
 
                              

 

Zápisnica č. 9 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 13.5.2019 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Návrh rozpočtu 2019 (Ing. Kuzmová) 

3. Návrh motivačných kritérií pre publikovanie  (prod. Ďuriš) 

4. Individuálny systém hodnotenia 

   - hodnotenie pedagogických výkonov (prod Urban) 

   - prepočítaný systém hodnotenia publikácií(prof Šooš) 

   - hodnotenie vedúcim ústavu (prod Ďuriš) 

   - termíny plnenia čiastkových úloh (prof Šooš) 

5. Rôzne 

   - propagačné aktivity(prod Beniak) 

   - sťahovanie ústavov , rekonštrukcie (prod Prikkel) 

 

K bodu 1 

 

 

                                 K  Rozhodnutiu č. 77 

Dekan fakulty  ukladá začať práce na akreditačných spisoch pre dotknuté študijné programy. 

snímky č 31 a 32 z Prílohy č.1  zápisnice KD č.4 

Termín: priebežne                                           zodp .dotknutí garanti ŠP, 

koordinuje prod. Urban 

                                                                      Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                              K  Rozhodnutiu č. 79 

Dekan fakulty nariaďuje vykonať analýzu vhodnosti akreditovania našich študijných 

programov ako konverzných a pripraviť podklady pre  vybraný  ŠP 

Termín: apríl 2019                                                                                zodp. prod Urban 

                                                           Rozhodnutie  splnené - vypúšťa sa so sledovania 
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                                                    K  Rozhodnutiu č.80 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť analýzu publikácií a návrh motivačných opatrení pre 

zvýšenie publikačnej činnosti a  podpory publikovania. 

Termín: apríl 2019                                                                                zodp. prod Ďuriš 

                                                            Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   

 

 

                                                  K  Rozhodnutiu č.81 

 Dekan fakulty rozhodol: 

- Vykonať obhliadku technického stavu strojov,  

- V prípade, že fakulta vlastní viac strojov jedného typu (v jednej budove) vybrať stroj  

           v najlepšom technickom stave  a na tento stroj/stroje  nechať vykonať revíziu. Ostatné  

           stroje navrhnúť na odpredaj alebo nechať zošrotovať,  

- Na stroje, ktoré sú jedinečné a potrebné pre fakultu nechať vykonať revíziu. 

Termín: apríl 2019                                                                          zodp. Ing. Morávek 

                                                                          Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   

 

 

                                                    K  Rozhodnutiu č.82 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov:   

- Stroje, ktoré neboli vybrané na revíziu a sú určené na odpis odpojiť od elektrickej 

energie, a viditeľne označiť tabuľkou „Mimo prevádzky“  

-  Navrhnúť dekanovi, či financie za odpredané/zošrotované stroje kúpiť jeden nový 

spoločne vytypovaný stroj, alebo budú peniaze za odpredaj pridelené na dotknutý 

ústav.  

Termín: 26. apríl 2019                                                                   zodp.  vedúci ústavov 

 

                                                               Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   

 

 

                                                     K  Rozhodnutiu č.83 

Dekan fakulty nariaďuje cizelovať predložený návrh a predložiť ho na najbližšie zasadnutie 

Kolégia dekana.  

Termín: 26. apríl 2019                                                                             zodp.  prod. Ďuriš  

                                                          Rozhodnutie  splnené -vypúšťa sa so sledovania 

                      

                                                      K Rozhodnutiu č. 84 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov a garantov študijných programov  do  17.4.2019 

zaslať prodekanovi Urbanovi  aktualizované študijné programy, ktoré budú platné na AR 

2019/20. 

Termín 17.4.2019                                                                                 zodp. prod Urban 

                                                                       Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní   
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                                         Rozhodnutie č. 85 

Dekan fakulty nariaďuje osobné stretnutia s vedúcimi ústavov a vytypovanie strojov, ktoré je 

možné  vyradiť. 

 Termin: 27.5.2019                                                                             zodp: Ing. Morávek 

 

 

K bodu 2 

 

Ing. Kuzmová informovala o návrhu rozpočtu  na rok 2019,  je vypracovaný vo forme výkazu 

ziskov a strát,  Príloha č. 1  

 

K bodu 3 

Prodekan Ďuriš informoval o návrhoch na motivačné kritériá pre publikácie. Príloha č. 2 

Dekan fakulty predniesol  hodnotenie publikačných výstupov na fakulte- porovnanie 

2018/2019, Príloha č. 4 

 

K bodu 4 

Prodekan Urban predniesol hodnotenie pedagogických výkonov - výkony sa ťahajú z AIS u, 

všetky údaje tam musia byť nahodene správne - zadané hodnoty Príloha č. 3 

 

                                                      Rozhodnutie č. 86 

Dekan fakulty nariaďuje v rámci individuálneho  systému hodnotenia  výšky individuálnych 

príspevkov pre K4 vypočítať vo výške 10 % z celkových výkonov (dosiahnutých financií) 

ústavov. Za rozdelenie získaného príspevku medzi zamestnancov zodpovedá vedúci ústavu.  

Termín: priebežne                                                                                    zodp. vedúci ústavov 

 

Dekan fakulty pripomenul, že do pedagogiky budeme počítať len peniaze z dotačných 

prostriedkov, učitelia vyučujúci v anglickom jazyku dostanú zaplatené až potom keď sa 

dostane nad limit ktorý stanoví dekan. Toto pravidlo platí aj pre telovýchovné cvičenia 

realizované pre Akadémiu tretieho veku.  

 

                                                                Rozhodnutie č.87  

Dekan fakulty nariaďuje do 16.5.2019 zaslať vedúcim ústavov na verifikáciu pedagogické 

výkony , do 23 .5.2019 treba poslať  opravené prodekanovi Urbanovi.  

Termín :23.5..2019                                                              zodp. prod Urban, Ing. Harakalová 

 

 

 

K bodu 5 

 

prodekan Beniak informoval 
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- o účasti na strojárskom veľtrhu v Nitre, ktorého sa fakulta zúčastní, v termíne 20-23.5.2019  

 -o propagácii študijných programov, v súčasnosti prebieha vo  Fun rádiu v termíne 8-23.5-

2019, na sociálnych médiách prebieha propagácia rotujúcich obrázkov „carousel“, v denníku 

Pravda vyjde inzercia 22.5.2019 a profesijný bakalár sa bude propagovať prostredníctvom  

regionálne  cielenej reklame zameranej na regióny firiem zapojených do spolupráce v oblasti 

tohto študijného programu. 

 

prodekan Urban informoval 

-o počte prijatých študentov ku 13.5.2019. K danému dátumu bolo vydaných 333 rozhodnutí 

o prijatí, v porovnaní s minulým rokom je to o 30 študentov menej. 

-o materiály ku s termínmi k štátnym záverečným skúškam, vyzval vedúcich ústavov , aby mu 

poslali návrhy do komisií. Príloha č. 5- štátne skúšky a záver AR 2018/19 

 

-prodekan  Ďuriš 

- vyzval vedúcich ústavov , aby dali návrhy na vybrané publikácie nasledovne: jedna 

publikácia pre autora/autorov za 1 rok (maximálne 2 tituly na prvého autora do EP2019-2020) 

financované z dotačných prostriedkov (monografia, učebnica, skriptá). 

 

- informoval že dňa 14.5.2019 o 9:30 sa uskutoční - Národný týždeň metrológie- pozval  

všetkých 

 

prodekan Prikkel 

-informoval o prípravách na sťahovanie - telocvikárov, sťahovanie zahraničného oddelenia , 

UTM –spomalenie nastalo kvôli  VO na sťahovaciu firmu. 

 

doc. Ridzoň 

-pripomenul, že dňa 23.5. 2019 sa uskutoční zasadnutie AS SjF. Do 17.5.2019 je potrebné 

zaslať všetky  materiály na rokovanie senátu.   

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1- návrh rozpočtu SjF STU 2019 

Príloha č.2- pravidlá pre zaraďovanie publikácií  

Príloha č.3- hodnotenie pedagogických výkonov 

Príloha č 4- prepočítaný systém hodnotenia publikácií a termíny plnenia čiastkových úloh 

Príloha č. 5- štátne skúšky a záver AR 2018/19 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 
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V Bratislave 13.5. 2019 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


