
 
Zápisnica č. 3 / 2018-2019 

 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 19.11.2018 o 10:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie o počte študentov (prod. Urban) 

3. Informácie o počte podaných projektov (prod Ďuriš) 

4. Správa o stave vysokého školstva 

5. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

  

 

Dekan kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 8,10.2018 

             

  K rozhodnutiu č. 60 

 

Dekan fakulty ukladá aktualizovať požiadavky na revízie „točivých“ strojov a pripraviť súpis 

všetkých strojov (funkčné nepotrebné stroje budú odpredané).  

Termín: 3.10.2018      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 
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                            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   Rozhodnutiu č.69 

 

Dekan fakulty nariaďuje pripraviť pracovný režim využívania auly. 

Termín :priebežne                                                                             zodp. prod. Prikkel 

 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

                           K Rozhodnutiu č. 70  

 

Dekan fakulty nariaďuje rozoslať na vedúcich pracovísk e-mail s požiadavkou na sumarizáciu 

počtu a stavu všetkých počítačov v učebniach a na jednotlivých útvaroch na fakulte. Termín 

Termin:15.10.2018                                                            zodp . vedúci ústavov , Ing. Horvát 

 

 

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  bolo splnené - vypúšťa sa zo sledovania 

 

 

                          Rozhodnutie č. 73 

 

Dekan fakulty nariaďuje , aby vedúci ústavov mali rovnaké prístupové práva  do AISu ako 

garant  študijného programu. 

Termín: 10.2018                                                                             zodp. prod Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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                            Rozhodnutie č. 74 

 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov, aby pripravili zoznam miestností, kancelárií kde sú 

problémy s oknami, nedajú sa zavrieť prípadne nedoliehajú a tento zoznam zaslali 

prodekanovi Prikkelovi. 

Ing. Zelený skontroluje učebne a posluchárne. 

Termín: 9.10.2018                                                                       zodp. prod Prikkel, Ing. Zelený 

                                    Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

 

                             Rozhodnutie  č. 74 

 

Dekan fakulty nariaďuje  vedúcim ústavov, nahlásiť termíny na stretnutie ústavov s dekanom, 

tak aby prebehli v októbri. 

Termín 15.10 .2018                                                                             zodp. vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené - vypúšťa sa zo sledovania 

 

 

K bodu 2 

 

Prodekan Urban predniesol komplexnú informáciu o počte študentov Príloha č. 1- počty 

študentov  

 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty predniesol prehľad o počte podaných projektov- Príloha  č. 2- prehľad 

o počte podaných projektov. Analýzu podaných projektov pripravila   Lucia Ploskuňáková.   

 

K bodu 4 

 

Dekan predniesol analýzu Správy o stave vysokého školstva na Slovensku, ktorú vypracovalo 

MŠVVaŠ SR. Publikované výsledky správy analyzoval tak vo vzťahu k STU ako aj našej 

fakulty. Príloha č. 3- správa o stave VŠ v kontexte STU 

 

 

 

K bodu 5 

 

-dekan predniesol návrh na zavedenie  „Výročného ocenenia našich zamestnancov“. 

Navrhované ocenenie by sa realizovalo v piatich základných kategóriách: - profesor, docent, 
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asistent, mladý výskumník, technicko -administratívny pracovník. Periodicita ocenenia toho 

konkrétneho pracovníka najskôr raz za 3 roky, cena -finančná , ďakovný list, plaketa. 

- diskusia k danej téme – prof. Šolek- aké budú kritériá, dekan vysvetlil - podľa výsledkov 

individuálneho hodnotenia. Piata kategória: nominovaní pracovníci útvarov: THP dekanát, 

pedagogické, knižnica, CI, VIS.  Nominujú (vedúci pracovníci, prodekani, ), vedúci komisie 

prod. Prikkel. Termín oceňovania: Fakultné Vianoce.  

 

-KR – nebolo od posledného zasadania, bude zasadať  21.11.2018,  

 

-dekan fakulty informoval o termínoch pripravovaných akcií: 

 

 -Vianoce Sjf STU- 19.12.2018 

- Výjazdové zasadnutie KD a AS v termíne 29-30.1.2019, preveruje sa miesto 

 

- 9.5.2019-oslava výročia Aurela Stodolu, chceme vydať pamätnú medailu dekana na 

jednej strane s reliéfom Aurela Stodolu.  

-  

-dekan fakulty informoval, že fakulta má projekt na bufet. S prácami by sa malo začať do 2 

týždňov a ukončené by mali byť začiatkom letného semestra. Zo strany fakulty je požiadavka 

aby sa v bufete podávali hlavné jedlá, minútky, voľný predaj.  

 

-prodekan Urban informoval, že - pri príležitosti sviatku „Dňa študentstva“ – sa dňa 

19.11.2018 o 13:00 uskutoční stretnutie vedenia fakulty s 24 študentami fakulty.  

- súčasne informoval, že vypracoval návrh na ocenenie doktoranda a návrh na ocenenie 

kapitána formula tímu. Tieto návrhy postúpi pánovi rektorovi.  

- v stredu  21.11. o 16:00 sa koná stretnutie s prvákmi. Na stretnutí sa okrem študentov 

zúčastnia učitelia ktorí prednášajú v prvom ročníku. Cieľom stretnutia je informovať 

študentov o možnostiach pri prekonávaní problémov štúdia v prvom ročníku.  

 

-prodekan Beniak- informoval o akcii Formula okolo Slovenska- akcia mala veľký úspech, 

tlmočil poďakovanie študentom  a zamestnancom za veľmi pekné zabezpečenie akcie, 

Príloha č. 4 

-28.11.2018 príde na fakultu autobus stredoškolských  študentov z Prievidze z gymnáziá. Je 

potrebné urobiť prezentácie ústavov, v čase 10-12:00 pre cca 40 študentov, Prodekan Beniak 

vyzval vedúcich ústavov aby mu poslali aktivity z ústavov, ktoré by mohli byť  zaujímavé pre 

stredoškolákov. 

 

-prodekan Prikkel- informoval dňa 24-25.11.2018- neparkovať vo dvore, budú sa demontovať 

komíny pri ťažkých laboratóriách,  

- prodekan apeloval na správne vypĺňanie a zasielanie objednávok , aby mali všetky 

náležitosti, lebo je potom problém z preplácaním faktúr  
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-Ing. Kuzmová informovala o novele zákona o odmeňovaní,- zmena tabuliek odmeňovania, 

namiesto 3 stupníc len 2 stupnice, a uskutočnila sa zmena platových taríf, navrhovaná je 

minimálna mzda 520 eur. Novela bude platná bude od januára 2019. 

- tajomníčka súčasne informovala o príkaze rektora – projekt UNIKAM- vyčíslenie nákladov 

na každý študijný program,  

 

-dekan informoval, že budú aj tento rok odmeny formou 13 platu. Vedúci ústavov dostanú 

balík financií na udelenie odmien pre zamestnancov s tým, že budú mať voľnú ruku na 

vyčlenenie výšky odmeny. Odmenu pre vedúcich ústavov  určí dekan.  

 

-prodekan Prikkel podal informáciu u aktuálnom stave pasportizácie. Sú spracované 

jednotlivé priestory. Súhrn ukazuje ako stojíme momentálne s priestormi, priemer 13-14 m2 / 

osobu. Prodekan rozpošle na verifikáciu vedúcim ústavov spracovanú pasportizáciu 

a následne bude vypracovaná finálna verzia. V tabuľkách sú ešte nedostatky- je treba doplniť 

z každého ústavu aj mená doktorandov, lebo tie nesedia. Konkrétne mená doktorandov musia 

vedúci ústavov poslať prodeanovi Prikklovi.  

  

                                       Rozhodnutie 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 

  

 

-doc. Ridzoň informoval, že prvé zasadnutie novozvoleného AS SjF sa uskutoční dňa - 

11.12.2018. Obsahom rokovania prvého zasadnutia budú aj voľby do orgánov AS SjF.   

 

-Ing. Morávek - návrh - odstrániť cyklón- zo stolárskej dielne. Dekan fakulty s návrhom 

súhlasil.  

 

-Mgr.Cepková- informovala o cene  „športovec roka“, ktorú udeľuje rektor STU. Zo SjF bol 

ocenený študent SjF Štubňa,  

- študenti  na súťaži v Barcelone-  skončili vo fotbale na 4 mieste, 

- informovala, že dňa 20.11.2018 sa, v rámci dňa študentov, v telocvični SjF uskutočnia 

súťaže  medzi zamestnancami a študentami  

- pozvala zamestnancov  SjF na  lyžovačku v Jasnej.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                



Zápisnica č. 3/ 2018-2019 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 19. novembra 2018 

6 
 
 
 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie kolégia a poďakoval prítomným za účasť . 

 

 

V Bratislave 19.11. 2018 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová  v. r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                          prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                  dekan 


