
 
Zápisnica č. 2 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 2017 o 10:30 hod. 

 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Individuálne hodnotenie výkonov zamestnancov 
3. Rôzne – začiatok akademického roka 

 
K bodu 1 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 21. 08. 2017. 

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

Rozhodnutie  trvalého charakteru- ostáva v sledovaní  
 
 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. 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 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  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 28 - Dekan fakulty ukladá poslať zásadné pripomienky k návrhu 
projektu „Integrované strojárske laboratóriá“.  
Termín: 25.08.2017                                                                            Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 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: 14.09.2017                                         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 techniky)  
 
Termín: 14.09.2017                                                                Zodp.: vedúci ústavov, p. Timová  
 
Následne zorganizovať vyradenie nepotrebného majetku a jeho odvoz  
 
Termín: 29.09.2017                       Zodp.: Ing. Kuzmová, vyraďovacia komisia, Ing. Haraštová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval návrhy „Metodiky individuálneho hodnotenia 

výkonov“. Dekan fakulty predstavil vždy určitý okruh, k nemu prezentoval názor 
vedenia a vyzval či sú k danému okruhu a názoru pripomienky.    

 
Prvá diskusia sa rozprúdila k rozdeľovaniu hodín za vedenie bakalárskych 

a diplomových prác.  
 

Rozhodnutie 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). 

 



Zápisnica č. 2 / 2017-2018 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 11. septembra 2017 

3 
 
 
 

Ďalšia diskusia vznikla k hodnoteniu posudkov vedúcich a oponentov 
záverečných prác.  V diskusii nastala všeobecná zhoda, že vedúci prác to už majú 
započítané v bodovom hodnotení za vedenie. Oponenti to robia vo vzájomnej 
spolupráci.   

 
Rozhodnutie č. 32 

Dekan fakulty na základe výsledkov diskusie rozhodol o započítavaní 
oponentských posudkov.  Posudky sa nebudú započítavať do individuálneho 
hodnotenia výkonov zamestnancov.  

 
Pri diskusii k výučbe v anglickom jazyku sa vykryštalizovali dva varianty: 
„variant a“ - započítanie bodov vo výške 1,5 násobku vyučovania v slovenskom 

jazyku, 
„variant b“ - hodiny nebudú započítavané do hodnotenia a po skončení semestra 

dostanú zamestnanci finančnú odmenu za odučené hodiny (súčasný systém 
odmeňovania). Pritom je nutné aby dotknuté osoby spĺňali požadovaný 
priemerný výkon fakulty.  
 
Rovnaký princíp hodnotenia, znížený na 1/3, bude uplatnený pri Erasmus 

študentoch. 
 

Rozhodnutie 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                 Zodpovední:  vedúci pracovísk  

 
Ďalšia diskusia vznikla pri návrhu konečného vzorca. Výsledkom diskusie bolo 

zjednotenie názoru, že pri výpočte výkonov postačuje jeden vzorec tak pre 
pedagógov, ako aj pre výskumníkov.  

 
Rozhodnutie 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.    

   
Diskusia vznikla aj pri udeľovaní bodov v kritériu „Hodnotenie vedúcim“.  
 

Rozhodnutie č. 35 
Dekan fakulty ukladá vedúcim pracovísk, aby predložili návrh, ktoré činnosti by 
mali bodovo hodnotiť vedúci pracoviska.   
Termín: 20.09.2017                 Zodpovední:  vedúci pracovísk  

 
Bodové hodnotenie projektov bude aj v závislosti od druhu projektu (H2020, 

VEGA, KEGA, HZ, ...) a štádia stavu projektu (podaný - nefinancovaný, podaný – 
financovaný). 
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Hodnotenie publikácií – prítomní sa jednomyseľne zhodli na „variante 2“ – 

„Prideľovanie bodov podľa financií ktoré škola za publikáciu dostane od MŠVaV“. 
V prijatom variante je už zjednodušenie v kategóriách, pri ktorých je rovnaké bodové 
hodnotenie, napr. karenty (slovenský/zahraničný), hodnotenie citácií, atď.   

 
 

K bodu 3 
 

Dekan fakulty informoval o návrhu na menovanie profesora Urbana ako člena 
Vedeckej rady SjF. 

Dekan fakulty súčasne informoval o plánovanom zvýšení najnižších platov. 
Návrh dekana fakulty na obnovenie hospodárskej rady fakulty. 
 

Rozhodnutie č. 36 
Dekan fakulty žiada predložiť kontakty na spoluprácu s firmami jednotlivých 
vedúcich ústavov. 
Termín: 14.09.2017                                                                             Zodp.: vedúci ústavov 

 
27. a 28. novembra (pondelok, utorok) sa uskutoční výjazdové zasadnutie 

členov Kolégia dekana, Akademického senátu fakulty a útvarov dekanátu 
v Kočovciach.  

 
 19. novembra (utorok) sa bude konať stretnutie s odchádzajúcimi 
zamestnancami. 
 
 Dekan fakulty poďakoval všetkým zapojeným sa úspešný priebeh akcie pri 
podpise zmluvy o duálnom vzdelávaní so zástupcami spoločnosti Volkswagen. 
 
 Prodekan Urban informoval o slávnostnej imatrikulácii študentov, ktorá sa 
uskutoční 18. septembra o 13:00 hod. Po imatrikulácii a zhrnutí informácii sa bude 
konať raut pre študentov a vyučujúcich.  

 
 Prodekan Urban ďalej informoval o zápisoch študentov – spolu je za 1. a 2. 
stupeň zapísaných 774 študentov – v porovnaní s minulým rokom je to pokles o 17% 
(Príloha č. 1).  
 Študenti budú mať od 18. septembra 2 týždne na zmenu predmetov v AIS. 
 K výberu povinne voliteľných predmetov bude zorganizované stretnutie 
študentov s garantmi predmetov. 

 
Rozhodnutie č. 37 

Dekan fakulty nariaďuje verifikovať propagačné materiály pre prax a pripraviť 
návrhy 3 – 4 úloh pre pripravovanú fakultnú akciu Grand Prix. 
Termín: 22.09.2017                                                                             Zodp.: vedúci ústavov 
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 Doc. Ďuriš požiadal o predloženie prípadných návrhov na prerokovanie do 
nasledujúcej Vedeckej rady fakulty, ktorá sa bude konať 10. 10. 2017 (utorok). 
 
 Ing. Kuzmová prezentovala schválenú dotáciu pre fakultu vo výške 4 261 163,- 
EUR. Aktuálne čerpanie projektov je vo výške 54,15 % a čerpanie tovarov a služieb je 
vo výške 74,89 %. Je potrebné dočerpať dotačné finančné prostriedky pridelené 
ústavom za minulý rok. 
 Od 01. 09. 2017 boli valorizované platy učiteľov (o 6%). 
 
 Prof. Peciar informoval o ponuke spoločnosti Matador týkajúcej sa exkurzií. 
 
 P. Majstrík informoval o sprístupnení študovne ÚSETM na Mladej garde – 
slávnostné otvorenie sa bude konať 26. septembra (utorok) v popoludňajších 
hodinách. 
 
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 11. 09. 2017  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 3 – Počty študentov 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 11. 09. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


