Zápisnica č. 7 / 2018-2019
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,
ktoré sa uskutočnilo 18.3.2019 o 8:15 hod.

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola rozhodnutí
2. Rozpočet
3. Rôzne

K bodu 1
K rozhodnutiu č. 60
Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ strojov
a pripraviť súpis všetkých strojov. Výsledok analýzy predloží dekanovi fakulty.
(funkčné nepotrebné stroje budú odpredané).
Termín: 3.10.2018
Zodp.: vedúci ústavov, Ing. Morávek
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní

K Rozhodnutiu č. 72
Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby rozhodli, ktoré stroje potrebujú a ktoré
sú nefunkčné a nepotrebné, tie nech navrhnú na vyradenie a oznámia to Ing.
Morávkovi.
Termín: 20.10.2018
zodp. vedúci ústavov
Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania
K Rozhodnutiu č. 75
Dekan fakulty nariaďuje urobiť verifikáciu priestorov ústavov a mien ľudí v
jednotlivých kanceláriách a oddeleniach a tieto nahlásiť prodekanovi Prikkelovi.
Termín: 30.11.2018
zodp: vedúci ústavov
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Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania

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 ?????
Termín: priebežne
zodp .dotknutí garanti ŠP,
koordinuje prod. Urban
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní
K Rozhodnutiu č. 76
Dekan fakulty nariaďuje vyplniť informáciu o projekte podľa smernice rektora č.
5/2014 pre všetky aktuálne pripravované projekty výziev MŠ SR a MH SR
v požadovanej štruktúre a odovzdať Ing. Ploskuňákovej.
Termín : 8.12.2018
zodp.vedúci ústavov
Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania
K Rozhodnutiu č.77
Dekan fakulty nariaďuje zaslať podklady o výučbe mimo fakultných výkonov .
Termín : december
zodp. prod Urban
Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania

K Rozhodnutiu č. 78
Dekan fakulty nariaďuje nahlásiť všetky poškodené, netesniace a akokoľvek nefunkčné
okná prodekanovi Prikkelovi do 26.2.2019
Termín :26.2.2019
zodp prod Prikkel
Rozhodnutie sa plní – ostáva v sledovaní
Rozhodnutie č. 79
Dekan fakulty nariaďuje vykonať analýzu vhodnosti akreditovania našich študijných
programov ako konverzných a pripraviť podklady pre podklady pre vybraný ŠP
Termín: apríl2019
zodp. prod Urban
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K bodu 2
Dekan fakulty informoval o návrhu rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo na zasadnutí
všetkých dekanov s rektorom STU. Dekani jednotlivých fakúlt sa jednomyseľne
zhodli, že by bolo potrebné, aby sa pri poklese dotácií na STU, nenavyšovali
vyčlenené prostriedky z pohľadu rektorátu. Otázky o rozpočte boli prerokované na KR
13.3.2019
V úvode boli identifikované tri problémové okruhy:
• štyri účelové alokácie (CVT – upgrade hardvéru, CUVTIS, Know-how
centrum, Vydavateľstvo Spektrum), kde boli požiadavky dekanov
reflektované a tieto čiastky čiastočne znížené
• čiastka 600 tis. EUR výkonovo rozdelených na súčasti podľa úspešnosti
v kategórii publikačnej činnosti B-WoS
• rektor upozornil na vývoj hodnotenia na MŠ, ktorý smeruje k vedecko výskumným číslam, navrhol posilniť túto položku a orientovať sa týmto
smerom
• čiastka 1 mil. EUR, ktorá bude rozdelená na základe dohody a rozhodnutia
v kolégiu rektora, v prípade, že sa čiastka nestihne rozdeliť do polovice
roka, rozdelí sa podľa aktuálnej metodiky

Ing. Kuzmova- informovala o rozpočte a číslach dotácie STU podľa schválenej
metodiky, Príloha č. 1 Porovnanie dotácie SjF STU 2018 a 2019
Diskusia k danej téme:
-doc. Ridzoň -potvrdil, že dňa 18.3.2019 popoludní bude zasadať ekonomická komisia AS–
požiadal prof. Rohála, aby tam predložil správu rozpočte
-prof. Rohál Ilkiv- spomenul, že STU, má prepad v publikačnej činnosti, sme 110 až 115 %
za inými strojníckymi fakultami v oblasti publikácií.
-prodekan Beniak- vyjadril súhlas s podporou publikačnej činnosti , ale priamo na fakultách ,
preplácanie nákladov spojené s publikáciami
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Rozhodnutie 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

K bodu 3
Dekan fakulty
-revízie strojov - treba nahlásiť Ing. Morávkovi zoznam strojov, ktoré navrhujú jednotlivé
ústavy na vyradenie
-dochádzka – vedúci ústavov sú zodpovední za prítomných zamestnancov na pracovisku
-do 30.3.2019 je potrebné pripraviť finalizáciu publikácií za rok 2018
-majetkové priznania vedúci ústavov majú odovzdať dekanovi
-sťahovanie UTM -ľahké laboratória a ľudia z ústavu jazykov a športu sa musia presťahovať
do konca mája
Dňa 18.3.2019 sa spúšťa kampaň na Facebooku spoločnosťou Istropolitana
https://www.youtube.com/watch?v=kYkBAXI4dF4

Prodekan Urban
počty študentov -hlásenia o počtoch študentov- pokles oproti minulému roku v tomto období,
vlani 139 teraz 92 prijatých
-v rámci zápisu prvákov na prvý stupeň štúdia Bc sa bude odovzdávať USB kľúč
s informáciami- vyzýva garantov študijných programov skontrolovať študijné plány –
prípadne ich aktualizovať
- prebieha revízia výsledkov študentov v anglickom jazyku, tí ktorí nemajú dostatok kreditov
budú vylúčení
Ing. Kuzmová
ukončenie HV -výsledky budú vo výročnej správe.
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Ing. Morávek
-zorganizuje stretnutie s vedúcimi ústavov ohľadne strojov
Docent Schrekšpecifikujú požiadavky na sťahovanie, typ nábytku, upresní zasadací poriadok jednotlivých
členov ústavu v nových priestoroch, organizáciu prevozu z Pionierskej,

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť .

V Bratislave 18.3. 2019

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

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan
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