
 
 

 

                              

 

Zápisnica č. 18/ 2019-2020 

 

Z video rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 1.4.2020 o 9:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

            Podľa zoznamu na konci 

 

Program: 

 

       

1) Materiál na Kolégium rektora, rozpočet STU/SjF (Šooš, Kuzmová) 

2) Organizácia letného semestra 2019/2020 (Urban) 

3) Opatrenia fakulty proti koronavíruse (Prikkel, Šooš ) 

4) Nábor študentov (Beniak, Šooš) 

5) Rôzne 

                 

       

K bodu 1                                       

 

Dekan fakulty informoval o pripomienkach ku  rozpočtu STU, ktorý sa ma prerokovávať na 

KR dňa 6.4.2020-  pripomienky podľa  návrhu dekana- Príloha č. 1  

V rámci diskusie sa prebehli aj ostatné body , ktoré sa budú prerokovávať na KR dňa 

6.4.2020. 

Prodekan Ďuriš informoval, že  STU má snahu implementovať‚ „Stratégiu ľudských zdrojov 

pre výskumných pracovníkov“ založenú na zásadách „Európskej charty výskumných 

pracovníkov“ a ‚Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov‘ do praxe univerzity. 

 V tejto súvislosti rozpošle prodekan Ďuriš všetkým vedúcim ústavov dotazník, kvôli 

potrebným údajom. 

 

 

K bodu 2  

  

Dekan fakulty informoval o rokovaní vedenia a diskusiách ohľadne termínov na dokončenie 

LS 2019 /20 Termíny LS  si môže v určitom rozsahu upraviť každá fakulta samostatne, 

vedenie STU stanovilo len ohraničenie v súvislosti s letnými prázdninami a skúškami.  

 Priloha č. 2 – Harmonogram LS 2019/20 
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K bodu 3  

 

Prodekan Prikkel informoval  o opatreniach proti šíreniu vírusu Covid 19- v súvislosti 

s opatreniami vlády: 

 fakulta zakúpila pre zamestnancov  rúška, každý zamestnanec má nárok na 2ks proti 

podpisu, zároveň sú k dispozícii pre zahraničných študentov 

 je zabezpečený roztok na dezinfekciu vchodových priestorov, kľučiek, toaliet 

 na vrátnici bude meranie teploty a prísne zapisovanie  a kontrola ľudí, vojsť do 

budovy  

 môžu len tí ktorí majú službu a zamestnanci, ktorí musia byť na pracovisku  

 vydaný je zákaz vstupu do laboratórií, zatiaľ jediný vstup a výnimku majú Halkovci 

 pre zamestnancov sa  riešia dodatky  zmlúv, prebieha elektronická komunikácia  

 povinné čerpanie  dovolenky za rok 2019 do 15.5. 2020 

 vznikol komunikačný portál na komunikáciu pre študentov a zamestnancov 

  

 

 K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval, že ku 1.4.2020 je podaných 246 prihlášok  do prvých ročníkov 

BC štúdia a na profesijného bakalára 4 študenti. 

 

Prodekan Beniak – informoval, že robíme veľa  aktivít, online, sociálne siete, propagácia   

nevieme si vysvetliť prečo je študentov stále tak málo  

 

Prof. Peciar-konštatoval, že  druhé kolo ešte pôjde určite hore.  

 

 

K bodu 5  

 

Dekan fakulty –informoval - vedecká rada nebude, zatiaľ nie je možné urobiť inak ako 

prezenčne najskôr teoreticky možno koniec júna, problémy sú aj pri minimovkách, je nutné 

najprv zabezpečiť využitie systému pre tajné online hlasovaní 

- do 2 týždňov je potrebné odovzdať majetkové priznanie, vedúci ústavov,  

- rieši sa problém s poľským študentom Dlugošom - spätne budeme musieť 

študentovizaplatiť štipendium,  

- okrem projektov venovať pozornosť EIT výzvam, jedine SjF zatiaľ nie je 

zainteresovaná 

- služby- na ďalšie 2 týždne – rozpis poslať p. Godányovej Adriane  

- 8.4. stretnutie s vedúcimi ústavov videokonferencia 
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- Budova na  Pionierskej – prísľub jednej firmy na prenájom celej budovy 

- Realizujú sa aktivity  na UDTK, UAMAI, USETM tlačenie okuliarov ochranných 

štítov, ponuka od doc Masaryka- vytváranie vzduchovo čistých zón pre ľudí za 

prepážkami, pľúcny ventilátor- vývoj  

 

Prof.Belavý- položil otázku ako riešiť minimovka a povinné stáže v zahraničí- dekan- 

vzhladom na situácia budú výnimky 

 

Prof. Gulan – položil dotaz na dodržiavanie termínov pri habilitačnom a inauguračnom konaní 

 

Prodekan Urban- všetci uchádzači o BC štúdium po podaní prihlášky   dostávajú 

podmienečne rozhodnutia o prijatí  

 

Doc. Schrek – jednému zamestnancovi konči pracovná zmluva - dekan fakulty – je potrebné 

poslať materiály Mgr. Blahovej a uskutoční sa virtuálne výberové konanie a  pošlú stanovisko 

 

Doc.Ridzoň – harmonogram navrhovaný – exkurzie a výrobná prax presun na ďalší rok, 

informovať študentov  

 

Doc. Križan- termíny prijímačiek ostávajú, na realizáciu obhajob - usmernenie z rektorátu, 

otázka čo so študentami, ktorí nekomunikujú, nezúčastňujú sa  ako ich riešiť- dekan fakulty- 

je na garantovi- navrhuje, že neukončia ročník 

 

Doc. Velichova- položila otázku čo so  zahraničnými študenti, ktorí mali prísť na skúšku 

Matematika 1 a Matematika 2- nemali ukončené, nedostavili sa, ale ďalšie skúšanie sa 

pokúsia uskutočniť bezkontaktne. 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Pripomienky ku rozpočtu STU 

Príloha č. 2- Harmonogram LS 2019/20 

 

V Bratislave virtuálne 1.4.2020 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

 

 

 

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

                                                                                Dekan 
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prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

prof. Ing. František Urban, CSc. 

doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. 

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. 

Ing. Gabriela Kuzmová 

Ing. Katarína Grandová 

doc. Ing. Vladimir Chmelko, PhD. 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 

doc. Ing. Peter Križan, PhD. 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. 
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doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. 

Ing. Miroslav Horvát, PhD. 

 Ing. Ivan Morávek, PhD. 

Mgr. Alena Cepková, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 


