
 
 

                             

Zápisnica č. 8/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 26.4.2021 o 10:00 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola uznesení 
2) Výročná správa o hospodárení (Kuzmová) 
3) ŠVK (Urban) 
4) Prenájom priestorov Pionierska /pavilón laboratórií 
5) Ukončenie AR štátne skúšky (Urban) 
6) Rôzne 

- Informácie z KR (Šooš) ) 
- Propagácia 28.4 a 4.5.2021 Beniak) 

 
 

 

 

 

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.9 

Dekan fakulty udeľuje výnimky pre končiacich doktorandov na vstupy do laboratórií na 

základe žiadosti. 

Termín: priebežne                                                                           zodp. vedúci ústavov 

                                                                  

                                                                               Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

                                                         

 

                                                       Rozhodnutie č. 17 

Dekan fakulty ukladá pripraviť, preveriť a  finalizovať vzájomne medzifakultne výkony za roky 

2019 a 2020. 

Termín: priebežne                                            zodp. prod Urban, ved. ústavov 

                                                     Rozhodnutie splnené vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                        Rozhodnutie č. 18 

Dekan fakulty nariaďuje  uskutočniť  SVK  v termíne 28. 4.2021 a ukladá  zabezpečiť 

organizačné pokyny. 

Termín: ihneď                                                                                     zodp. prod Urban 

                                                     Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

 

                                                       Rozhodnutie č 19 

Dekan fakulty nariaďuje upraviť zmeny v študijných plánoch tak, aby pedagógovia pätice 

garantujúcej ŠP mali minimálne jeden predmet v každom stupni.   

Termín : 8.4. 2021                                                                               zodp. prod Urban 

                                                     Rozhodnutie splnené -vypúšťa sa so sledovania 

 

Rozhodnutie č. 20 

Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať študijné predmety ponúkané pre študentov programu 

Erasmus + . 

Termín : 8.4. 2021                                                                               zodp. prod Urban 

                                                     Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

 

                                                                    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 
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K bodu 2   

 

Ing. Kuzmová predniesla výročnú správu za rok 2020 

Príloha č. 1 

                                                                      

 

K bodu 3  

 

Prodekan Urban informoval o príprave ŠVK. Rokovanie v 7 sekciách bude v čase od 9-13:00, 

sú stanovené komisie, diskusie, predseda sekcie má na starosti otvorenie a vyhlásenie 

výsledkov, rokovanie bude prebiehať  autonómne online, všetky informácie budú na webe 

SjF prostredníctvom bannera, kde budú aj uvedené linky na jednotlivé sekcie, kde sa budú 

môcť študenti pripojiť. Cena SASI a ZVTS bude udelená  pre dve vybrané práce. 

Organizácia pedagogického procesu: pedagogický proces bude prebiehať bez obmedzenia, 

študenti, ktorí sa zúčastnia ŠVK, budú ospravedlnení z výuky. 

 

 

K bodu 4   

 

Prodekan Prikkel informoval o dohode ktorá sa uskutočnila na predchádzajúcom rokovaní 

vedenia fakulty:    

 

 ponuka od firmy NMS-nie je vhodné nastavenie od rektorátu stanovenie minimálnej 

ceny za prenájom, 

 firma HOST- dolaďujú  sa záverečné požiadavky a finalizuje sa zmluva na predloženie na 

AS STU, 

 ponuka od občianskeho združenie ASROW na prenájom škôlky, problém je parkovanie- 

preverujú sa možnosti zosumarizovať pozemky výmenou, 

 uskutoční sa nová pasportizácia priestorov jednotlivých ústavov. 

 

 

K bodu 5 

 

"Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v 

letnom semestri AR 2020/2021 na STU v Bratislave". V ktorom sú akceptované naše 

pripomienky: 

 - Bod 4.1: Fakulta môže požadovať predloženie záverečnej práce aj v listinnej podobe v 

jednom vyhotovení, ak je to nevyhnutné pre priebeh obhajoby záverečnej práce a situácia 

umožňuje vyhotovenie listinnej podoby záverečnej 

práce. 
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 - Bod 7:Ustanovenia tohto metodického usmernenia sa v letnom semestri AR 2020/2021 

použijú len v prípade, ak v období odovzdávania záverečných prác a konania 

štátnych skúšok bude naďalej trvať obmedzenie činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia 

alebo toto obmedzenie skončí krátko pred týmto obdobím a z časových dôvodov nebude 

možné zabezpečiť všetky procesy ako počas prezenčnej metódy vzdelávania na STU. 

 - Bod 8: Rektor je v prípade zmien obmedzenia prezenčnej metódy štúdia oprávnený vydať 

dodatok k tomuto metodickému usmerneniu. 

 

S ohľadom na skutočnosť, že veľa študentov končiaceho ročníka prvého stupňa štúdia nemá 

skúšky dekan fakulty navrhuje predbežné riešenie. 

1. Štátne skúšky druhého stupňa štúdia a odovzdávanie záverečných prác ostávanú podľa 

harmonogramu  

2. Bakalársky stupeň –posunúť štátnice na koniec augusta a predĺžiť termín odovzdania  

záverečných prác. 

 

Po diskusii s prorektorkou bude k navrhovaným termínom vydané rozhodnutie dekana.   

 

Diskusia  

 

Doc.Gulan- podporuje prezenčnú formu štátnic, navrhuje aby printová forma odovzdávania  

záverečných prác bola v „pevnej väzbe“.  

 

Doc. Križan - čo v prípade , že sa neuvoľnia opatrenia? Budú musieť byť termíny vypísané  

online , ako sa bude riešiť?. Dekan odpovedal že budeme tento problém riešiť podľa 

aktuálnej situácie.  

  

 

K bodu 6 

 

6.1 Informácie z kolégia rektora  

 dekan fakulty informoval o  informáciách z KR zo dňa 19.4.2021 podľa programu: 

1. Otvorenie  

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

3. Zámer na zosúladenie ŠP so štandardmi v odbore priestorové plánovanie 

uskutočňovaných na ÚM STU (M. Bakošová) prizvaná: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 

 4. Zámer na zosúladenie ŠP so štandardmi v odbore ekonómia a manažment 

uskutočňovaných na ÚM STU v Bratislave (M. Bakošová) prizvaná: doc. Ing. Daniela Špirková, 

PhD. 

 5. Vnútorný systém kvality na STU v Bratislave - ústna informácia (P. Makýš) 

 6. Správa o činnosti za rok 2020 (Ľ. Vitková) 
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 7. Návrh metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych 

skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na STU (M. Bakošová) 

 8. Návrh smernice rektora STU „Odborová komisia doktorandských študijných programov na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (A. Kopáčik) 

 9. Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Jozefovi Janovcovi, DrSc. (M. Fikar)  

10. Rôzne M 

 

 

6.2- propagácia štúdia  

 

Prodekan Beniak-  prezentoval skríning akcii ,ktoré sa robia na propagačnom oddelení, stále 

prebiehajú propagačné aktivity na FB, Instagrame a webe. 

Pripravuje sa online propagácia študijného programu profesijný bakalár, Smart mobility- sme 

leadrom tohto projektu , pripravuje sa  Schaeffler day. 

Dekan fakulty – doplnil- druhé kolo prijímania je vyhlásené a  bude trvať do 15.6.2021, ešte 

zvažujeme propagáciu prostredníctvom vstupu do médií   

 

6.3 - všeobecné 

  

Dekan fakulty  

  končiace ročníky môžu chodiť  na fakultu, problém je, že nie sú otvorené internáty, 

laboratóriá budú otvorené pri zachovaní všetkých bezpečnostných predpisov, 

 vedecká rada SjF sa uskutoční dňa 6.5.2021, mimoriadne rokovanie, bude sa konať 

hlavne kvôli zosúlaďovaniu Habilitačných a inauguračných konaní,  

 treba zabezpečiť tajné hlasovanie na VR- Ing. Horvat.  

 

Prodekan  Ďuriš- 

doplnil program VR –online formou, link bude zverejnený, 

 uskutoční sa prednáška Ing. Palenčár, Ing Juriga, a ich obhajoby, 

 požiadal o doplnenie námetov na schvaľovanie školiteľov s presunmi, ktoré nastali 

z dôvodu zosúlaďovania konaní, niektorí pedagógovia vypadli z niektorých študijných 

programov, 

  je nutné začatie procesu interného posudzovania  a taktiež doplnenie údajov 

v dokumentoch. 

 

Prof. Belavý – kedy bude  usmernenie ku štátniciam , dekan fakulty- ihneď po schválení 

prorektorkou 

 

Doc Ridzoň-  27.4.2021 zasadnutie AS,  pripomenul, aby bol funkčný sekretariát, bude 

zabezpečený video prenos   
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Ing. Součková- informovala, že bola podpísaná kolektívna zmluva na rok 2021.  

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 – výročná sprava za rok 2020 

 

  

Dekan fakulty poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.                                                         

    

 

 

 

 

V Bratislave 26.4.2021 

 

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 


