
 
Zápisnica č. 4 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 13. novembra 2017 o 10:30 hod. 

 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Integrované strojárske laboratóriá 
3. Individuálny systém hodnotenia výkonov 
4. Rôzne 

 
 
 

K bodu 1 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 09. 10. 2017. 

  
 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 rozhodnutiu č. 29 - Dekan fakulty ukladá vykonať kontrolu kľúčov všetkých 
priestorov SjF:  

- učebne, posluchárne, a spoločné priestory             Zodp.: p. Timová  
- dekanát            Zodp.: p. Godányová 
- kancelárie ústavov       Zodp.:  sekretárky ústavov 

Každá miestnosť má mať dva rezervné kľúče, pričom jeden musí byť uložený na  sekretariát 
daného pracoviska, druhý na vrátnici. 
Termín: 11.12.2017                                         Zodp. za kontrolu: prod. Prikkel, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 30 - Dekan fakulty ukladá v rámci celej fakulty prejsť jednotlivé 
priestory a predložiť návrh na vyradenie a odpis starého nepotrebného majetku (nábytok, 
elektro, výpočtová technika)  
Termín: 23.10.2017                                                                Zodp.: vedúci ústavov, p. Timová  
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
Termín: 11.12.2017                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní  
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 K rozhodnutiu č. 36 - Dekan fakulty žiada predložiť kontakty na spoluprácu 
s firmami jednotlivých vedúcich ústavov. 
Termín: 11.12.2017                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 37 - Dekan fakulty nariaďuje verifikovať propagačné materiály pre 
prax a pripraviť návrhy 3 – 4 úloh pre pripravovanú fakultnú akciu Grand Prix. 
Termín: 09.10.2017                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 38 - Dekan fakulty nariaďuje zabezpečiť, aby v AIS boli pridelení 
pedagógovia k predmetom,  u ktorých to tak doposiaľ nie je. Jedná sa o obdobia AR 2015/16, 
2016/17 a  2017/18. Informácie konzultovať a poslať pani Ing. Harakaľovej.   
Termín: 26.10.2017                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 39 - Dekan fakulty nariaďuje doplniť a poslať požadované údaje k 
riešeným projektom za roky 2016 a 2017. Informácie konzultovať a poslať pani Ing. 
Ploskuňákovej.   
Termín: 16.10.2017                                                                                Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 40 - Dekan fakulty rozhodol s spolufinancovaní nákupu prístrojov 
a zariadení pri splnení nasledovných podmienok: 
- hodnota uvažovanej investície musí byť nad 10 tis. EUR bez DPH 
- spolufinancovanie fakulty je maximálne do výšky 30 % z hodnoty nakupovaných  prístrojov, 
resp. zariadení, 
- maximálna výška spolufinancovania fakultou z Investičného fondu pre jeden prípad je 10 
tis. EUR bez DPH,      
- ústav môže požiadať o spolufinancovanie z Investičného fondu maximálne 2x ročne.  

Zodp.: vedúci ústavov 
Rozhodnutie  trvalého charakteru - ostáva v sledovaní  

 
 

K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval návrhy k projektu Integrované strojárske 
laboratóriá v 4 etapách: 

1.etapa 

Vypratanie priestorov suterénu a prízemia vľavo od vchodu, ich revitalizácia s 

následným sťahovaním ťažkých strojov z laboratórií ÚTM na Pionierskej ul. 

Termín plnenia: jún 2018 
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2.etapa 

Vybudovanie nového vchodu zo strany TS a vybudovanie prototypovej haly pre 

integrovaný výskum na nových projektoch 

Termín plnenia: december 2018 

3.etapa 

Integrácia a revitalizácia vnútorných priestorov budovy (Integrované laboratóriá 
Strojníckej fakulty) 

Termín plnenia: september 2019 

4.etapa 

Nový vonkajší plášť budovy 

Termín plnenia: december 2019 
 
Na záver diskusie odznel návrh, aby bol projekt „Integrované strojárske laboratóriá“  
na Akademický senát Strojníckej fakulty  STU v Bratislave predložený len ako 
informácia. 

 
 

K bodu 3 
 
 Dekan fakulty prezentoval Individuálny systém hodnotenia výkonov: 
K prezentovanej diskusii vznikla následne diskusia, ktorá sa zamerala na tieto 
okruhy: 
 
Pedagogické výkony?  

- diskusia bola o tom, aký časový fond udeliť za skúšanie jedného študenta. 
Prod. Urban navrhol započítanie ½ hodiny za 1 študenta. Vznikla námietka zo 
strany viacerých členov kolégia: 

- Doc. Velichová navrhla započítať jednu hodinu za 1 študenta. Ostatní členovia 
s týmto návrhom nesúhlasili. Súčasne požadovala, aby boli do výkonov 
započítavané aj výkony za konzultácie z matematiky a fyziky.    

- Dekan fakulty trvá na tom, aby bolo započítanie výkonov za skúšania 
jednotné pre všetky predmety. Súčasne upozornil na to, že navršovaním 
fondu sa devalvuje celý vzorec.  
 

Rozhodnutie č. 41 
Dekan fakulty nariaďuje prodekanovi Urbanovi konzultovať s docentkou 
Velichovou, príp. ďalšími osobami, výkony za skúšanie a konzultácie. Na základe 
výsledkov rokovaní predložiť konečný návrh riešenia.  
Termín: 27.11.2017                 Zodp.: prof. Urban 
 
Ktoré osoby sú započítavané do pedagogických a vedecko-výskumných výkonov? 
Prof. Belavý navrhol, aby boli do pedagogických a vedecko-výskumných výkonov 
započítavaní aj vedecký pracovníci, ktorí nie sú financovaní z dotačných 
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prostriedkov, pretože tieto osoby sa taktiež podieľajú na celkových výkonoch 
fakulty. Ostatní členovia s predloženým návrhom súhlasili.  
 

Rozhodnutie č. 42 
Dekan fakulty nariaďuje doplniť do výkonov ústavov (pedagogika, veda a 
výskum) za sledované obdobie aj pracovníkov, ktorí nie sú financovaní 
z dotačných prostriedkov.   
Termín: 27.11.2017                            Zodp.: Ing. Harakaľová, Ing. Ploskuňáková  
 

Rozhodnutie č. 43 
Dekan fakulty nariaďuje v treťom stupni počítať do výkonov (podobne ako v I. 
a II. stupni) na jedného školiteľa maximálne 5 doktorandov v danom roku. 
Súčasne jeden pedagóg môže prednášať maximálne pre 5 študentov. Podľa tohto 
rozhodnutia Ing. Harakaľová dopracuje výkony jednotlivým pedagógom v III. 
stupni.  
Termín: 27.11.2017                     Zodp.: Ing. Harakaľová  
 
Diskusia k parametru K4 
Z diskusie k tomuto bodu nevznikol konkrétny návrh. Dekan fakulty preto diskusiu 
ukončil s tým, že prvé čísla metodiky ukážu, ako sa systém bude chovať a následne 
bude možné vykonať ešte určité korekcie. 
 

Rozhodnutie č. 44 
Dekan fakulty nariaďuje rozposlať tabuľku K4 „Hodnotenie vedúceho“. Vyplnené 
tabuľky za jednotlivé ústavy odovzdajú vedúci ústavov prodekanovi Ďurišovi. 
Fyzicky treba doložiť len údaje, ktoré nie je možné dohľadať na internete.  
Termín: 27.11.2017                       Zodp.: vedúci ústavov  
 
   
K bodu 4 
 
Dekan fakulty informoval o: 

-  usmernení k projektom APVV (Príloha č. 1). Dňa 04. 12. 2017 (pondelok) je 
termín na ukončenie podávania projektov – v súvislosti s tým je potrebné 
zabezpečiť potrebné podpisy do 30. 11. 2017. 

  
- fakulta musí kúpiť nový fakultný automobil. Existujúci automobil sa pokazil, 

oprava v autorizovanom servise Auto Porche by stála 5800 Eur + DPH. 
Automobil necháme opraviť v inom servise a po oprave slúžiť najmä na 
prepravu v rámci Bratislavy.  

 
Doc. Prikkel požiadal v súvislosti s elektrickými zariadeniami o rešpektovanie max. 

800 W – v prípade nad 800 W je potrebný súhlas p. Maršovského. 
 
 
Ing. Kuzmová informovala o: 
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- čerpaní – aktuálne celkové čerpanie je vo výške 67%. Nízke čerpanie je na 
projektoch VEGA a KEGA.  

- o dodržiavaní usmernenia v súvislosti ukončením kalendárneho roka. Zmena 
mobilného operátora z pôvodného Orange na nového operátora O2 prebehne 
z 13. 12. na 14. 12. 2017. Výmenu SIM kariet zabezpečí Ing. Haraštová. 

 
Doktorka Součková informovala, že dňa 01. 12. 2017 (piatok) sa bude konať 

stretnutie jubilantov. 
 
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 13. 11. 2017  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu  4 – Usmernenie k projektom APVV 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 13. 11. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


