmetu – „keď je na ŠP programe prihlásených viac ako 7 
študentov, potom je pre vyučovanie povinne voliteľného predmetu minimálny počet študentov 
7“. 

Rozhodnutie  trvalého charakteru- ostáva v sledovaní 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval návrh metodiky individuálneho hodnotenia 
výkonov (Príloha č. 1). 

 
Rozhodnutie č. 26 

Dekan fakulty ukladá prerokovať prezentovaný návrh „Metodiky hodnotenia 
individuálnych výkonov“ na ústavoch a poslať pripomienky k metodike súčasne 
s maticami personálneho zabezpečenia študijných programov.   
Termín: 08.09.2017                                   Zodp.: vedúci ústavov  

 
Rozhodnutie č. 27 

V súvislosti s pripravovanou metodikou dekan fakulty určuje zodpovedné osoby 
za evidenciu a verifikáciu údajov pre jednotlivé oblasti metodiky nasledovne:   
 
Oblasť pedagogických výkonov    Ing. Jana Harakaľová 
Oblasť vedy a výskumu      Ing. Lucia Ploskuňáková 
Oblasť publikačných výstupov      Jaroslava Jurkovičová 
Oblasť hodnotenie vedúceho     Vedúci ústavov  
Koordinácia hodnotenia a verifikácia údajov   Doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.  

 
 

K bodu 3 
 

Dekan fakulty prezentoval projekt „Integrované strojárske laboratóriá“ 
(Príloha č. 2).  

 
 

Rozhodnutie č. 28 
Dekan fakulty ukladá poslať zásadné pripomienky k návrhu projektu 
„Integrované strojárske laboratóriá“.  
Termín: 25.08.2017                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 
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K bodu 4 
 
Prodekan Prikkel prezentoval plán rekonštrukčných prác a návrh 

zjednocovanie ústavov SjF (Príloha č. 3). 
 

Rozhodnutie č. 29 
Dekan fakulty ukladá vykonať kontrolu kľúčov všetkých priestorov SjF:  
- učebne, posluchárne, a spoločné priestory  Zodp.: Tímová  
- dekanát            Zodp.: Godányová 
- kancelárie ústavov       Zodp.:  sekretárky  
 
Každá miestnosť má mať dva rezervné kľúče, pričom jeden musí byť uložený na  
sekretariát daného pracoviska, druhý na vrátnici. 
   
Termín: 14.09.2017                             Zodp. za kontrolu: prod. Prikkel, Ing. Haraštová 

 
Rozhodnutie č. 30 

Dekan fakulty ukladá v rámci celej fakulty prejsť jednotlivé priestory a predložiť 
návrh na vyradenie a odpis starého nepotrebného materiálu (nábytok, elektro, 
výpočtová techniky)  
 
Termín: 14.09.2017                                                  Zodp.: vedúci ústavov, p. Tímová  
 
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
 
Termín: 29.09.2017                                                                              Zodp.: Ing. Kuzmová,  

vyraďovacie komisia, Ing. Haraštová 
 

Dňa 14. septembra je plánované ukončenie prác na výmene okien fakulty. 
 
 

K bodu 5 
 
Prodekan Urban informoval o začiatku akademického roka: 

- celkový počet prihlásených študentov (Príloha č. 4) 
- na bakalárske štúdium 400 študentov 
- na inžinierske štúdium 149 študentov 

- slávnostná imatrikulácia študentov sa uskutoční 18. septembra 
(pondelok) o 13:00 v Aule A. Stodolu  

 
 

K bodu 6 
 
 Dekan fakulty informoval o Letnej univerzite. Prezentácia na našej fakulte, pre 
účastníkov univerzity bude 7. septembra (štvrtok) v čase 12:30 do 14:50. 
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 V ten istý deň, 7. Septembra, v čase 10:00 – 14:00 sa uskutoční na Mladej garde 
Športový deň.  
  

Doc. Beniak informoval o pláne akcií Strojníckej fakulty pre akademický rok 
2017/18 (Príloha č. 5). 

 
Ing. Kuzmová informovala o školení pre vedenie fakulty a vedúcich ústavov 

v súvislosti s elektronickou pečaťou. Školenie bude dňa 04. 09. 2019 o 10:00 hod. 
v zasadacej miestnosti č. 024.  
 
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 21. 08. 2017  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Časový harmonogram metodiky hodnotenia výkonov 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Integrované laboratóriá 
Príloha č. 3: 

k bodu 4 – Rekonštrukcie 
Príloha č. 4: 

k bodu 5 – Prehľad počtu uchádzačov 
Príloha č. 5: 

k bodu 6 – Zoznam podujatí 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 21. 08. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


