
 
Zápisnica č. 10 / 2017-2018 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 7.mája 2018 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Výročná správa (Ing. Kuzmová) 

3. Návrh rozpočtu (Ing. Kuzmová) 

4. Metodika delenia (prof. Šooš) 

5. Informácie z kolégia rektora (prof. Šooš) 

6. Štátnice (prof. Urban) 

7. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 09. 04. 

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. 47 - Dekan fakulty ukladá pripraviť zoznam časopisov 

s najvyšším impact faktorom pre oblasti výskumu, ktoré sú realizované na našej fakulte.  

Termín: 07.05.2018                                       Zodp.: prod. Ďuriš, p. Jurkovičová  

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 
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                      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 

 

 

                       K rozhodnutiu č. 62 

Dekan fakulty ukladá mobilizovať členov jednotlivých ústavov pri podávaní projektov KEGA 

a VEGA. 

Termín: priebežný                                                                                Zodp: ved. ústavov 

                                                                                                                                                                     

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

        

 

                          K rozhodnutiu č. 63 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť podklady ku rozvoju strategických výskumných aktivít 

inštitúcie ku dňa 13.4.2018 a poslať prodekanovi Ďurišovi. 

                                                                                                              Zodp. ved. ústavov 

                                                                                                                                                        

Rozhodnutie  splnené – vypúšťa sa zo sledovania   

 

 

                         K rozhodnutiu č. 64 

Dekan fakulty ukladá medializovať možnosť pre mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov, publikovať výstupy na medzinárodnej konferencii ERIN. 

                                                                                                          Zodp. ved. ústavov 

 

                                                                         Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa zo sledovania                                                                                                                                                                          

 

 

 

K bodu 2 

 

- Ing. Kuzmová predniesla výročnú správu za rok 2017, v zmysle požiadaviek z MŠSR  

v textovej a tabuľkovej časti. 

- Komplexná informácia , sumarizačná tabuľka- Príloha č. 1 

 

 

 

K bodu 3 

 

- Ing. Kuzmová predniesla návrh rozpočtu na rok 2018,  
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- komplexná informácia , tabuľka – Príloha č. 2 

 

- Prodekan Ďuriš, informoval o výročnej správe, ktorá sa skladá z dvoch častí, veda , 

výskum a pedagogika, publikačná činnosť fakulty a správa o hospodárskej činnosti 

fakulty. Tieto správy budú dodatočne doplnené a zverejnené na webe aj za 

predchádzajúce roky 2015 a 2016. 

 

  

 

K bodu 4 

 

- dekan fakulty predniesol jednotlivé kroky  metodiky hodnotenia. Do metodiky sa ešte 

doplnili podporné pracoviská. Plán zapracovania je nasledovný: 

- rámcové predstavenie metodiky, bolo uskutočnené na stretnutí s akademickou obcou 

dňa           24.4.2018 

- finalizácia prostriedkov z roku 2017 do      11.5.2018 

- predloženie metodiky na schválenie v AS SjF,     16.5.2018 

- Predloženie podkladov vedúcim ústavov na verifikáciu                    21-25.5.2018 

- Schválenie delenia dotačných prostriedkov na AS SjF       29.2018 

- Verifikácia prostriedkov vedúcim ústavov,        4.6.2018 

 

 

- prof. Šolek mal pripomienku, že hodnotenie vyraďuje  váhu vedúceho ústavu z procesu 

rozhodovania. 

- prof. Peciar navrhol zvýšiť kompetencie vedúcich ústavov 

- dekan pripomenul, že všetky pripomienky vedúcich ústavov  je potrebné spracovať do 

25.5.2018, aby bola možná metodika ísť na schválenie do AS 29.5.2018 

 

- Komplexná informácia – Príloha č. 3 

 

K bodu 5 

 

 

- Dekan predniesol informácie z kolégia rektora  

 

Základné body programu KR: 

  

1. Informácia o návrhu zákona o zabezpečení kvality vzdelávania a novely vysokoškolského 

zákona 

2.Informácia o príprave nových výziev predkladania projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov 

3. Rozvojová stratégia STU, ako výskumnej inštitúcie, informácia 

4.Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v AR 

2017/2018 a imatrikulácií v AR 2018/19. 

5. Správa o nájomných zmluvách STU 

6 .Informácia o GDPR 

7. Rôzne 
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- ku bodu 6 sa rozvinula rozsiahla diskusia, 

- prodekan Prikkel informoval, že zákon GDPR sa týka ako všetkých zamestnancov ,tak aj 

študentov v akademickom informačnom systéme AIS zo všetkých kategórií. 

- Ing Kuzmová informovala, že vedenie plánuje uskutočniť školenie s kompetentnou 

právničkou v tejto oblasti pre všetkých zamestnancov, ktorých sa to týka a ktorí pracujú 

s osobnými údajmi. 

 

- dekan informoval o informácii ktorú predniesol  prorektor Stanko na Kolégiu rektora 

o stave prihlásených študentov na STU, čo má rastúcu tendenciu. Na SjF  je riadne 

prihlásených študentov v AIS 345 ku 4.5.2018. 

 

 

K bodu 6 

 

Prodekan Urban informoval o organizácii štátnic, presných termínoch a všetkých potrebných 

organizačných úkonov. 

Príloha. č.4 (a,b,c,d) 

 

                                                      Rozhodnutie č. 65 

Dekan fakulty nariaďuje umožniť prístup garantom študijných programov do súboru 

záverečných prác v AIS-e aj s možnosťou editovania. 

Termín: 4.6.2018                                                               Zodp. prod. Urban                                          

 

 -dekan pripomenul, že keď bude dokončené študijné oddelenie musí byť p. Frajková fyzický 

k dispozícii na fakulte dva dni v týždni. 

 

K bodu 7   

 

- dekan informoval o riešení predaja rekreačných účelových zariadení v Ľubochni 

a Modra Piesky, 

- o nábore študentov ,reklama v slovenskom rozhlase, rozhlase Europa 2,  

- z firiem zapojených do projektu  prejavili záujem o 31 študentov profesijného bakalára 

- prodekan Ďuriš pripomenul propagáciu akcie falling walls -súťaž pre študentov , 

doktorandov do 13.5.2018 možnosť poslať prihlášky, 

- prof. Peciar vystúpil s pochvalou za organizáciu  konferencie ERIN, zároveň 

informoval, že grantová podpora pre mladých výskumníkov pre formálne chyby 

z našej strany nie je vyčerpaná, 

- Ing. Morávek informoval o probléme s padajúcou atikou na budove ťažkého 

laboratória, 

- Mgr. Cepková informovala o tenisovom turnaji dňa 11.5.2018 na Mladej garde. 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

V Bratislave 07. 05. 2018 

  

Príloha č. 1:  Výročná správa za rok 2017 

Príloha č. 2:  Návrh rozpočtu na rok 2018 

Príloha č. 3:  Metodika delenia 
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Príloha č. 4a: Organizácia štátnic  AR 2017/18 

Príloha č. 4b:Posudky , hodnotenie 

Príloha č. 4c: Štátne záverečné skúšky a záver AR 2017/18 Bc 

Príloha č. 4d: Štátne záverečné skúšky a záver AR 2017/18 Ing 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 07. 05. 2018                                                             prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


