
 
 

                             

Zápisnica č. 2/ 2020-2021 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 12.10.2020 o 10:00 hod.  

 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1)   Kontrola uznesení 

2)   Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 

3)   Stav čerpania finančných prostriedkov 

4)   Online výučba 

5)   Rôzne   - plán zasadnutí, rekonštrukcie 

 

                    - 

  

 

K bodu 1 

                                                      Rozhodnutie č. 1 

Dekan fakulty nariaďuje uskutočniť prvých 6 týždňov v maximálnej miere semináre 

a cvičenia. O spôsobe výuky rozhodne garant študijného programu a garant predmetu.   

Termín: ihneď                                                                                                zodp. garanti predmetov 

                                                                      Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

 

                                                       Rozhodnutie č. 2 

Dekan nariaďuje upraviť dotazník zamestnancov tak, aby  vyplnený videl aj vedúci ústavu. 

Termín: ihneď                                                                                                               zodp. Ing. Horvat 

                                                                     Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

 

                                                      Rozhodnutie. č. 3 

Dekan fakulty nariaďuje postarať sa o zabezpečenie dezinfekcie miestností medzi 

jednotlivými prednáškami  

Termín : priebežne                                                                                                    zodp. prod Prikkel  

 

                                                                Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 
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                                                         Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov, aby informovali zamestnancov o opatreniach 

ústredného krízového štábu.  

Termín : ihneď                                                                                                       zodp. vedúci ústavov                                                                       

 

 

K bodu 2 

Dekan fakulty podrobne informoval o jednotlivých dokumentoch, ktoré boli prerokovávané 

na Kolégiu rektora dňa 5.10.2020  

                                                       

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia  

3. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020 (D. Faktor) prizvaný: Ing. Jozef Benka 

4. Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave - III. čítanie (D. Faktor) prizvaný: JUDr. Marcel Michalička  

5. Návrh Dodatku č. 11 k Štatútu STU (D. Faktor) prizvaný: JUDr. Marcel Michalička 

6. Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU v BA (M. Fikar)  

7. Pravidlá vytvárania grémií pre vnútorný systém kvality (P. Makýš) 

8. Metodika tvorby a posudzovania podkladov na získanie práv na habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov na STU v Bratislave (A. Kopáčik) 

9. Vyhodnotenie programu Postdoktorandov roku 2020 (A. Kopáčik)  

10. Zverejnenie informácií o prijímacom konaní na prvý stupeň štúdia na akademický rok 

2021/2022 (M. Bakošová)  

11. Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 - informácia o počte zapísaných 

uchádzačov (M. Bakošová) 

12. Súdne spory STU – informácia (D. Faktor) prizvaný: JUDr. Marcel Michalička  

13. Darčekové predmety STU – nový vizuál (Ľ. Vitková) 

14. Inovatívne centrum STU (Ľ. Vitková) 

15. Účasť STU na online veľtrhu (Ľ. Vitková) 

1ž. Rôzne 

 

 

K bodu 3 

 

Ing. Kuzmová prezentovala stav čerpania dotácie pridelenej v roku 2020 Príloha č. 1 

zápisnice č. 3 VF z 12.10:2020 
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Návrh na rozdelenie prostriedkov na UVP dekan predloží na schválenia na AS SjF, keď 

dostane od vedúcich dotknutých bude funkčný rozhodne o kľúči podľa ktorého sa 

prerozdelia finančné prostriedky na jednotlivé ústavy. 

  

                                                         Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcich ústavov zapojených do riešenia projektu UVP, aby 

predložili návrh na delenie finančných prostriedkov účelovo určených na UVP.  

Termín : 20.10.2020                              zodp. vedúci ústavov: UAMAI, UAMM UMT, UPI, USETM                                                                       

 

K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval o online výučbe-  už prebieha 2 týždeň- skúsenosti sú zatiaľ 

pozitívne, a bezproblémové. Pravdepodobne sa tento semester nebude vôbec učiť 

prezenčne, závisí od rozhodnutia krízového manažmentu STU podľa vývoja pandemickej 

situácie. 

 

Dekan  fakulty - navrhol pre nosné predmety z jednotlivých  ústavov študijných programov 

nahrať  popularizačné prierezové prednášky, ktoré by sa mohli uverejniť na webe SjF. 

Dekan fakulty tiež prezentoval vybudovanie  výukovej multimediálnej učebne č. 216 vhodnej 

na realizovanie prednášok online, s kvalitnou technickou podporou.  

 

 

K bodu 5 

 

Dekan fakulty – informoval o aktuálnom stave ponuky na prenájom budovy na  Pionierskej 

ulici. V súčasnosti máme jedného potenciálneho záujemcu. Firmy dávajú momentálne, 

v dôsledku pandémie nízku cenu, ktorá  pre nás je  neakceptovateľná.  

 

Plán zasadnutí vedenia a kolégia dekana  nie je zatiaľ vypracovaný, pretože sa odvíja  od 

plánov zasadnutí kolégia rektora, ktorý nie je zatiaľ k dispozícii. 

 

Doc.Ridzoň – informoval o doplňujúcich voľbách študentov do AS SjF   aj AS STU. Voľby sa 

uskutočnia v stredu 14.10.2020. Ak sa nepodarí študentov zvoliť budú senáty nefunkčné.  

 

Doc. Križan- požiadal o preverenie  upratovacích služieb – nižšia frekvencia  upratovania – už 

len vynášajú smeti. Dekan fakulty nechal túto vec preveriť prodekanovi Prikkelovi.   

 

Dekan fakulty - predstavil nového predsedu ŠCS – p. Armina Kamhala a podpredsedu Ivana 

Michalíka.  
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Mgr. Cepková-  požiadala o informáciu, či je možný externý vstup do telocvične pre malé 

skupinky? - prodekan Prikkel preverí 

 

Doc. Velichová - vyjadrila  poďakovanie Ing. Horvatovi za  technickú pomoc , ochotu 

a podporu pri prípravách a  realizácii online vyučovania.  

 

Ing. Morávek – informoval, že vyradené obrábacie stroje sú pripravené na predaj.  

 

 

 

Príloha č. 1- Stav čerpania dotácie na rok 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným a budúce zasadnutia KD sa 

pravdepodobne uskutoční online. 

 

 

 

V Bratislave 12.10.2020 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

 

 

                                                    Dr.h.c.  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                    Dekan 

 


