
 
 

                             

Zápisnica č. 4/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 15.12.2020 o 9:30 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Akreditácia 

- Pravidlá pre študijné programy (Urban) 

- Pravidlá pre personálne zabezpečenie ŠP (Urban) 

- Rokovací poriadok Rady VSK a Rady ŠP (Urban) 

 

- Etický kódex zamestnancov STU, Etický kódex študentov STU, Etická  

komisia STU (Urban) 

- Vnútorný systém zabezpečenia kvality DŠ (Ďuriš) 

- Tvorba a posudzovanie podkladov na získanie práv na HK (Ďuriš) 

- Kritériá na získanie titulu docent a profesor na STU v BA (Ďuriš) 

- Zásady výberového konania (Ďuriš) 

- Návrh Dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku STU v Bratislave (Kuzmová) 

 

3. Ďalšie informácie z KR (Šooš) 

- Harmonogram akademického roka 2021/2022 

- Počty študentov STU v akademickom roku 2020/2021 

 

4. Rôzne 

- ukončenie kalendárneho roka (Šooš) 

 

K bodu 1 

                                            

                                                

                                                          Rozhodnutie. č. 3 

Dekan fakulty nariaďuje postarať sa o zabezpečenie dezinfekcie miestností. 

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                                                                       

Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

 

 

                                                       Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim 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                                                                       

Rozhodnutie splnené-vypúšťa sa so sledovania  

                                                             

                                                       Rozhodnutie č.6 

Dekan fakulty  ukladá pripraviť  stav čerpania a návrh úprav dotácie na najbližšie 

zasadnutie AS SjF, ktoré je naplánované na 24.11.2020. 

Termín 10.11.2020                                                                        zodp. Ing. Kuzmová 

                                                     Rozhodnutie splnené-vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                         Rozhodnutie č. 7 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov zasielať prod. Beniakovi informácie o 

významných absolventoch, študentoch, o realizovaných aktivitách a projektoch na 

ústavoch. 

Termín: priebežne                                                                       zodp. vedúci ústavov 

                                                                   Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

   

                                                          Rozhodnutie č. 8 

Dekan fakulty nariaďuje opätovne preveriť stav upratovania na fakulte a zároveň 

preveriť funkčnosť interných telefónov v kanceláriách smerom von aj dnu. 

Termín: 8.12.2020                                                                        zodp.  prod Prikkel 

                                                                     

                                                                Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

                                                               

                                          

                                                       Rozhodnutie č.9 

Dekan fakulty udeľuje výnimky pre končiacich doktorandov na vstupy do laboratórií 

na základe žiadosti. 

Termín: priebežne                                                                     zodp. vedúci ústavov 

                                                              Povolenie sa zastavuje až do odvolania 
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K bodu 2 

 

Prodekan Urban- informoval o hlavných bodoch o týkajúcich sa novej akreditácie 

a vnútorného systému kvality STU. Hlavné body sú : 

- pravidlá pre študijné programy  

- pravidlá pre personálne zabezpečenie ŠP  

- rokovací poriadok Rady VSK a Rady ŠP 

 

Príloha č. 1 VSK STU 

 

Prodekan Ďuriš informoval o - vnútornom systéme zabezpečenia kvality z pohľadu 

tvorby a posudzovania podkladov na získanie práv na HK, publikácie  kritériá na 

získanie titulu docent a profesor na STU v BA  a o zásadách výberového konania . 

 

Príloha č.2 Publikácie  

Príloha č.3 Kritéria pre ŠO Strojárstvo  

 

Prof. Belavý - zdôraznil, že kritéria pre Kybernetiku sú prísnejšie ako pre Strojárstvo- 

je v intenzívnom rokovaní, možno budú zmenené, aby boli kritériá rovnaké. 

 

Dekan fakulty konštatoval, že kritéria na posudzovanie kvality by mali byť na jednej 

univerzite jednotné, aby nevznikol chaos. 

 

Ku etickému kódexu neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

Ing.Kuzmová- informovala o zmenách v  smernici vnútorného  poriadku- dodatok č. 

7.  K pracovnému poriadku je potreba zosúladiť všetky dokumenty,  

je povinnosťou zamestnávateľa oboznámiť zamestnancov s touto smernicou. 

Zmeny sa týkajú niektorých položiek, niektoré sú doplnené a upravené napr: 

 legislatívna zmena k ochrane osobných údajov- zamestnávateľ je povinný 

vydať informáciu o spracovávaní osobných údajov, taktiež  oboznámiť 

zamestnancov s etickým kódexom, 

 zmena v pracovnej disciplíne – zákaz používania a konzumovania 

alkoholických nápojov, zamestnávateľ -STU –  má právo a povinnosť 

kontrolovať dychovou, krvnou skúškou a lekárskou prehliadkou- kontrolu 

uskutočňuje  priamy nadriadený, pričom kontrola neprebieha komisionálne , 

ale priamym nadriadeným za účasti 2 svedkov  , kde sa uskutoční zápis-je 

presne zadefinovane čo ma obsahovať  

 zmena pri skončení prac pomeru – zamestnávateľ je povinný vypracovať  

pracovný posudok. 
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Dekan fakulty pripomenul, že dodatok č. 7  je tiež  súčasťou vnútorného systému 

kvality. 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty- informoval o ďalších informáciách z KR ohľadom akreditácie. 

Mame tri možnosti ako pripraviť akreditáciu: 

 

1. Zrušenie pôvodných študijných programov, 

2. Zosúladenie študijných programov  

3. Nové študijné programy 

 

Zdôraznil, že termíny pre prípravu materiálov na novú akreditáciu sú  veľmi krátke. 

Do 22.2.2021 sa uskutoční veľká Vedecká rada, kde by mal byť schválený vnútorný 

systém kvality. Pred vedeckou radou musia zasadať akademické senáty na 

jednotlivých fakultách. Do 31.3.2021 je potrebné zverejniť nové študijné programy, 

ktoré Akreditačná agentúra musí schváliť do 31.8.2021. V prípade ,ak niektroý 

študijný program neschváli, študenti, ktorí budú naň prihlásení sa budú musieť 

preradiť do iného študijného programu. 

 

Príloha č. 4 Termíny 

 

Dekan fakulty skonštatoval,že najlepšia možnosť sa momentálne ukazuje  ako 

možnosť č. 2 , zosúladenie súčasných ŠP s novými štandardami, ktoré zatiaľ 

nemáme. 

Zosúladovať sa môžu len tie študijné programy, ktoré sú akreditované na dobu 

s neobmedzenou platnosťou, nesmie sa pritom meniť ich názov a musia spĺňať 

požadované kritériá kvality. 

 

Diskusia: 

 

Prodekan  Urban pripomenul, že koncom marca už máme  ponúkať nové študijné 

programy na II. A III. stupeň AR 21/22.  

 

Dekan fakulty - do konca marca požiadať o zmenu študijných programov, musime 

požiadať o zosúladenie  na  AR 20/21, aby sme išli po novom a ŠP boli zosúladené. 

Zatial je rozhodnutie z vedenia STU, že to musí byť do termínu 31.3. 2021.  

 

Doc Križan- položil otázku, či môžeme meniť a upravovať predmety, dekan- 

nemôžeme meniť nazov, ale môžeme meniť predmety, spolu garanti  čo boli doteraz 

nemusia zostať  tí istí, ale nový ŠP musia garantovať piati ľudia. 
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Prof Peciar-  v rámci zosúladenia ŠP s novými štandardami sa nesmie  zmeniť 

štruktura profilovych predmetov,  možeme zmeniť ľudí, ale profilové predmety musia 

ostať 

 

 

                                                          Rozhodnutie č.10 

Dekan fakulty ukladá zistit do konca tyzdna, ktore ŠP mame akreditované na dobu 

neurcitu.  

Termín:   18.12.2020                                                                    zodp. prod Urban. 

 

 

                                                          Rozhodnutie č.11 

Dekan fakulty ukladá do konca roka vytvorit úložisko, ktoré bude slúžiť na zdielanie 

dokumentov pre  fakultu 

Termin: 30.12.2020                                                                    Zodp. Ing.Horvat 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 12 

Dekan fakulty nariaďuje  jednotlivým vedúcim ústavov  navrhnúť  mená na možné 

pätice učiteľov pre jednotlivé študijne programy: 

 Termín: 18,12.2020                                         Zodpovední: doc. Schrek, prof Gulan,   

                                                                          prof. Peciar, prof. Ďuriš, doc. Cmelko 

 

 

K bodu 4 

 

Prod Urban-požiadal všetkých prítomných o podklady pre výročnú správu 

                                                           

                                                            Rozhodnutie č.13  

Dekan fakulty nariaďuje doplniť  požadované údaje ku študijným programom do 

AISu.  

Termin: do ďalšieho KD                                       zodp. vedúci ústavov a garanti ŠP 

 

 

Prod Ďuriš- požaduje návrhy na kandidátov na habilitácie a inaugurácie – poslať 

návrhy, aby ešte mohli ísť podľa starých kritérií 

 

Prod Beniak- dňa 3.2.2021-  sa uskutoční  virtuálne DOD a 10.2.2021 virtuálna 

 Strojárska olympiáda, priebežne budú vedúci ústavov informovaní 

 

Ing. Kuzmová-  v súvislosti s ukončením roka – doplniť faktúry a podklady ku mzdám 

najneskôr v priebehu 17.12.2020 
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Ing Součková- bola  podpísaná nová kolektívna zmluva  

 

Prod Prikkel-   pre študentov sa v drevárni zrealizovalo 22 nových elektrických 

prípojok   

 

Dekan fakulty- do konca týždňa budú presťahované veľké stroje z Pionierskej, 

ostatné stroje sa priebežne sťahujú 

 

Prof Belavý- doktorandi od 15.12 nemôžu byť na fakulte- ako im bude oznámené-

dekan fakulty -  na základe rozhodnutia dekana dostanú centrálnu informáciu mailom 

 

Dekan fakulty- udeľuje zákaz vianočných posedení na ústavoch a zákaz vstupu 

okrem zamestnancov do budovy fakulty 

 

Doc Velichová- informovala - online  skúšanie z matematiky sa uskutoční každú 

stredu od januára 

 

Prof Peciar- zapisuje do AISu skúšky-požiadal či by bolo možné  priradiť miestnosť 

Google meet do AISu 

 

Dekan fakulty ukončil online zasadnutie a poďakoval prítomným .  

 

Prílohy ku zápisnici: 

 

Príloha č. 1 VSK STU 

Príloha č.2 Publikácie  

Príloha č. 3Kritéria pre ŠO Strojárstvo  

Príloha č. 4 Termíny 

 

 

V Bratislave 15.12.2020 

 

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 

 


