
 
Zápisnica č. 5 / 2017-2018 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2017 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora 
3. Rôzne 

- propagácia štúdia (prod. Beniak) 
- dlhodobý zámer fakulty (prod. Ďuriš) 
- návrh rozpočtu 2018 (Ing. Kuzmová) 
- Strojárska olympiáda (prod. Beniak) 
- koniec kalendárneho roka (dekan fakulty) 
 
 

K bodu 1 
 
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 13. 11. 2017. 
 
 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: 15.01.2018                                         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: 15.01.2018                       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: 15.01.2018                                                                                   Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu 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: 15.01.2018                     Zodp.: prof. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu 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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu 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  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu 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  

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

Rozhodnutie č. 45 
Dekan fakulty nariaďuje vykonať označenie všetkých kľúčov na vrátnici – všetky 
kľúče budú pred označením skontrolované vedúcimi ústavov.  
Termín: 31.01.2018      Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek 
 

Rozhodnutie č. 46 
Dekan fakulty nariaďuje verifikovať hodnoty K4.  
Termín: 15.01.2018             Zodp.: prodekan Ďuriš, vedúci ústavov 
 
 
K bodu 2 
 

Dekan fakulty prezentoval informácie z Kolégia rektora: 
- Harmonogram akademického roka 2018/2019 



Zápisnica č. 5 / 2017-2018 

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

3 
 
 
 

 
- projekt ACCORD – bez účasti SjF, bude vyhlásená súťaž na celý areál – 

správna rada (predseda – Ing. Slezák) zasadne do 15. 01. 2018 – návrh na doplnenie 
osoby za oblasť materiálov (ústav SjF – ÚTM/MtF) 

- porovnanie fakúlt STU s rovnakými fakultami mimo STU (Česká republika 
– hodnotenie podľa publikácií vo WOS, a citácií WOS). Naša fakulta nie je na tom 
v tomto hodnotení dobre.  

 
Rozhodnutie č. 47 

Dekan fakulty ukladá pripraviť zoznam časopisov s najvyšším impact faktorom 
pre oblasti výskumu, ktoré sú realizované na našej fakulte.  
Termín: 31.12.2017                                Zodp.: prod. Ďuriš, p. Jurkovičová  
 

- smernica – ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva 
- výzva na podávanie projektov na podporu mladých výskumníkov 
(max. 1000,- EUR/1 projekt) 
- postdoktorandské pracovné miesta (4 témy) a pobyty – do 30. 03. 2018 
- zásady hospodárenia na STU – rezervné fondy fakúlt 
- návrh na prevedenie odpisov za budovy z rektorátu na fakulty.  
 
 

K bodu 3 
 
 - propagácia štúdia – prodekan Beniak informoval o plánovanej spolupráci 
s Ukrajinou a Ruskom; január 2018 – propagácia fakulty na troch slovenských 
gymnáziách v Srbsku; na február 2018 je naplánovaná služobná cesta s cieľom 
propagácie fakulty na veľtrh na Cypre a v Grécku; propagačné videá pre podniky 
(návrhy ústavov) a stredné školy (návrhy študentov);  
 

Rozhodnutie č. 48 
Dekan fakulty ukladá skontrolovať ponuky jednotlivých ústavov vo vede 
a výskume zamerané na podniky, ktoré budú súčasťou propagácie fakulty.  
Termín: 18.12.2017                                                               Zodp.: vedúci ústavov 
 

Rozhodnutie č. 49 
Dekan fakulty ukladá pripraviť dve vzorové, propagačné prednášky za každý 
ústav SjF, pre študentov stredných škôl.  
Termín: 18.12.2017                                                               Zodp.: vedúci ústavov 
 
 - dlhodobý zámer fakulty - prodekan Ďuriš prezentoval návrh dlhodobého 
zámeru fakulty na obdobie 2018 – 2022 a súčasne požiadal vedúcich ústavov 
o návrhy, pričom zámer na rok 2018 bude rozpracovaný podrobnejšie 
 

Rozhodnutie č. 50 
Dekan fakulty ukladá poslať návrhy k dlhodobému zámeru rozvoja fakulty.  
Termín: 18.12.2017                                                      Zodp.: vedúci ústavov 



Zápisnica č. 5 / 2017-2018 

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

4 
 
 
 

 
 
 - návrh rozpočtu 2018 - Ing. Kuzmová informovala o zmene metodiky pre 
delenie rozpočtu na rok 2018 
 
 - Strojárska olympiáda - prodekan Beniak prezentoval zámer osloviť 
študentov z celého Slovenska, akcia sa bude konať o týždeň neskôr v porovnaní 
s predchádzajúcim ročníkom; na zabezpečenie organizačnej podpory budú potrební 
80 študenti; okrem prezentácií budú súčasťou akcie aj nové, náročnejšie úlohy v 5 
oblastiach 
 

Rozhodnutie č. 51 
Dekan fakulty nariaďuje pripraviť súťažné otázky a nahlásiť zoznam študentov 
potrebných pri organizácii.  
Termín: 18.12.2017                                                      Zodp.: vedúci ústavov 
 
 - koniec kalendárneho roka - dekan fakulty predstavil program vianočného 
stretnutia a súčasne pozval prítomných členov kolégia; Novoročný prípitok sa bude 
konať 08. 01. 2018 
 

Rozhodnutie č. 52 
Dekan fakulty nariaďuje zákaz vstupu do budovy fakulty v období od 24. 
decembra 2017 do 07. januára 2018. Prevádzka budovy bude v obmedzenom 
režime, so znížením teploty, krátkodobým odpojením vody,  čiastočným 
odpojením internetu. V tomto čase môžu do budovy vstúpiť len ľudia, ktorí majú 
písomný súhlas od dekana.  
                                                                     Zodp.: prod. Prikkel 
 
 Dekan fakulty informoval o darovaní starých fakultných vozidiel Slovakia 
Ringu; od januára 2018 začne rekonštrukcia chodby Dekanátu a Študijného 
oddelenia fakulty; prebehne likvidácia šrotu z ťažkých laboratórií. 
 
 Prodekan Urban informoval o priebehu akreditácie. 
 
 Doc. Križan informoval o obnovení konferencie ERIN, ktorú sa bude v roku 
2018 organizovať SjF. 
 
 PhDr. Kucharíková informovala o licencii, ktorá bola udelená SjF na 
poskytovanie certifikátu University of Cambridge. 
  
 Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
V Bratislave 11. 12. 2017  
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Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 11. 12. 2017                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                  dekan 


