
                             

Zápisnica č. 21/ 2019-2020 

Z video rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty

STU, ktoré sa uskutočnilo 10.6.2020 o 10:00 hod. 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1)   Kontrola úloh  

2)   Informácia z Kolégia rektora 

3)   Ukončenie AR 2019/20 

4)   Štátne skúšky 

5)   Rôzne  

                   

K bodu 1 

Úloha č. 2  

Dekan fakulty nariaďuje  zamestnancom , ktorí majú prácu na doma na 100% a doposiaľ

nemali stravne lístky aby si oň požiadať mailom . 

Termín do 4.5.2020                      Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

Úloha č.3 

Dekan fakulty  berie na vedomie výročnú  správu o hospodárení. Nariaďuje pani tajomníčke

správu pripraviť na zasadnutie AS SjF STU. Správu musí schváliť na AS, ktorý musí  byť

prezenčný- potrebné povolenie -na základe zápisnice z krízového štábu STU.  

Termín: najbližšie zasadnutie AS SjF STU                    

                                                                Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní                                                                       

Úloha č.4 

Dekan fakulty nariaďuje všetkým zamestnancom , ktorí sa vracajú do práce 

z PN , OČR, z práce na doma ak trvala dlhšie ako 5 dní, aby vyplnili zdravotný dotazník 

elektronicky a podpísaný zaslať na personálne oddelenie. 

Termín : 18.5.2020                                                                      Zodp. vedúci ústavov  

                                                    Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania 

Úloha č.5 

Dekan fakulty nariaďuje skontrolovať pedagogické výkony v AISe. 

Termín : 31.5.2020                                                  zodp. prod. Urban, vedúci ústavov 

                                                            Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 
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Úloha č.6  

Dekan nariaďuje navrhnúť komisie na štátne skúšky. Na bakalárske štátne skúšky navrhnúť 4-

5 členov, nebude externý člen komisie. Na inžinierske  štátne skúšky navrhnúť 4-5 členov, 

pričom môže byť jeden externý člen ideálne z BA, alebo z blízkeho okolia. 

Termín : 20.5.2020                                                               zodp. vedúci ústavov 

                                                     Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania    

 

Úloha č.7  

Dekan fakulty nariaďuje určiť oponentov na bakalárske štátne skúšky, všetko  interní 

členovia, na inžinierske štátnice môže byť oponent aj externý. 

Termín:20.5.2020                                                                zodp. veduci ústavov 

                                                    Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania    

   

Úloha č.8 

Dekan fakulty  nariaďuje zverejniť dôležité informácie pre študentov súvisiace 

s odovzdávaním diplomových prác a prihlasovanie sa na štátne skúšky na webe SjF. 

termín 18.5.2020                                                                    zodp: prod Urban   

                                                     Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania    

 

Úloha č.9 

Dekan fakulty nariaďuje zaslať  podklady na web od jednotlivých ústavov. V prípade záujmu 

o propagáciu cez webinár (Digitalizácia v strojárstve )- poslať informácie s návrhom obsahu. 

Priebežne každý ústav musí posielať informácie o činnosti, projektoch , novinkách. 

Termín : 15.5.2020                                                           zodp.  vedúci ústavov 

                                                     Rozhodnutie splnené –vypúšťa sa so sledovania    

 

 

K bodu 2 

 

Dekan fakulty predniesol informácie z KR zo dňa 8.6.2020-  Program 

 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia (M. 

Fikar) 

3. Návrh príkazu rektora „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením 

oznámenia protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií 

STU“ (M. Fikar) 

4. Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC 

EIT (O. Moravčík) 

5. Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021 (M. Fikar) 

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

2019/2020 a imatrikulácií v akad. roku 2020/2021 (M. Bakošová) 
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7. Návrh na zjednotenie podpory študentským organizáciám na STU v Bratislave (M. 

Bakošová) 

8. Stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický 

rok 2020/2021 (M. Bakošová) 

9. Účasť STU na veľtrhoch v roku 2020 (Ľ. Vitková) 

10. Zimná univerzita pre maturantov 2021 (Ľ. Vitková)  

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

12. Rôzne - Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 25.5.2020 (M. Bakošová) 

 

 

K bodu 3 

Prodekan Urban- informoval o ukončení AR 2019/20 Príloha č. 1 

Odporúča sa prezenčná forma, v rámci jedného predmetu má byť jednotná forma skúšania. 

Ak sa začalo skúšať dištančne, tak sa aj všetci študenti majú tak doskúšať. 

 

Súčasne prezentoval počty prihlášok na AR 2020/21 

- 351 študentov- 1 ročník  bakalárskeho štúdia 

 -99 študentov- Ing. štúdium 

-21. prihlášok doktorandské štúdium, z toho 15 – denná forma štúdia 

 

K bodu 4 

Prod Urban –  predniesol materiál ku štátnym skúškam –Prílohač.2  - prezentovaný materiál 

rozposlal všetkým garantom, vedúcim ústavov aj  a študentom. 

 

Prof. Gondár- pripomenul, aby mali študenti k dispozícii v AISe - materiály aj v anglickom 

jazyku.  

 

                                                         Úloha č.10 

Dekan fakulty nariaďuje zabezpečiť anglickú verziu vloženia vypracovania záverečných 

prác  do AISu 

Termín: ihneď                                                                                  zodp. prod Urban 

 

 

 

K bodu 5 

Ing. Kuzmová 

- predniesla návrh rozpočtu, plánované kapitálové výdavky – Príloha č. 3 

 

S rozpočtom ideme hore v dotáciách medziročne o 820 000 eur, 415 000 eur sú valorizácie, 

navýšenie máme okolo 405 000 eur. 
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Dekan fakulty- 

Strojnícka fakulta má navýšený rozpočet po 12 rokoch. Finančné prostriedky budeme 

investovať do rozvoja fakulty, na doktorandov a rezervu na prípadné krízové časy. 

 

 

Prodekan Prikkel-  

- informoval o rokovaniach ohľadne prenájmu Pionierska- Výskumný ústav zváračský 

má záujem o jedno poschodie. Súčasne prebieha rokovanie s realitnou agentúrou, 

ktorá má záujem získavať nájomcov na celú budovu,  

 

- kontinuálne prebieha rekonštrukcia Pavilónu laboratórií. Vo VO vzniklo určité 

navýšenie zákazky,  

 

- prebieha  VO II na parapety – v aukcii vyhrala firma za veľmi nízku cenu, čo môže 

mať vplyv na kvalitu 

 

- na fakulte zavádzame od septembra kontajnery na  separovaný odpad,   

 

- Hydraulické laboratórium  na Vazovovej – výmena okien, potreba  povolenia 

pamiatkového úradu 

 

- Vedenie fakulty zabezpečuje nákup ochranných štítov z plexiskla do podateľne, na 

 študijné oddelenie, do knižnice 

 

 

Dekan fakulty- 

- pripravuje sa nový software pre individuálne hodnotenie, 

 

- najbližšia Vedecká rada SjF je plánovaná prezenčnou formou na  30.6.2020,  

 

- uskutočnilo sa rokovanie s riaditeľom Strojníckej priemyslovky Ing. Domény.  

Predmetom rokovania bola bilingválna stredná škola- projekt prepojenia strednej školy 

a SjF. Máme záujem doktorandov zapojiť na výuku na strednej školy 

 

- výzva pre zamestnancov – do médií poskytovať len overené informácie 

 

 

Prodekan Urban – sa vyjadril ku pedagogickým výkonom, údaje sa preberajú z AISu, pre 

hodnotenie individuálnych výkonov je potrebné obrovské množstvo podkladov. Rozhodujúce 

vstupy za pedagogickú oblasť budeme importovať práve z AIS a publikácie z URL.  
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                                                       Úloha č. 11 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov dôrazne upozorniť zamestnancov ústavov, 

aby si zaevidovali všetky  publikácie za  rok 2019. 

Termín: ihneď                                                                                       zodp. veduci ústavov    

 

 

Prodekan Duriš 

- výzva na zverejnenie posudzovateľov  akreditačnej agentúry 

- databázy - požiadavka o potrebnosti týchto databáz. Výsledkom bude analýza či má zmysel 

platiť poplatky za ich využívania.  

 

 

                                                           Úloha č.12 

Dekan fakulty -  nariaďuje aktualizovať podmienky prijímania na III stupeň štúdia 

Termín:  ihneď                                                                         zodp. prod Ďuriš 

 

 

Doc Ridzoň  

-  zasadnutie AS sa uskutoční 23.6.2020 o 9:00  v posluchárni S4. Rokovanie má na programe 

20 bodov. Predseda AS požiadal, aby boli všetky materiály k dispozícii do 15.6.2020, aby 

mohli byť predložené na ekonomickú a legislatívnu komisiu už v utorok  16.6.2020 

 

Prof Peciar 

-vyjadril veľké rozhorčenie ku komentárom na Facebooku zamestnanca Takacsa Gergelyho 

ku kritike jeho osoby v súvislosti so  zasadnutiami AS STU ku kríze na fakulte  FIIT  STU.   

 

Prof Gondar 

- otázka- kedy sa uvoľnia refundácie z Vega? – dekan fakulty– ešte neprišli peniaze a nikto 

presne nevie kedy prídu, 

-problém s registráciami citácii v ARL. - dekan fakulty – nariadil preveriť u pani Jurkovičovej 

 

Mgr. Cepková 

- informovala o zasadnutí rady pre šport a telovýchovu 

-pozvala všetkých na 3. ročník tenisového turnaj Strojár CUP 2020, ktorý sa uskutoční 

19.6.2020 na tenisových kurtoch ŠA P.Gleska, Mladá Garda. 

 

 

Prílohy : 

Príloha č.1- Ukončenie AR 2019/20 

Príloha č. 2 Štátne skúšky 2019/20 
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Príloha č. 3 Návrh rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

 

 

 

 

V Bratislave virtuálne 13.5.2020 

 

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 
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