
 
Zápisnica č. 9 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2017 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Úvod - kontrola rozhodnutí  
2. Predstavenie členov vedenia SjF (agendy) 
3. Plán aktivít vedenia na najbližšie obdobie 
4. Rôzne  
5. Záver 

   
 
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 11. 04. 2017. 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval agendu členov vedenia (Príloha č. 1). 
 
 

K bodu 3 
 

Dekan fakulty prezentoval plán aktivít vedenia na najbližšie obdobie: 
- znižovanie počtu zamestnancov bude prebiehať v dvoch etapách: 

- prvá etapa: do 1.septembra znižovanie administratívy a pedagógov 
nad 70 rokov,   

- druhá etapa: do 31.12 – optimalizácia pedagogického zboru tak aby 
bola zachovaná udržateľnosť aktuálnych študijných programov,  

- zmena organizácie pracovísk (Príloha č.1 ) 
- nová Vedecká rada (zatiaľ 24 členov) 
- výberové konanie na vedúcich ústavov 
- elektronický dochádzkový systém (otvorená téma ku ktorej prebehne 

diskusia), 
- sťahovanie ústavov  
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- rekonštrukcie budovy a oddelení 
- systematizované miesta 
- študijné programy – základné + špecializované predmety (budú prebiehať 

diskusie s dotknutými pedagógmi ) 
- úradné hodiny členov vedenia (KD bude informovaný na najbližšom 

zasadnutí ) 
- úradné hodiny študijného oddelenia (KD bude informovaný na najbližšom 

zasadnutí ) 
- štátne skúšky (Príloha č. 2) 
- prehľad projektov (Príloha č. 3) 
- Strojnícky časopis (bude predložené žiadosť o jeho evidovanie v 

SCOPUSe), 
- harmonogram zasadnutí: 

pondelky – zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana 
utorky – porady na ústavoch fakulty + zasadnutia VR a AS SjF, 
stredy – zasadnutia univerzity (VU, KR, VR) 

 
 

K bodu 4 
 
 Prof. Urban informoval o počte prihlásených študentov – aktuálny stav 
prijatých prihlášok na bakalársky stupeň štúdia je 316 a na inžiniersky stupeň 31 
študentov. 
 Prof. Urban súčasne informoval o zložení štátnicových komisií (Príloha č. 4) 
a súvisiacim tlačivom pre externých členov komisií (Príloha č. 5). 
 Najlepšia diplomová práca bude vyhlásená pri slávnostnej promócii 
a študentovi bude udelená cena dekana. 
 

Rozhodnutie č. 18 
Dekan fakulty ukladá rozoslať dekréty a vzor tlačiva externým členom 
štátnicových komisií. 

Zodp.: vedúci ústavov 
 

Rozhodnutie 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 
 
Doc. Prikkel informoval o aktuálnom stave rekonštrukcie strechy Auly A. 

Stodolu a okien fakulty.  
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K bodu 5 
 
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 24. 05. 2017  
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 2 – Agenda členov vedenia 
Príloha č. 2: 

k bodu 3 – Štátne skúšky 
Príloha č. 3: 

k bodu 3 – Prehľad projektov 
Príloha č. 4: 

k bodu 4 – Štátnicové komisie 
Príloha č. 5: 

k bodu 4 – Vzor tlačiva pre externistov 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 24. 05. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


