
 

 

 

                             

Zápisnica č. 5/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 25.1.2021 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola uznesení 
2) Zhodnotenie roka 2020 (dekan fakulty) 
3) Plnenie pandemických opatrení (prod Prikkel) 
4) Informácie z KR 
5) Príprava letného semestra 2020/21 (prod. Urban) 
6) Vedecká rada, projektové výzvy (prod. Ďuriš) 
7) Propagácia štúdia (prod. Beniak) 
8) Príprava rozpočtu (dekan fakulty, Ing. Kuzmová) 
9) Rôzne 

 

 

 

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 

                                                     

                                                            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 sledovan 

                                                             

                                                             Rozhodnutie č. 7 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov zasielať prod. Beniakovi informácie o významných 

absolventoch, študentoch,  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 
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                                                              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 

 

                                                               Rozhodnutie č.10 

Dekan fakulty ukladá zistit do konca tyždňa, ktoré ŠP mame akreditované na dobu neurcitú 

Termín:   18.12.2020                                                                                                      zodp. prod Urban. 

                                                                               Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                                Rozhodnutie č.11 

Dekan fakulty ukladá do konca roka vytvoriť úložisko, ktoré bude slúžiť na zdielanie dokumentov pre  

fakultu 

Termin: 30.12.2020                                                                                                              Zodp. Ing.Horvat 

                                                                                            Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

 

                                                                 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 

                                                                               Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

                                                           

                                                                   Rozhodnutie č.13  

Dekan fakulty nariaďuje doplniť  požadované údaje ku študijným programom do AISu.  

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

                                                                               Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty na úvod prezentoval zhodnotenie roka 2020 a hlavné úlohy fakulty na rok 2021. 

Príloha č. 1 -zhodnotenie roka 2020 

 

 

K bodu 3 

 

Prodekan Prikkel informoval o dodržiavaní  všetkých predpisov v súvislosti s pandémiou, ktoré sú 

vydané krízovým štábom STU. Na fakultu boli zakúpené respirátory, ochranné rúška, každý týždeň 

dopĺňame dezinfekciu, do budovy  môžu vstúpiť vždy len tí zamestnanci, ktorí majú službu, alebo je 

nevyhnutná ich prítomnosť na pracovisku a majú povolenie dekana. 
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Podal  návrh , aby zamestnanci, ktorí prekonali covid  19 mali  preplatené testy  na protilátky, kde sa 

ukáže aké protilátky človek získal, treba zdôrazniť, že môžu byť naďalej prenášačmi, ale aj sa môžu 

znovu nakaziť, pokiaľ nemajú vytvorenú dostatočnú imunitu. Pandemické nariadenia budú trvať až do 

odvolania. 

 

 

K bodu 4 

 

Dekan fakulty informoval o KR , ktoré sa konalo dňa 18.1.2021 podľa programu: 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia 2.01 Organizácia a podmienky 

pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný 

semester akademického roka 2020/2021 

3. Harmonogram rokovaní na II. akademický polrok 2020/2021  

4. Vnútorný systém kvality na STU 4.01 Návrh Dodatku číslo 11 k Štatútu STU 4.02 Návrh 

vnútorného predpisu Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 4.03 Rada pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality 4.04 Rada študijného programu 4.05 Pravidlá pre 

študijné programy 4.06 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov 4.07 

Harmonogram zosúladenia VSK, študijných programov a HaI konaní STU so štandardmi SAAVŠ  

5. Návrh Dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania 

študentom v ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatkov číslo 1 a 2 

6. Návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2013 Disciplinárny poriadok STU pre 

študentov 7. Návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu číslo 7/2013 Rokovací poriadok 

Disciplinárnej komisie STU pre študentov 

7. Odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti na STU - Smernica rektora 

8. Cena rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2020 – výzva 

9. Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov 

10. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – vyhlásenie výzvy 12. 

Rôzne 12.01 Návrh na členstvo STU v Bratislave v záujmovom združení právnických osôb 

„Inteligentná mobilita Slovenska“ 

 

V súvislosti s  otázkami ohľadne dištančného skúšania dekan fakulty zdôraznil, že vydal na začiatku 

skúšobného obdobia nariadenie podľa ktorého prikazuje vypísať  online termíny skúšok pre všetky 

predmety. Do 13.2.2021 sa musia realizovať v súlade so študijným poriadkom 1,2 skúšky dištančne 

a podmienky pre všetkých študentov musia byť rovnaké . 

 

Prodekan Urban kontroloval plnenie príkazu dekana a aj  na podnet od študenta, zistil, že neboli 

vypísané termíny pre skúšky  pružnosti a pevnosti, vyzval na vykonanie nápravy. 

Ďalej  upozornil na nízku úspešnosť výsledkov skúšok z matematiky a navrhol riešiť túto situáciu 

poskytnutím viac konzultácii. 

Nastala rozsiahla diskusia k danému problému: 
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Doc Velichová-  na matematike majú problém s opisovaním, mnohí študenti majú veľké medzery vo 

vedomostiach, nechodili rok do školy a nemajú základné pracovné návyky, je to veľká dilema , aby 

sme neznižovali latku, ale zároveň, aby študenti skúšku spravili. 

 

Doc Chmelko-vyjadril znepokojenie práve zo znižovania latky, opisovania a podvádzania študentov 

práve pri online skúšaní. Problém je , že pri minimalizovaní možnosti podvádzania  skúšku študenti 

nespravia, čo sa týka vypísania termínov na online skúšky – urobí nápravu. 

 

Prodekan Prikkel- informoval o skúšaní za predmet mechanika tekutín, vypracovaná metodika v troch 

kolách, tak, že každý študent dostáva rôzne zadanie a má na to  málo času, aby sa nestihli navzájom 

kontaktovať, vo všeobecnosti majú veľmi dobrú úspešnosť.  

 

Doc Križan-ukázal možnosti, ako skúšajú na ÚSETM. Dá sa to robiť tak, že každý študent má iné 

zadanie, iné otázky, skúšanie riešia dvojkolovo, zloženie testových otázok je rôzne a majú definovaný 

časový interval na každú otázku. 

 

Doc Schrek-tiež používajú metódu, aby študenti nemali čas na komunikovanie a opisovanie. 

Úspešnosť skúšania je primeraná. 

   

Dekan fakulty uzavrel diskusiu: Vyzval vedúcich aby sme na ústavoch hľadali spôsoby, kompromisy, 

tak, aby sme neporušili nariadenia, ale  súčasne aby študenti nedostali skúšky zadarmo, alebo 

s podvádzanim. Dôležitá je  vzájomná komunikácia a výmena postrehov a skúseností medzi učiteľmi. 

Termíny na online skúšky  musia byť vypísane.   

 

Dekan  fakulty sa vrátil ku daľším bodom  z KR: 

-uskutočnilo sa spoločné rokovanie KR STU, KR UK a prezídia SAV -návrh na multivýskumné centrum 

v Mlynskej doline. 

-Univerzitný Výskumný park- UVP- odovzdať pripomienky do konca januára 

-zamietnuté boli  DSV projekty, na 3 participuje aj naša fakulta  

-konštatoval, že fakulty dávajú donekonečna pripomienky ku akreditácii. Krátko informoval aj o stave 

príprav pri trorbe zodpovedných učiteľov pre zosúlaďovanie študijných programov na akreditáciu. 

Špeciálne sa príprave akreditácie pravidelne venujú stretnutia dekana s vedúcimi ústavov a garantmi 

ŠP.  

Príloha č.2-funkčné miesta plnenie 

 

                                                            Rozhodnutie č. 14 

Kolégium dekana prerokovalo návrh a stav prípravy zosúlaďovania študijných programov pre 

akreditáciu. Dekan fakulty ukladá tento návrh (príloha č.2) predložiť na rokovanie Vedeckej 

rady fakulty konanej 2.2.2021.  

Termín : 2.2. 2021                                                                                zodp. prod Ďuriš, prod. Urban 

 

-ohľadne akreditácie sú dalšie informácie – uskutoční sa stretnutie  dňa 25.1.2021 
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K bodu 5 

 

Prodekan Urban- predniesol organizačné podmienky – príprava na ďalší semester 

Príloha č. 3 Príprava na letný semester 2020/21 príkaz koronavírus 

Príloha č. 4 úspešnosť skúšok ku 23.1.2021 

 

 

K bodu 6 

 

Prodekan Ďuriš informoval o príprave na VR, ktorá sa uskutoční dňa 2.2.2021. Návrh programu sa 

stále  dolaďuje. Zatiaľ je pripravený návrh zosúlaďovaných programov na schvaľovanie na VR 

a podmienok pre HaI. Najprv na tieto podmienky schvália na našej VR a potom následne na 

schválenie veľkej VR. 

Na našu VR bude podaný návrh na schválenie: 

 návrh na doplnenie školiteľov doc. Úradníčka a doc. Mĺkvika a doc. Gulanovej 

 na schválenie zámerov na zosúladenie existujúcich študijných programov so štandardami 

vnútorného systému kvality vrátane personálneho zabezpečenie 

 návrh na schválenie edičného plánu na ďalšie 2roky 

 návrh na schválenie správy o vede a výskume 

 návrh na schválenie správy o vzdelávaní 

 informovať členov o návrhu zástupcov Strojníckej fakulty do rady pre vnútorný systém kvality a  

 zložení rád ŠP pre študijné programy 

 

Prodekan Prikkel v súvislosti s edičným plánom zdôraznil, že predložené boli len  2 monografie- 

zahraničná a druhá predložená z minulého roka. Len jeden kus za 2 roky - vedenie takýto edičný plán 

neodsúhlasilo. 

 

                                                                    Rozhodnutie č.14 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov  nahlásiť tituly vedeckých monografií do edičného plánu  na 

zaradenie do VR   

Termín 27:1:2021                                                                                                                zodp: vedúci ústavov  

 

Dekan fakulty uzavrel tento bod s tým, že všetky  materiály do VR je potrebné  zaslať najneskôr do 

 stredy 27.1.2021. 

 

Prodekan Ďuriš informoval z KR ešte o projektových výzvach : 

 výzva programu na podporu mladých výskumníkov od 19.1.2021, na predkladanie na fakulte  do 

15.2.2021 

 výzva na podporu tímov mladých výskumníkov- predkladanie žiadostí 30.5.2021 

 implementácia HRS4R- výzva –v rámci excelentných univerzít - informácia 

 spoločný projekt  STU s viacerými univerzitami European Project of Society and Technology –

prepojenie excelentných tímov medzi jednotlivými univerzitami 
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 návrh smernice odmeňovanie excelentných výstupov na STU 

 

K bodu 7 

 

Prodekan Beniak prezentoval propagačné aktivity fakulty. 

Na sociálnych sieťach  Facebooku a  Instagrame  sa priebežne neustále aktualizujú príspevky 

a propagačné videá, ktorých úlohou je osloviť študentov a pritiahnuť  ich na našu webovú stránku . 

 

Dňa 3.2.2021 sa uskutoční virtuálny Deň otvorených dverí. Harmonogram tohto dňa je presne 

určený. Budú streamované prezentačné videá z jednotlivých ústavov, pričom z dôvodu 

bezpečnostných opatrení budú nahrané dopredu, podľa presne určeného harmonogramu. Jednotlivé 

ústavy dostali prezentačnú mustru, ktorá je jednotná a do ktorej si doplnili svoje vlastné informácie. 

Počas DOD bude aj online vstup a priestor na diskusiu. 

 

Dňa 10.2 .2021 sa uskutoční virtuálna Strojárska olympiáda na ktorú je možné sa registrovať cez web 

stránku SjF. Tento ročník bude z dôvodu pandémie úplne iný, práce budú rozdelené do komisií 

dopredu s tým, že najlepšie budú vybrané a študenti stredných škôl ich budú prezentovať online. 

Dekan fakulty zdôraznil, že sú to veľmi dôležité prezentačné akcie fakulty a treba im venovať aj 

napriek súčasnej situácii náležitú pozornosť. 

 

Diskusia 

Doc Križan- položil otázku ako  to momentálne funguje na stredných školách, či je komunikácia so 

študentami zabezpečená? Prod. Beniak odpovedal: všetci študenti – čo majú záujem – sa môžu sa 

zaregistrovať na našom webe, čo je dôležité kvôli získaniu  kontaktov. 

Doc. Chmelko- navrhol poslať informácie študijným poradcom na stredné školy, aby sa študentom 

dostali propagačné informácie. Beniak informoval že informácie cez študijných poradcov sa tlačí na 

to, aby sa  čo najviac študentov registrovalo.  

Mgr.Cepková- stredoškolskí učitelia sú prepojení sú študentami cez Edupage- navrhla zabezpečiť 

zaslanie informácii na Edupage- vidia všetci študenti 

Dekan fakulty- navrhol   zmenu oproti minulému roku. Tí študenti čo sa zaregistrujú na SO  budú mať 

odpustený prijímací poplatok, len v prípade keď sa zapíšu a pri zápise im bude tento príspevok 

vrátený. 

Prodekan Beniak- všetci, ktorí sa registrujú, by mali mať prihlášku zadarmo - obáva sa, že účasť bude 

dosť malá. 

 

 

K bodu 8 

 

Dekan fakulty informoval o príprave nového rozpočtu STU. 

Ing. Kuzmová-  urobila prvotnú analýzu, rozpočet STU  je v prípravnej fáze, bude nižší ako minulý rok, 

ale zatiaľ nemáme konkrétne čísla. Zavádza sa nový koeficient intenzity výskumnej činnosti, ktorý 

vyzerá pre STU výhodný, pani kvestorka poskytne metodickú pomoc pri prepočte. Preddavková 

zmluva už existuje, peniaze na fakultu ešte nenabehli. 
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Rozpočet pre všetky vysoké školy bude celkovo nižší ako bol minulý rok. Budeme ďalej sledovať 

a informovať keď bude finálna verzia. 

K bodu 9 

 

Dekan fakulty 

o bola zaslaná finálna verzia na zaradovania publikácií, musí byť finálny patent,  

o prorektor Kopáčik  vytvoril, vlastnú databázu zaradovania publikácií 

o kreuje sa nový vysokoškolský zákon 

o 2 % na získanie finančných prostriedkov, nadácia prostredníctvom nadácie geometrie, 

informácie budú zverejnené na web stránke fakulty.  

 

Doc. Schrek- vysťahovanie UPI- potrebujú  urobiť inventarizáciu, vyradenie majetku, potrebný je 

osobný vstup do budovy, bude sa postupne riešiť 

 

Ing.Kuzmova- je vytvorený nový plán verejného obstarávania na rok 2021- vyzvala na  dodržanie 

termínu 

 

Prof.Gulan – požiadal o informáciu dokedy treba zaslať požiadavky na rozvrh- oslovia  všetkých RNDr. 

Záhonová a Ing. Harakalová. 

 

Ing.Součková-  predbežne sa dohodlo, že  o ročné zúčtovanie treba požiadať, rieši to pani 

Zadubencová, ktorá bude posielať informáciu jednotlivým sekretárkam ústavov 

 

Doc.Križan- informoval sa či je možné uskutočniť finančne transakcie, nákupy z projektov –Ing. 

Kuzmová- už sa môžu 

 

Doc.Chmelko-  v rámci diskusií treba apelovať na rektora- možnosti sprístupniť laboratóriá aspoň 

v bezpečnom režime 

 

Prodekan Ďuriš- žiada o zaslanie  pripomienok ku Správe o vedecko výskumnej činnosti 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 -zhodnotenie roka 2020 

Príloha č .2 -funkčné miesta plnenie 

Príloha č. 3 -príprava na letný semester 2020/21 príkaz koronavírus 

Príloha č. 4 -úspešnosť skúšok ku 23.1.2021 

 

 

 

 

 

V Bratislave 25.1.2021 

 

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

 

 

 

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

                                                                                    Dekan 


