
 
 

                             

Zápisnica č. 3/ 2020-2021 

 

Z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 9.11.2020 o 9:30 hod.  

 

 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1) Kontrola uznesení 

2) Príprava akreditácie (prod Urban, Prod Ďuriš 

3) Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 

4) Stav čerpania finančných prostriedkov 

5) Online výučba 

6) Rôzne- online pedagogický proces 

            -rekonštrukcie (prod Prikkel) 

            -propagácia (prod Beniak) 

    

  

                     

 

K bodu 1 

                                                       

 

                                                       Rozhodnutie č. 2 

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

Termín: ihneď                                                                                                               zodp. Ing. Horvat 

                                                                    Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                   

                                                          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 vedúcicm 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 sa plní- ostáva v sledovaní 

 

 

 

K bodu 2 

 

Prodekan Urban predniesol  návrhy na akreditáciu zo stretnutia s prorektorom  -  akreditácia 

musí byť v súlade s vnútorným systémom kvality . 

Pripomienky fakúlt je potrebné poslať do 12.11.2020 

 

Dekan fakulty informoval o stretnutí vybraných členov vedenia fakulty (Šooš, Urban, Ďuriš) 

s garantmi ŠP a vedúcimi ústavov ku akreditácii, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 11.11.2020.   

Príloha č. 1: predbežný návrh študijných programov a harmonogram akreditácie 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty informoval o  zasadnutí kolégia rektora zo dňa 2.11.2020 podľa programu 

 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia (O. Moravčík) 

3. Návrh rozpisu dodatku č.4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19 (D. Faktor) prizvaný: 

Ing. Jozef Benka  

4. Návrh Etického kódex študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (M. Bakošová) 

5. Vyhodnotenie programu Postdoktorandov z roku 2019 po prvom roku riešenia (A. Kopáčik) 

6. Vyhodnotenie programu Postdoktorandov v roku 2020 (A. Kopáčik) 

7. Vianočný koncert STU tentokrát inak (Ľ. Vitková) 

8. Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl (Ľ. Vitková) 

9. Rôzne                                                       
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K bodu 4 

 

Ing. Kuzmová predniesla informácie o čerpaní dotácie pridelenej v roku 2020 ku dňu 

9.11.2020 

 

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 

 

 

K bodu 5 

 

Online vyučovanie – funguje, dekan fakulty  odporučil všetkým učiteľom používanie 

miestnosti 216,  

 

Doc. Chmelko - podporuje centrálnu výuku, chcel by požiadať o podporu nákupu 

drobnejšieho hardvéru na ústavy, nákup kamier, 

 

Prod.Prikkel- podotkol-  vysoká účasť na online prednáškach 

 

Dekan fakulty- hospitácie  sa  budú uskutočňovať aj naďalej priebežne 

 

 

Rekonštrukcie: 

prod Prikkel-predniesol návrh na rekonštrukciu oddychovej časti a žiada vedúcich ústavov o 

pripomienky 

 

Dekan fakulty -nie sme spokojní s využívaním  súčasných priestorov- treba dať návrhy 

a pripomienky 

 

Prof.Peciar- odporúča inšpirovať sa caffeteriou na FCHTP.  

 

Doc. Chmelko-  návrh vytvoriť zo zadného vchodu átrium na posedenie vonku 

 

Dekan fakulty- informoval o prenájme Pionierska- vymaľované schodisko, existuje vážny 

záujem o prenájom za 4 eura/m2, keby sa to podarilo fakulta by mala stály príjem, priestory 

knižnice sú úž dlhšiu dobu nevyužité, ale absolútna priorita pre fakultu je stále budovanie  

laboratórií.  
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Propagácia fakulty: 

Prod Beniak – prezentoval informácie z propagačného oddelenia, vyzýva  vedúcich ústavov, 

aby dali kontakty na  zaujímavé osobnosti, naši bývalí absolventi.  

Na propagačnom oddelení sa realizujú videá, príbehy o absolventoch-zanietení študenti 

a zverejňujú sa  na sociálnych sieťach. 

Taktiež požiadal, aby vedúci ústavov zasielali informácie o aktivitách a projektoch, ktoré sa 

realizujú na ústavoch, aby sa mohli aktualizovať informácie na sociálnych sieťach. 

 

Dekan fakulty- na KD bude prodekan pravidelne podávať informáciu  o propagácii na ktorý 

chce od členom KD spätnú väzbu – hlavný  cieľ zvýšiť počet študentov. 

 

                                                               Rozhodnutie č. 7 

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

významných absolventoch, študentoch, o realizovaných aktivitách a projektoch na ústavoch. 

Termín: priebežne                                                                                    zodp. vedúci ústavov 

 

Prod Urban- mimofakultne výkony- pôjde sa podľa smernice z roku 2004, je nutné doriešiť 

rok 2019. Preto aby bol prehľad o medzi fakultných výkonoch je nutné  doplnenie  rozvrhov 

do AISu. 

 

Prof Gulan- upratovanie – nedostatočné, sťažnosť na integrovanie  separovaného odpadu 

 

                                                              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 

 

 

Doc.Ridzoň- od vedenia potrebuje poslať dokumenty, ktoré sa budú prerokovávať na  

najbližšom zasadnutí AS.  

 

Mgr.Cepkova-  na fakulte sú študenti so špecifickými potrebami - by chceli doučovanie na, 

ktoré  majú nárok a je na to vyčlenená suma z rektorátu, požiadavky sú na rôzne predmety.   

V rámci telesnej výchovy prebieha Online výučba. Všetci študenti cvičia, pre kontrolu sú 

počas cvičenia viditeľní.  

 

Prof Belavý – opýtal sa na možnosť výnimky vstupu do laboratórií pre  doktorandov  
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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 

 

Doc.Chmelko –pridal sa ku sťažnosti na  nedostatočné upratovanie 

-položil dotaz-  zahraniční študenti – študujúci dištančnou formou – ako sa dostanú ku 

softwaru, je možné im umožniť prístup k licenciám ? 

 Dekan fakulty – odpovedal: je možnosť  presunúť predmety, ktorých sa to týka, zo zimného 

semestra do letného. 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie, poďakoval prítomným  a nasledujúce  zasadnutie Kolégia 

dekana sa uskutoční 8.12.2020  o 14:00. 

 

 

 

 

V Bratislave 9.11.2020 

 

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 

 


