Zápisnica č. 12 / 2017-2018
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,
ktoré sa uskutočnilo 2.7.2018 o 10:00 hod.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola rozhodnutí
Systém individuálneho hodnotenia zamestnancov (prof. Šooš)
Rôzne- úlohy a služby cez leto 20118
Záver – spoločný obed

K bodu 1
Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa
18.6.2018.
K rozhodnutiu č. 45 - Dekan fakulty nariaďuje vykonať označenie všetkých
kľúčov na vrátnici – všetky kľúče budú pred označením skontrolované vedúcimi ústavov.
Každá miestnosť má mať dva rezervné kľúče, pričom jeden musí byť uložený na sekretariát
daného pracoviska, druhý na vrátnici. Označenie miestností bude priamo na klúčoch.
Termín: 30.04.2018

Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní

K rozhodnutiu č. 60- Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na
revízie „točivých“ strojov a pripraviť súpis všetkých strojov (funkčné nepotrebné stroje budú
odpredané).
Termín: 07.05.2018
Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní
K rozhodnutiu č.61
Dekan fakulty nariaďuje všetky výskumné správy a správy z riešených HZ a výskumných úloh
má byť archivované na útvare pre Vedu a výskum. Dekan fakulty nepodpíše ukončenie úlohy
a finančné vysporiadanie pokiaľ nedostane od pani Ploskuňákovej informáciu, že správa jej
bola odovzdaná. Vydať správu tretej osobe môže len so súhlasom zodpovedného riešiteľa
alebo dekana fakulty.
Termín : priebežný
Zodp. prod. Ďuriš
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní

Zápisnica č. 10/ 2017-2018
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 18 júna 2018

K rozhodnutiu č. 62
Dekan fakulty ukladá mobilizovať členov jednotlivých ústavov pri podávaní projektov KEGA
a VEGA.
Termín: priebežný
Zodp: ved. ústavov
Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania
K Rozhodnutiu č. 65
Dekan fakulty nariaďuje umožniť prístup garantom študijných programov do súboru
záverečných prác v AIS-e aj s možnosťou editovania.
Termín: priebežný
Zodp. prod. Urban
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní
K Rozhodnutie č. 66
Dekan fakulty nariaďuje pripraviť banner so zoznamom promócií na web SjF.
Termín: 22.6.2018

zodp. prod Beniak
Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania

K Rozhodnutie č. 67
Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov poveriť zodpovednú osobu z každého ústavu, ktorá
bude za každý ústav kooperovať pri propagácii fakulty a mená poslať prodekanovi Beniakovi
Termín : 22.6.2018

zodp. vedúci ústavov
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní

K Rozhodnutie č. 68
Dekan fakulty povoľuje opravné štátnice len pre zahraničných
v anglickom jazyku.
Termín : 10.2018

študentov študujúcich

zodp. prod. Urban
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní

K bodu 2
2
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-dekan fakulty na úvod vyjadril poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na
príprave systému individuálneho hodnotenia a predniesol návrh kompletnej metodiky
delenia finančných prostriedkov, ktorá sa týka všetkých zamestnancov hodnotených
z dotačných prostriedkov.
Kompletné údaje dostanú do rúk len vedúci ústavov, pričom môžu ovplyvniť 10% osobné
ohodnotenia zamestnancov ústavov.
Príloha č. 1
-dekan fakulty informoval, že postupne bude volať všetkých vedúcich ústavov, prejdú si
jednotlivých zamestnancov
Ing. Kuzmová predniesla sumárne čísla za STU ku 31.5.2018 -porovnanie schválenej dotácie
v roku 2018 a 2017
-pani tajomníčka zároveň informovala o aktuálnej ekonomickej situácii, na mzdy boli
vyčlenené všetky finančné prostriedky, na účte tovarov a služieb -chýbajú prostriedky, ráta sa
s naplánovaným balíkom od zahraničných študentov, ktorý by mohol prekryť chýbajúce
prostriedky.
-prodekan Beniak konštatoval, že nábor zahraničných študentov v Indii prebieha, otázkou je
či stihnú prísť na začiatok akademického roka a získať všetky potrebné doklady.
K bodu 3
prodekan Prikkel predniesol informáciu o rekonštrukciách fakulty.
-rekonštrukcia pedagogického oddelenia sa blíži do finále, chýbajú detaily ako domaľovanie
zárubní, lavice pre študentov, dokončenie montáže nábytku
-pripravujú sa laboratória ÚTM oproti pedagogickému oddeleniu, ÚTM poskytne návrh na
kompresor,
-2 poschodie pre ÚTM dokončovanie miestností – strop, podlahy, dvere
Dokončovanie rozpracovaných úloh bude prebiehať počas letného obdobia.
Upratovanie sa bude realizovať prostredníctvom upratovacej firmy, zahrnutá chémia
-upratovačky zostanú len na niektorých oddeleniach
-prodekan Prikkel informoval aj o problémoch s firmou Stafin, problémy s nedokončenými
stavebnými úpravami,
- problémy s parapetmi sa tiež riešia, pričom sú problémy so zmluvou pôvodne z rektorátu,
kde nie sú dobre nastavené zmluvné pokuty pri nedodržaní termínov.
-je veľmi málo ľudí v oddelení správy budov a ešte stále odchádzajú, v tejto súvislosti vyzval
vedúcich ústavov , aby v lete čo najmenej využívali aulu.
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Rozhodnutie č.69
Dekan fakulty nariaďuje pripraviť pracovný režim využívania auly.
Termín :priebežne
zodp. prod. Prikkel

-nové telefóny- O2- v zmluve nie sú podchytené nákupy nových telefónov, prodekan pošle
tabuľku súm za nové telefóny
-poškodenie SIM karty je potrebné riešiť cez Ing. Zeleného

K bodu 3
-odovzdanie služieb na letné obdobie je potrebné poslať sekretárke dekana, V v čase
odporúčanej dovolenky (23-27.7.2018) budú vykonávané revízie elektro, vody, kúrenia. Preto
žiada, aby v tom čase boli na fakulte len ľudia ktorí sú nevyhnutní a na minimálny čas.
Príloha č. 2
Dekan informoval – o prebiehajúcich zápisoch do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, do
konca týždne by mali byť výsledné čísla o prijatých študentoch. V prvom termíne bolo
zapísaných 197 študentov na prvý, bakalársky stupeň štúdia.
2.7.2018- výberové konanie aj na profesijného bakalára – na prijímacie pohovory prišlo 27
študentov . Z čoho 24 chce ísť do Volkswagenu, študijný program zatiaľ nebol akreditovaný,
z dôvodu chyby akreditačnej komisie. Do programu AK bude naša žiadosť zaradená na
nasledujúce zasadnutie – september
-pokračujú rekonštrukcie ťažkých laboratórií - obrovské množstvo odpadu
-od VW sme dostali 16 počítačov – obnoví sa jedna učebňa, časť by mohla ísť na Ústav
jazykov a športu a Ústav matematiky a fyziky.
- Pán dekan informoval o ponuke na projekte pre firmu Recllif- elektronický rozposlal ponuku
na riešení spoločného projektu,
-Ing. Morávek- problémy s ťažkými laboratóriami- padajúca atika- dekan má prisľúbené
financie na odstránenie havarijných stavov- budú prostriedky na riešenie akútnych stavov
-Mgr. Kucharíková – systém individuálneho hodnotenie – pripomienka - najnižší ústav
z pohľadu celkového hodnotenia, ústav jazykov to považuje zneváženie práce
-doc. Schrek- rozdelenie finančných prostriedkov na ÚVP či je definitívne nemenné , kritéria
na rozdelenie sú diskriminačné
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Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť a pozval
prítomných na obed.
Príloha č. 1 Systém individuálneho hodnotenia zamestnancov
Príloha č. 2 Služby leto 2018

V Bratislave 2.7. 2018

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r.
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. v. r.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan

Dňa: 2.7. 2018
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