
 
 

                             

Zápisnica č. 6/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 23.2.2021 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola uznesení 
2) Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
3) Vnútorný systém kvality(zosúlaďovanie ŠP a Hal konaní STU so štandardami SAAVŠ) 
4) Vyhodnotenie skúškového obdobia (prod. Urban) 
5) Propagácia štúdia vyhodnotenie / príprava (prod. Beniak) 
6) Rôzne- pandemické opatrenia (dekan fakulty) 

- prenájom Pionierska(Ing. Kuzmová) 
- rekonštrukcie( prod Prikkel) 

 

 

 

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. 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 splnené – vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                                                                        

                                                                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.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 splnené – vypúšťa sa so sledovania 

                                                                                           

 

                                                           

                                                            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 

                                                                                             Rozhodnutie sa plní- ostáva v sledovaní 

 

 

                                                                    Rozhodnutie č.15 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov  nahlásiť tituly vedeckých monografií do edičného 

plánu  na zaradenie do VR   

Termín 27.1.2021 

                                                                                                               zodp: vedúci ústavov  

                                                                             Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania 
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K bodu 2 

 

Program rokovania:  

 Otvorenie  

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

 Plán realizácie Dlhodobého zámeru STU na rok 2021 (M. Fikar)  

 Vnútorný systém kvality na STU 4.01 Kandidáti na členov Rady pre vnútorný systém 

zabezpečenia kvality na STU (P. Makýš) 

 Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so 

štúdiom na STU na akad. rok 2021/2022 (M. Bakošová) 

 Harmonogram VS o činnosti STU za rok 2020 (Ľ. Vitková) 

 Predbežné štatistiky zahraničných mobilít ak. roku 2020/2021 (Ľ. Vitková) 

 Úhrada členských poplatkov v organizáciách KIC EIT "EIT RawMaterials, EIT 

Manufacturing, EIT Digital" (O. Moravčík) prizvaný: Mgr. Igliar 

 Prehľad možností zapojenia STU do KIC EIT (O. Moravčík) prizvaný: Mgr. Igliar 

 Rôzne 10.01 Návrh na vytvorenie Kontaktného centra znaleckých ústavov STU - ústna 

informácia (O. Moravčík) prizvaný: Mgr. Igliar 

 

K bodu 3 

 

Dekan fakulty informoval  o vnútornom systéme kvality a zosúlaďovaní študijných 

programov. Po zasadnutí VR STU zo dňa 22.2.2021 je naša fakulta vzhľadom na prípravu 

akreditácie na tom najlepšie a najďalej zo všetkých fakúlt STU. Máme  pripravených 8 

študijných programov  v prvom stupni, 8 študijných programov v druhom stupni, 7 študijných 

programov v treťom stupni a 6 „Rád pre habilitácie a inaugurácie“. Kritické študijné 

programy  sme v jednom prípade zlúčili. Rada pre procesnú techniku je vytvorená 

z pracovníkov UPI a UESZ.  Jedine v  dopravných strojoch a zariadeniach sme nedokázali 

vytvoriť radu. Všetky rady sú vytvorené výlučne z členov našej fakulty (príloha č. 1). Výnimku 

predstavuje len Rada pre Automatizáciu ktorej  členovia sú aj zamestnanci FCHPT a MTF. Ako 

jediná fakulta máme tkzv. vertikálny model t.j. prvý , druhý aj tretí stupeň aj radu , pričom 

ich tvoria tí istí ľudia. 

Zvolanie rady garantov sa neuskutočnilo, kvôli tomu, že nezasadal AS STU, ten bude zasadať 

začiatkom marca a  následne bude VR STU, kde sa budú tieto návrhy schvaľovať. 

 

K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval o výsledkoch skúšobného obdobia za ZS 2020/21, z celkoveho 

počtu 149 prvákov, 123 splnilo podmienku, že môžu pokračovať v štúdiu. Skúškové obdobie 

je predlžené do 5.3.2021.  
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Čo sa týka vypísania termínov skúšok z pružnosti a pevnosti – doc. Chmelko informoval 

o vypísaní termínov pre študentov, ktorí chceli termín online skúšok, termíny boli vypísané 

zúčastnilio sa 14 študentov skúšku absolvovalo  a  139 študentov vyjadrilo názor, že sa chcú 

zúčastniť skúšky prezenčne a posúvajú si skúšku do druhé semestra.  Pre končicich študentov  

tretích ročníkov bakalárov  na ústave UAMAM sú ochotní uskutočniť online repetitórium 

predmetu. 

 

Dekan fakulty informoval že systém AIS bude pre možnosť zapisovania skúšok ešte otvorený  

do 5.3.2021. Požiadal prítomných, aby ešte vypísali termíny skúšok, možnosť je ešte do 

5.3.2021.  

 

Prof Peciar-položil  otázku ohľadne odbornej výrobnej praxe počas pandémie- je potrebné 

zaujať fakultné stanovisko. 

Prodekan Urban-odpovedal, že aj  minulý akademický rok sme kvôli pandémii skrátili  

výrobnú prax na 2 týždne, tento rok musíme tiež vyriešiť, ešte máme chvílku času, budeme 

reagovať podľa aktuálnej situácie. 

 

 

K bodu 5 

 

Prodekan Beniak prezentoval propagačné aktivity fakulty. Uskutočnili sa dve  propagačné 

akcie DOD a SO za ktoré  poďakoval všetkým zúčastneným, ohlasy  a sledovanosť stránky sú 

veľmi dobré, jednotlivé videá budeme postupne vešať na web. 

Najbližšie nás čaká natáčanie propagačných  videí na jednotlivých ústavoch, ktoré odkladáme 

už od decembra. Spoločnosť, ktorá natáča videá bude mať výnimku vstupu na fakultu , aby 

vedeli natočiť potrebný materiál. Kontaktovať bude vedúcich ústavov p.  Mgr. Sovišová. 

Online priestor je aktívny neustále,  momentálne je zameraný na priestor pre žiakov aj pre 

rodičov , smerujeme aj na ukrajinských stredoškolákov. Zároveň sme využili aj aj printové 

média , v menšej miere, ale aj tam. 

Dekan  fakulty vyjadril poďakovanie propagačnému oddeleniu, teraz pripravujú aktivitu pre 

študentky na strojarinu akcia sa volá „Dievčatá na strojarinu“. V súčasnosti sa hľadajú 

a pripravujú pre študentky  ambasádorky- z úspešných spoločnosti 

Ukazujú sa zatiaľ lepšie počty prihlásených študentov v tomto období v porovnaní s minulým 

rokom. 

 

 

K bodu 6 

 

Prodekan Prikkel-  

 pandemické opatrenia-  v poslednom období sa nikto nehlásil s požiadavkou  
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na preplatenie PCR testu.  

V dohľadnej dobe zakupujeme na fakultu prístroj iCHROMA , pomocou ktorého bude 

možné urobiť testy na zistenie imunity po prekonaní covidu, ako aj Ag testy. Zakúpený  

bude z projektu APVV covid – vedúci projektu prof. Šooš. 

Prístrojom bude možné otestovať zamestnancov akú majú získanú imunitu. 

 

Mgr. Kuzmová- informovala 

 o  prieskume-  čo sa všetko zakúpi na fakultu  v súvislosti s opatreniami proti covidu. 

 prenájom Pionierska- nájomná zmluva je na právnickom oddelení rektorátu, sú tam 

sporné body, smernicu rektora o sume, ktorú sme vyjednali nižšiu a aj doba nájmu je 

sporná- ďalšia kolo rokovaní prebehne do konca týždňa zajtra 

  

Prod Prikkel-  rekonštrukcie   

 je pripravený projekt na hydraulické laboratórium- hlavný problém je z vonkajšej 

strany,  okná a brána je potrebnú rekonštruovať 

 zemetrasenie poškodilo kancelárie na prvom poschodí, už prebieha rekonštrukcia  

 

Dekan fakulty-je požiadavka 

 na sprístupnenie laboratórií-jedná sa o laboratórium hydraulických strojov, ťažké  

laboratórium  a Stuba Green Team, návrh je  zatiaľ  študentov nepúšťať do laboratórií 

 Bolo vypísané miesto na vedúceho ÚMF,  doc Velichová  pomaly končí. Kto by vedel 

o nejakej osobe, upozornite ho na vypísaný inzerát.  

 

doc.Chmelko-  

 v ťažkom laboratóriu  zateká a prefukuje na mieste kde sa stretá sklobetón s múrom  

  informoval sa na nový systém dovolenkových lístkov a ich schvaľovanie- v 

aktualizovanom dochádzkovom systéme 

 

Ing.Horvát-   

 Informoval, že od 1.3.2021 bude fungovať nový dochádzkový systém, všetko sa bude 

robiť elektronicky, 

V súvislosti s aktualizovaným dochádzkovým systémom  vznikla diskusia ohľadne 

problémom, ktoré by mohli nastať so vzdialeným prístupom a so schvaľovaním 

u vedúcich ústavov v prípade náhlej potrebnej dovolenke. 

                                                                          

                                                              

      

                                                                   Rozhodnutie č. 16 

Dekan fakulty nariaďuje zistiť  informácie ku  aktualizovanému dochádzkovému systému . 

Termín: priebežne                                                                          zodp. Ing. Horvát, Ing. Kuzmová 
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Ing. Morávek- informoval, že  na CI vedia zabezpečiť výrobu prototypových UV zariadení na 

dezinfekciu priestorov  

 

Prod.Prikkel-  na vedení fakulty bol schválený nový edičný plán 

 

 Prod Duriš –urguje  zasielanie žiadostí o habilitáciu, už je po termíne 

 

Príloha č. 1- Funkčné miesta plnenie 

 

 

 

 

 

V Bratislave 23.2.2021 

 

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 


