
 

 

 

                             

Zápisnica č. 7/ 2020-2021 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 29.3.2021 o 9:00 hod. 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1) Kontrola uznesení 
2) Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
3) Optimalizácia stavu zamestnancov (Ing. Kuzmová) 
4) Propagácia štúdia (prod Beniak) 
5) Rôzne- stav prípravy  delenia dotačných prostriedkov( Ing. Kuzmová) 

- prenájom Pionierska(Ing. Kuzmová) 
- študentská vedecká konferencia (prod. Urban) 
- 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.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. 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 splnené-vypúšťa sa so sledovania ostáva  

 

 

                                                                   Rozhodnutie č. 16 

Dekan fakulty nariaďuje zistiť  informácie ku  aktualizovanému dochádzkovému 

systému . 

Termín: priebežne                                                       zodp. Ing. Horvát, Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie splnené-vypúšťa sa so sledovania ostáva  

 

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty informoval o zasadnutí KR zo dňa 22.3.2021 podľa programu: 

 

 Otvorenie 

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

Moravčík) 

 Definitívny rozpis dotácie na rok 2020 (A. Michalová) 

 Hodnotenie úrovne vzdelávania na STU (M. Bakošová) 

 Zmeny Disciplinárneho poriadku STU (M. Bakošová) 

 Zmeny Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie STU (M. Bakošová) 

 Zmeny Pravidiel udeľovania Ceny rektora (M. Bakošová) 

 Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 

2020 (A. Kopáčik) 

 Excelentné tvorivé tímy – správy po prvom roku riešenia (A. Kopáčik) 
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 Odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti na STU v BA (A. 

Kopáčik) 

 Cena Vedec roka STU 2020 - vyhodnotenie (A. Kopáčik) 

 Finančné zabezpečenie projektu SASPRO 2 (A. Kopáčik) 

 Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu 

STU v roku 2020/21 (Ľ. Vitková) 

 Distribúcia newsletrov prihláseným uchádzačom/prijatým študentom na 

STU (Ľ. Vitkova) 

 Rôzne 15.01 Návrh na členstvo STU v Bratislave v záujmovom združení 

právnických osôb „Slovenské centrum digitálnych inovácií“ (F. Uherek) 

Miroslav Fikar, v.r 

                                                                      

                                                                     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 

 

K bodu 3 

 

Ing. Kuzmová - predniesla na základe ukazovateľov STU pripravovaný rozpis dotácií 

našej fakulty pre rok 2021. V prvých návrhoch ide naša fakulta v porovnaní s rokom 

2020 dole cca o 10%  financiami. Dekan fakulty urobil pohovory s vedúcimi ústavov 

o možnostiach znižovania počtu zamestnancov a  pracovných úväzkov . Výsledkom 

je organizačná zmena – zrušenie 3 pracovných miest  na pracoviskách Výpočtové 

a informačné stredisko, Ústav jazykov a športu od 1. júla 2021 . Zároveň máme  

k 31.8.  3 zamestnancov, ktorí končia pracovný pomer dosiahnutím veku, ďalej 

máme zamestnancov, ktorí majú zmluvu na dobu určitú. Ďalšia skupina 

zamestnancov pôjde  na  zníženie pracovného úväzku. Finančná úspora by sa mala 

prejaviť hlavne na budúci rok. 

 

K bodu 4 

 

Prodekan Beniak informoval o prebiehajúcich propagačných aktivitách. 

O jednotlivých študijných programoch sa natáčajú exkluzívne videá na platforme Tik 

Tok. Neustále prebieha propagácia na sociálnych sieťach facebook , instagram, 

google, propagačné oddelenie sa snaží hľadať nové zaujímavé možnosti propagácie.  

Online veľtrhy sa ukazujú ako veľmi finančne náročné a s menším výsledkom. 

 

Dekan fakulty doplnil, že  propagačné oddelenie ide na plne obrátky , financie na 

propagáciu sa snažíme sa zháňať  zvonku , nie z dotačných prostriedkov. 
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K bodu 5 

 

5.1 Stav prípravy  delenia dotačných prostriedkov 

 

Ing. Kuzmová- stav prípravy delenia dotačných prostriedkov- 

 

Zmena metodiky delenia dotačných prostriedkov- zmena koeficientu na koeficient 

intenzity vedeckej činnosti – pre STU táto zmena dopadla dobre.  

Z porovnania roku 2020 a  2021 index nárastu je 1,003 celkovo je nárast dotácie pre 

STU vyšší o 207 000. Dotácie na fakulty išli ale výrazne dole.  

Príloha č. 1 –porovnanie dotácie 2020 a 21 

Metodika  delenia dotačných prostriedkov STU sa zmenila tak, že  mzdy sa vyčlenili 

do jedného balíka, do druhého samostatného balíka sa vyčlenili účelové prostriedky 

na zabezpečenie podporných aktivít STU. Veľká položka z dotácií bola vyčlenená pre 

spolufinancovanie Accordu.  

Výsledkom pre rozdelenia je, že 2 fakulty idú v dotáciách hore (FEI a FIIT) a ostatné 

fakulty idú s dotáciami dolu, najviac naša fakulta o 11.4 %, a  MTF 11,3 %. Rozpis 

bol schválený vedením STU, preposlaný dekanom jednotlivých fakúlt a po 

pripomienkovaní pôjde materiál na Kolégium rektora. 

 

Dekan fakulty doplnil, že sa uskutočnilo stretnutie dekanov s rektorom. Zúčastnili sa 

ňom aj predseda ekonomickej komisie, doc Bitera, kvestorka. Náklady na réžiu 

rektorátu každý rok rastú, dohodli sa s rektorom, dekani budú požadovať potrebné 

výdavky. Pošleme písomné pripomienky ku deleniu a rozpočet sa ešte musí zmeniť. 

Nie je vypracovaná žiadna metodika delenia dotačných prostriedkov. 

 

Doc. Chmelko- sa vyjadril k rozpočtu- je to len predbežný rozpočet, ešte sa bude 

meniť- treba vidieť čo je na ňom dobré a  to je , že rektorát  odkrýva veľa položiek, 

dekani nesmú dopustiť čo spoločné budeme financovať a čo nie.  

 

Prof. Peciar uviedol, že ho zapojenie doc. Biteru šokovalo, lebo síce je veľmi 

dôsledný, ale je tu konflikt záujmov pretože je súčasne členom ekonomickej komisie 

ktorá ma kontrolovať delenie dotácií,  

 

5.2 Prenájom Pionierska 
 

Dekan fakulty – prenájom Pionierska 

Ústav UTM je vysťahovaný, pripravujeme priestory komplet na prenájom, najväčším 

prenajímateľ je súkromná škola  HOST, pripravuje sa konečná verzia zmluvy  na 

schválenie na veľký senát. Momentálne čakáme na predloženie projektu 

rekonštrukcie priestorov pre nového nájomcu. Od 1.9. 2021 by mala táto škola začať 

fungovať v nových priestoroch.  
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Ďalšie prenájmy  budovy sa postupne riešia, žiaľ momentálna situácia pri pandémii 

nie je priaznivá. 

 

5.3 Študentská vedecká konferencia  
 
Prod Urban- informoval o  

 študentská vedecká konferencia-podľa harmonogramu - plánovaný termín 

ŠVK  na 7.4.2021, prodekan  odporúča, aby ŠVOČ bola aj keď by bolo menej 

sekcii- navrhuje posuv o 3 týždne . Vzápätí prebehlo hlasovanie o určenie 

termínu, ktorý väčšina odhlasovala na 28.4.2021. 

 

 počty prihlásených študentov na 1 st. Bc štúdia - ku  dňu 28.3. 2021 máme 

251 prihlášok na prvý ročník bakalársky stupeň štúdia, v porovnaní s minulým 

rokom je asi o 50 prihlášok viac. Na Ing. štúdium - ponúkame  tento rok pre 

tretiakov bakalárov 119 miest na všetky študijné programy.  

 

 zadávanie doktorandských tém- prihlasovanie do 30.5.2021 

  

 zadania záverečných prác sa zmenilo tak, že  kompetenciu  na schvaľovanie 

zadania  má garant, schválenie zadania podpisuje vedúci ústavu, garant 

a študent. Zadania budú zatiaľ pripravené na ústavoch a finalizujú sa podľa 

formy a termínu štátnych záverečných skúšok. 

  

 v súvislosti s akreditáciou musí mať pätica učiteľov na jednotlivých študijných 

programoch predmety. Poprosil, aby garanti na to dohliadli a podľa potreby 

urobili požadované personálne zmeny na každom stupni.   

 

                                                     Rozhodnutie č. 18 

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

organizačné pokyny. 

Termín: ihneď                                                                                   zodp. prod Urban 

 

                                                       Rozhodnutie č, 19 

Dekan fakulty nariaďuje upraviť zmeny študijné plány tak, aby pedagógovia pätice 

garantujúcej ŠP mali minimálne jeden predmet v každom stupni.   

Termín : 8.4. 2021                                                                             zodp. prod Urban 

 

Rozhodnutie č, 19 

Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať študijné predmety ponúkané pre študentov 

programu Erasmus + . 

Termín : 8.4. 2021                                                                             zodp. prod Urban 
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5.4  Rekonštrukcie  

 

Prod Prikkel- informoval, že:  

 rekonštrukcia drevárne  začala sa  prestavba- kuchynka pre študentov je 

hotová aj s technickým vybavením, posedenie  nakupujeme doplnky podľa 

návrhu architektky, 

 

 návrh podesty pred Aulou - zatiaľ mame predbežné návrhy, oslovíme 

projekčnú kanceláriu, elektrina nie je v poriadku 

 

 stále prebieha výberové konanie na „parapety“ hlavnej budovy, ktoré 

organizujeme cez rektorát v rámci projektu ACCORD – už tretie kolo. ÚVO má 

stále pripomienky zmeny  dátumu, že je nutné sledovať termín a dodať včas 

materiály, aby sme neprišli o tieto financie.  

 

5.5  Rôzne 

 

Dekan fakulty - otázka či posunúť dátum štátnic,  predpokladá sa, že sa uvoľnia 

opatrenia a že by mohli končiace ročníky prísť do laboratórií a uskutočniť záverečné 

merania. 

Vedúci ústavov súhlasili s názorom, aby mohli končiace ročníky  študentov ísť ešte  

do laboratórií a následne  štátnice prebehli prezenčnou formou. 

 

Prod Prikkel- argument ku prezenčnej metóde štátnic - my máme na veľmi vysokej 

úrovni hygienické zabezpečenie miestnosti,  

 

Doc.Schrek -ich študenti vyslovili požiadavku, aby absolvovali prezenčne na štátne 

skúšky, aj  za cenu, že sa otestujú PCR testami 

 

Prof.Peciar- pridal sa,  treba uvažovať o prezenčnom ukončení štúdia, 

 

Prof Belavý-  otázky študentov ku veľkonočným prázdninám, dekan fakulty- normálne 

prebieha online výuka 

 

Doc.Velichova    - otázka či nebudú prijímacie konania-  prodekan Urban potvrdil 

upozorňil na to, že prídu študenti, ktorí rok nesedeli v laviciach veľmi zlá situácia 

 

Doc.Ridzoň- harmonogram volieb na dekana pokračuje, sú navrhnutí kandidáti prof.         

Šooš a doc. Chmelko, do 31.3. 2021 je potrebné poslať programové vyhlásenia, 

ktoré sa objaví na webe fakulty. 

 

Prof. Belavý- vyzval , aby mu kandidáti  poslali programové vyhlásenia 
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Ing. Kuzmova- online  porada s kvestorkou, prizvaný riaditeľ CVT, elektronizácia 

administratívnych úkonov, dovolenkové lístky v dochádzkovom systéme, moduly na 

kontrolu kvality, cestovne príkazy – bude prepojene vyúčtovanie služobných ciest  

s Magionom,  odporučili elektronické podpisovanie zmlúv a licenčných zmlúv ku 

štátnici, prebiehajú rokovania ku kolektívnej zmluve STU, namiesto gastrolístkov  je 

možný finančný príspevok 

 

Prof.Gulan-vyslovil podporu štátnic prezenčne 

 

Doc.Chmelko  

 podporuje štátnice prezenčne, aby ešte  študenti mohli prísť do laboratórií  

 ku odmeňovaniu významných publikácii, odmeňujme prácu, ktorá je významná 

a medzinárodne uznávaná, aby nebola len formálna spoluúčasť autora 

 ponechať predmety ku Erasmu radšej menej, ale len tie podstatne , aby sa 

nehlásili po 1,2,študentoch 

 

Doc Križan  – tiež  vyjadril podporu prezenčných štátnic   

    

Prof.Peciar- taktiež podporuje prezenčné štátnice 

 

  

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

 

Príloha č. 1 –porovnanie dotácie 2020 a 21 

 

                                                              

    

 

 

 

 

V Bratislave 29.3.2021 

 

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 


