
 
 

                             

Zápisnica č. 9/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 17.5.2021 o 14:00 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola uznesení 
2) Informácie z Kolégia rektora 
3) Ukončenie AR 2020/21 
4) Rôzne 

- exkurzie, praxe 
- delenie dotácií 
- prenájmy 
- propagácia  

 

 

 

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 sledovaní 

                                                             

                                                             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 
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                                                            Rozhodnutie č.21 

Dekan fakulty nariaďuje rozposlať medzifakultne výkony na jednotlivé fakulty, následne 

verifikovať  vedúcimi dotknutých ústavov a pripraviť finálne verzie zápočtov dekanom na 

podpis. 

Termín: ihneď                                                            zodp. prod Urban, vedúci ústavov 

                                                                                            Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

                                                                                                                                                                                              

 

K bodu 2   

 

Dekan fakulty predniesol informáciu z KR , ktoré sa uskutočnilo 17.5.2021 doobeda podľa 

programu: 

1. Otvorenie  

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

3. Rozpočet STU – Rozpis dotácie na rok 2021 (O. Moravčík)  

4. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2020 (A. Michalová) prizvaný: Ing. Benka  

5. Návrhy na poskytnutie podpory študentským organizáciám STU (O. Moravčík)  

6. Návrh Dodatku číslo 4 k Štipendijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v  

    Bratislave (M. Bakošová)  

7. Návrh dohody STU a UK o realizácii aktivity (M. Bakošová)  

8. Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku  

     2020/2021 a imatrikulácií v akad. roku 2021/2022 (M. Bakošová)  

9.  Výsledky ankety učiteľov STU k dištančnej metóde vzdelávania (M. Bakošová) – príloha  

10. Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania (M. Bakošová) – príloha  

11. Informácia o prijímacom konaní na ak. rok 2021/2022 (M. Bakošová)  

12. Pravidlá a postupy na uskutočňovanie HaI konaní na STU v Bratislave (A. Kopáčik)  

13. Rôzne - Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Jánovi Murgašovi, PhD. (O. Moravčík) 

 

                                                                      

 

K bodu 3 – ukončenie AR- 

 

Prodekan Urban- informoval o harmonograme ukončenia AR. 

Prílohy zápisnice č. 1,2,3,7 

 

Následne vznikla diskusia ku danej téme: 
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Študent Noga- položil otázku ako budú skúšky prebiehať- dekan fakulty odpovedal, že skúšky 

by už mohli prebiehať aj prezenčne, študent Noga sa pýtal v akom usmernení je 

o prezenčných skúškach.  

 

Dekan vyzval prítomných vedúcich ústavov aby sa vyjadrili sa ohľadne realizácie štátnych 

skúšok. Všeobecný názor vedúcich ústavov je aby sa štátnice uskutočnili prezenčne 

Skúšanie jednotlivých predmetov-ponechať na  posúdenie garanta, ale aby vypísali 

dostatočný počet termínov.  

 

Študent Noga-  zdôraznil  nerovnosť podmienok pre študentov, nie sú zatiaľ otvorené 

internáty, nemajú všetci študenti tým pádom rovnaký prístup, študenti zďaleka musia hodiny 

cestovať, ak by mali prísť na prezenčnú skúšku, príkaz rektora hovorí  o postupnom otváraní 

internátov, mali by byť otvorené do konca mája čo však zatiaľ nie sú a stále platí  posledné 

nariadenie rektora že skúšky v letnom semestri majú prebiehať dištančne.  

  

Dekan fakulty – usmernenie od rektora ku prezenčnému skúšaniu, ku otváraniu internátov aj 

ku prezenčnej práci zamestnancov  má vyjsť v stredu 19.5.2021.  

 

Prof Belavý- vypísal už online termíny, už sú  všetky rezervované, čo v prípade ak sa 

rozhodne o prezenčnom skúšaní- dekan fakulty povedal, že musia mať rovnaký prístup, to 

znamená ak začal skúšať online, tak aj má skúšanie online dokončiť 

 

Doc. Velichová- skúšajú dištančne, nebudú skúšať prezenčne, nie je vhodné, aby sa celé 

ročníky s veľkým počtom študentov presúvali na skúšku prezenčne. 

 

Prodekan Prikkel-  vyjadril názor , že  nie je možné, aby sa riešil len jeden predmet pružnosť 

a pevnosť ,  mal by rozhodovať garant predmetu a nie prednášajúci ako budú prebiehať 

skúšky. 

 

Študent Noga- nemá problém  s prezenčnou výukou a skúškami, ale musia byť otvorené 

internáty, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých študentov. 

 

Dekan fakulty- zatiaľ platí vo veci internátov, skúšobného obdobia a štátnych skúšok  

nariadenie vydané rektorom a platné od 14. 05. 2021 „Organizácia a podmienky pedagogického 

procesu a prevádzky na STU v BA na letný semester akademického roka 2020/2021“, pozri: 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/koronavirus/prmu/uplne_znenie_

D4_prikaz_koronavirus_letny_semester.pdf   

Podľa článku 2a: 

Skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2020/2021  
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1)  Uskutočňovať skúšky v skúškovom období v letnom semestri akademického roka 2020/2021 

dištančne v zmysle článku 50a bod 1 Vnútorného predpisu 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave v Bratislave v platnom znení (ďalej len „študijný poriadok“). 

      Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. Termín: 17.05.2021 – 03.07.2021. 

 

2) Zabezpečiť pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov rovnaké podmienky a 

rovnaký systém realizácie skúšok počas celého skúškového obdobia v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 v zmysle článku 50a bod 3 študijného poriadku.  

      Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. Termín: 17.05.2021 – 03.07.2021. 

 

Dekan fakulty uzavrel diskusiu  s tým, že uvidíme aké nariadenie vydá krízový štáb STU dňa 

20.05.2021. V prípade zmeny uvedeného nariadenia vydá podľa vyvíjajúcej sa situácie nové 

rozhodnutie .  

 

Štátne skúšky:  

Podľa článku 2b citovaného nariadenia rektora „Organizácia...“: 

Uskutočňovať štátne skúšky v letnom semestri akademického roka 2020/2021 v súlade s metodickým 

usmernením k odovzdávaniu záverečných prác a štátnych skúšok v letnom semestri akademického 

roka 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. Termín: 17.05.2021 –31.08.2021. 

 

 

                                                                   Rozhodnutie č. 22 

Dekan fakulty nariaďuje realizovať štátne skúšky v AR 2020/21 prezenčne.  

Termín: podľa definovaných termínov ŠŠ                                                        zodp. vedúci ústavov 

 

Pre realizáciu štátnych skúšok vydá príkaz dekana.  

 

Doc. Križan- zahraniční študenti , nie sú všetci prítomní na Slovensku – je otázka či dostanú 

na Slovensko - z dôvodu krízovej situácie v Indii. Z 15 je 9 študentov na Slovensku. 

 

Prodekan Beniak-  navrhuje  urobiť štátnice prezenčne pre zahraničných študentov, ktorí sú 

tu a tí, ktorí nemôžu prísť zo zahraničia budú mať náhradný termín.  

 

Marek Noga- pýtal sa na skúšku z pevnosti a pružnosti , ktorá prebehla v predtermíne 

prezenčne, podľa názoru študentov to nie je v poriadku, že termíny online neboli vôbec 

vypísané aj napriek príkazu rektora , že študenti teraz musia absolvovať  túto skúšku 

prezenčne, hoci stále nemajú otvorené internáty. Prechod na prezenčnú výuku by mal 

prebiehať postupne a skúšky by mali prebiehať podľa už vydaných nariadení. Aj v prípade 

otvorenia internátov je na zváženie zvýšenie mobility študentov, keď  sa budú masívne  
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presúvať  do Bratislavy.  Z pohľadu študentov by malo všetko prebiehať buď  online, alebo  

prezenčne a logické je, že by sa mal semester aj ukončiť dištančne. 

                                                               

                                                                   Rozhodnutie č. 23 

Dekan fakulty žiada dotknutých učiteľov vypísať dostatočne množstvo termínov na skúšky. 

Termín: ihneď                                                                          zodp. učitelia dotknutých predmetov 

 

K bodu 4   

Dekan fakulty –  

 otvorené  sú 2 výzvy EIT manufacturing- medzinárodná doktorandská škola, zapojená 

je do tohto projektu aj SjF STU 

 19.5.2021 online meeting ohľadne európskej univerzity.  

 stále je problém ohľadne zosúlaďovania študijných programov s vytvorením komisií,  

 odo dňa 17.5.2021 končí staré vedenie fakulty, nové vedenie bude schvaľovať AS 

27.5.2021, budú sa meniť agendy jednotlivých prodekanov, do konca týždňa by malo 

byť nové vedenia aj noví členovia VR, 

 sú schválené 2 nové projekty VEGA v celkovej hodnote 46000, KEGA projekty - nové 

začínajú ,nové podané projekty APVV boli len 2 boli schválené, Príloha č.4 

 

doc. Schrek- ako je to s účasťou v štátnicových komisiách na iných fakultách, ak budú 

prezenčne či budú možné cestovné príkazy-dekan fakulty– už sa uvoľňuje  situácia 

s domácimi služobnými cestami, 19.5.2021  bude uznesenie zo zasadnutia krízového štábu 

STU 

 

doc.Velichová- 

 vyraďovanie zariadení- spýtala sa či existuje možnosť odkúpenia vyradeného majetku 

zamestnancom- prodekan Prikkel odpovedal- bolo umožnené, nech prejavia záujem  

žiadosťou a bude umožnené, Ing. Kuzmová overí možnosti 

 či budú pridelené finančné prostriedky pre ústavy na prevádzku 

 

Ing. Kuzmova- informovala rozdelení dotačných prostriedkov -výsledkom uplatnenia 

metodiky MŠSR- 2 fakulty idu dotačne hore a 5 fakúlt ide dolu, bola podpísaná dotačná 

zmluva,  momentálne platí 3 variant  rozpočtu.  

 

Prodekan Urban- v rámci zosúlaďovania študijných programov treba dať  do poriadku aj 

učebne plány, kde je problém, že niektoré predmety kde sú prednášky sú garantmi aj 

asistenti, čo tak nemôže byť, požiadal, aby sa to dalo do súladu, upravené študijné plány 

majú byť  hotové najneskôr do 15.6.2021.  
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                                                                   Rozhodnutie č. 24 

Dekan fakulty nariaďuje prof. Urbanovi rozposlať pripravované učebné plány pre AR 2021/22 

garantom ŠP a požaduje ich úpravu tak, aby garantmi predmetov boli len zamestnanci na 

funkčnom mieste docent alebo profesor, alebo riadni docenti alebo profesori.  

Termín: 21.05.2021                                                                        zodp. garanti ŠP, vedúci ústavov  

 

Prodekan Prikkel- 

 prenájmy- Pionierska je naplno rozbehnutá, HOST preberie 2 poschodie , uskutočnilo 

sa rokovanie s riaditeľom VUZ – ponuka na prízemie 1. posch aj 3 posch. , rokovania 

prebiehajú naďalej, máme  plán na využitie vnútorných priestorov na parkovanie,  

 začala sa pasportizácia- hlavnej  budovy, laboratóriá –  začíname pavilónom 

laboratórií, navrhuje  prečíslovať jednotlivé miestnosti, každý  ústav dostane aj 

pokyny na doplnenie a skontrolovanie priestorov  

 doplácanie v rámci na výšku platieb za  energie na Vazovovej –Mýtnej 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - štátne skúšky a záver AR 2020/21 

Príloha č. 2 -štátnicové komisie 2020/21 

Príloha č. 3- termíny ,miestnosti ŠS 2020_21 

Príloha č. 4- Prehľad podaných a získaných projektov 

Príloha č. 5- KR_STU_17_05_2021_anketa_ucitelov_distancne_vzdelavanie 

Príloha č. 6- KR_STU_17_05_2021_anketa_studentov_distancne_vzdelavanie 

Príloha č. 7- Harmonogram 2020/21 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.                                                         

    

 

 

 

V Bratislave 17.5.2021 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

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

 

                                                                                                                                         

  


