
 
Zápisnica č. 3 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 09. októbra 2017 o 10:30 hod. 
 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Grand Prix 
4. Rôzne 

- Systém individuálneho hodnotenia výkonov 
- Projekt „Integrované strojárske laboratóriá“ 
- Smernica „Podmienky priznávania motivačného štipendia“ 
- Čerpanie dotačných prostriedkov 
 
 

K bodu 1 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 11. 09. 2017. 

 
 K rozhodnutiu č. 22 - Dekan fakulty ukladá doplniť kontakty (tel., e-mail) do rozpisu 
služieb pre nasledujúce obdobie.   
Termín: 09.10.2017                                       Zodp.: vedúci ústavov  

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 rozhodnutiu 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.  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 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: 23.10.2017                                         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 materiálu (nábytok, 
elektro, výpočtová technika)  
Termín: 23.10.2017                                                                Zodp.: vedúci ústavov, p. Timová  
 
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
Termín: 23.10.2017                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 31 - Dekan fakulty rozhodol o jednotnom zápise a hodnotení 
bakalárskych a diplomových prác. Hodiny za vedenie bakalárskych a diplomových prác budú 
rovnomerne rozpočítané na vedúcich prác. Jeden pedagóg/vedúci môže pritom mať maximálne 
5 bakalárskych a 5 diplomových prác. 
O rozdelení hodín za semestrálne projekty bude rozhodovať vedúci predmetu (percentuálne 
delenie). 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 32 - Dekan fakulty na základe výsledkov diskusie rozhodol 
o započítavaní oponentských posudkov.  Posudky sa nebudú započítavať do individuálneho 
hodnotenia výkonov zamestnancov.  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 33 - Dekan fakulty ukladá vedúcim pracovísk, aby sa jednoznačne 
vyjadrili, ktorý variant by chceli, aby sa aplikoval, pri výučbe v anglickom jazyku.  
Termín: 20.09.2017                                  Zodp.:  vedúci pracovísk  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 34 - Dekan fakulty rozhodol, že pre výpočet individuálnych 
výkonov bude uplatňovaný jednotný vzorec tak pre pedagógov ako aj pre výskumníkov.    
Váhové koeficienty budú: pedagogika k1= 0.35, veda a výskum k2 = 0.35, publikačné výstupy 
k3= 0.2 a hodnotenie vedúcim k4 = 0.1.    

  Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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 K rozhodnutiu č. 35 - Dekan fakulty ukladá vedúcim pracovísk, aby predložili návrh, 
ktoré činnosti by mali bodovo hodnotiť vedúci pracoviska.   
Termín: 23.10.2017                                  Zodp.:  vedúci pracovísk  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania  
  
K rozhodnutiu č. 36 - Dekan fakulty žiada predložiť kontakty na spoluprácu s firmami 
jednotlivých vedúcich ústavov. 
Termín: 23.10.2017                                                                                   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  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty informoval o priebehu zasadnutia Kolégia rektora: 
1. Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenenia Medaila Jura 

  Hronca                             
2. Cena rektora o najlepšie publikácie v roku 2017  
3. Cena rektora o najlepší umelecký výkon za rok 2017  
4. STU na Noci výskumníkov 2017  
5. Smernica rektora - Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku 

  a záväzkov STU v Bratislave  
6. Rozpočet STU - valorizácia platov VŠ učiteľov a nepedagogických  

  zamestnancov – valorizácia za september až december 2017 bude  
  zahrnutá vo výplate za november 2017 formou odmeny, od januára 
  2018 bude súčasťou mzdy 

7. Rozpočet STU - Dodatok č.7 k DZ - verifikácia umeleckej činnosti  
8. Praktická ukážka elektronického podpisovania 
 
 

K bodu 3 
 

Mgr. Kováčová informovala o pripravovanej akcii Grand Prix 2017, ktorá sa 
uskutoční 26. 10. 2017 (štvrtok) v priestoroch hlavnej budovy Strojníckej fakulty 
a v ťažkých laboratóriách. Očakávaná účasť je viac ako 300 študentov z 86 
oslovených stredných škôl. Súčasťou akcie bude prehliadka fakultných laboratórií. 
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K bodu 4 
 
- Systém individuálneho hodnotenia výkonov 
 

Rozhodnutie 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 
 
 Do 17. 10. 2017 budú pridelené rozvrhové akcie za zimný semester 2017/2018. 
 

Rozhodnutie 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 
  
 Dekan fakulty pošle vedúcim ústavov na verifikáciu prehľady publikačných 
výstupov za jednotlivé ústavy.   
 
 Výkony za vyučovanie študentov v rámci programu Erasmus+ sa do konca 
kalendárneho roka 2017 budú započítavať formou – počet študentov/7 x 1,5. 
 
 V diskusii vznikli výhrady voči evidencii publikačných výstupov. Prof. Sejč 
kritizoval skutočnosť, že pri evidovaní publikácie evidovanej v databáze SCOPUS 
treba predložiť aj dva recenzné posudky. Prodekan Ďuriš preverí postup pri žiadosti 
o evidovanie článku do databázy SCOPUS. 
 
 Boli vznesené pripomienky k započítavaniu výkonov doktorandom. 
K uvedenej problematike vznikla rozsiahla diskusia. Jedná sa o dva problémy:  

a) započítavanie pedagogických výkonov doktorandov (podľa ZoVŠ 
131/2002, par. 54, ods. 11 „Súčasťou doktorandského štúdia v dennej 
forme je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti 
súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín 
týždenne...“. Teda nemusí to byť priama pedagogická činnosť)   

b) bodové hodnotenie pedagógov doktorandské štúdium (dekan fakulty 
navrhol, aby celkový počet pridelených hodín pedagógovi/školiteľovi  
zodpovedal počtu pridelených kreditov podľa študijných plánov; uvedená 
diskusia nebola uzavretá a vrátime sa k tomuto bodu po prvej sumarizácii 
pedagogických výkonov)           
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- Projekt „Integrované strojárske laboratóriá“ 
 
Dekan fakulty predstavil aktuálny stav prípravy projektu „Integrované strojárske 

laboratóriá“. Podrobne informoval o prebiehajúcich rokovaniach s rektorom, 
externými firmami, a jednotlivými ústavmi:    

- projekt je rozdelený do 4 samostatných etáp. K jednotlivým etapám budú 
určené časové horizonty, zodpovedné osoby, odhady nákladov 
a predpokladaný zdroj na financovanie. 

- súčasťou projektu bude presťahovanie ÚTM z priestorov na Pionierskej ulici 
do hlavnej budovy na Námestí slobody 

- návrh na vybudovanie Pilotnej haly – v spolupráci s Volkswagen Slovakia, 
a.s. 

 
- Smernica „Podmienky priznávania motivačného štipendia“ 
 
Prodekan Urban informoval o smernici dekana, „Podmienky priznávania 
motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky poskytovaného 
z vlastných zdrojov SjF STU v Bratislave v 1. semestri študentom 1. ročníka 
bakalárskeho štúdia“.   
Smernica platí od 1. októbra 2017 a určuje podmienky získania:  
- mesačného štipendia pre stredoškolákov, ktorí sa prihlásili na SjF, 
- jednorázového štipendia, pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí splnili 

podmienky po prvom semestri,  
- smernica bude zverejnená na webovej stránke fakulty.  
 
- Čerpanie dotačných prostriedkov 
 
 Ing. Kuzmová prezentovala prehľad čerpania dotačných prostriedkov – k 30. 
09. 2017 bolo celkovo vyčerpaných 59,64 % pridelenej dotácie (Prílohy č. 1,2,3). 
 
Dekan fakulty informoval o vytvorení „Investičného fondu na nákup nových 

prístrojov a zariadení“. Súčasne informoval o podmienkach získania finančného 
príspevku  na spolufinancovanie nových prístrojov a zariadení.   
 

Rozhodnutie 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 
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V tejto súvislosti dekan fakulty informoval, že vyčlenil 12 700,- EUR na nákup:  

- výpočtovej techniky do počítačových učební na 1. poschodí,  
- komponentov pre zosieťovanie televíznych monitorov v rámci fakulty,  
- komponentov pre skvalitnenie práce wi-fi.  
  

 Doc. Ďuriš v súvislosti s kariérnym rastom informoval o jednotnom úložisku  
doktorandských, habilitačných a inauguračných konaní  (Príloha č. 4).  
 Prodekan Urban v tejto súvislosti navrhol, aby sme tento problém riešili na 
kolégiu rektora v rámci AIS.   
Termín – do 31. 10. 2017. 
 

Dekan fakulty informoval o prebiehajúcich rokovaniach v rámci Klubu 
dekanov, prípadne dekanov strojníckych a technologických fakúlt vo veci zníženia 
počtu študijných odborov a oblastí výskumu.    
Predložil predbežný návrh dekanov strojníckych a technologických fakúlt. Tento 
návrh počíta s tromi študijnými odbormi: 

- konštrukčné inžinierstvo 
- technologické a materiálové inžinierstvo 
- priemyselné, materiálové a procesné inžinierstvo 

Návrh počíta s tým, že všetky študijné odbory budú v rámci jednej oblasti výskumu 
„strojárstvo“. 
 
 Dekan fakulty informoval, že zadal vykonať analýzu študijných programov, 
ktoré treba reakreditovať. Reakreditáciu študijných programov bude koordinovať 
doc. Ščepka, ktorý je zamestnaný na dohodu a bude financovaný z mimodotačných 
prostriedkov (projekt).   
 Prvé stretnutie garantov „dotknutých/kritických“ študijných programov bude 
16. 10. 2017 (pondelok) o 08:30 

 
Dekan fakulty ďalej informoval, že automatické preklopenie portálu CREPČ bude 
zabezpečovať aj rektorát STU. 

 
 Prof. Urban informoval o príprave Výročnej správy za pedagogiku – do 31. 10. 
2017 – správa musí byť predložená na schválenie na Vedeckej rade 05. 12. 2017. 
K tomu, aby bola správa kompletná treba vykonať prieskum k štúdiu medzi 
študentmi. Tento prieskum bude riešiť v súčinnosti s prodekanom Beniakom 
a Študentským parlamentom.    
 
 PhDr. Kucharíková informovala o reprezentácii SjF Mgr. Lipkovej na Noci 
výskumníkov v Bruseli. 
 
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 09. 10. 2017  
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Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu  4 – Čerpanie k 30. 09. 2017 - 1 
Príloha č. 2: 

k bodu  4 – Čerpanie k 30. 09. 2017 - 2 
Príloha č. 3: 

k bodu  4 – Čerpanie - ústavy 
Príloha č. 4: 

k bodu  4 – Oponentské posudky 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 09. 10. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


