
 
 

                             

Zápisnica č. 20/ 2019-2020 

 

Z video rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 13.5.2020 o 8:30 hod. 

 

 

Prítomní: 

            Podľa zoznamu na konci 

 

Program: 

1)   Kontrola rozhodnutí  

2)   Postupný nábeh fakulty (Šooš, Kuzmová) 

3)   Návrh rozpisu dotácií (Šooš) 

4)   Ukončenie semestra -  príprava ŠS (Urban, Prikkel )  

5)   Doktorandské štúdium, prijímacie konanie   (Ďuriš) 

6)   Propagácia, stav plán na budúci rok (Beniak)   

7)   Rôzne - Počty prihlásených študentov 

                    -Rekonštrukcie, prenájom Pionierska 

                   

K bodu 1                                                                                            

Úloha č. 1- vedúci  ústavov vyplnia tabuľku zaslanú Mgr. Blahovou, kde vyplnia podklady  ku 

dochádzke –ku každému zamestnancovi vypísať v akom rozsahu pracujú  jednotliví 

zamestnanci. 

Termín: okamžite                                                Rozhodnutie splnené vypúšťa sa so sledovania 

  

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 sa plní –ostáva v sledovaní 

  

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 

 

                                                                           

K bodu 2  

 

Dekan fakulty informoval o usmernení z KŠ STU  a o povinnosti vyplniť zdravotný dotazník  
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Príloha č. 1-zdravotný dotazník 

 

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  

 

Dekan fakulty ďalej informoval o hygienických a bezpečnostných prípravách na postupné 

uvoľňovanie opatrení kvôli Covid 19 – pripravujeme návrh riešenia stojana na hlavný vchod 

do budovy fakulty, kde by malo byť zariadenie umiestnené. Takéto zariadenie musí odrazu 

monitorovať teplotu viac ľudí, musí umožňovať dezinfikovať  ruky,  dezinfekčná podložka na 

obuv. Zakúpili sme ďalší teplomer pre  prípad prezenčných štátnic. Uvoľňovanie opatrení do 

normálu bude postupné, ale musí byť pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení. 

 

K bodu 3  

 

Dekan fakulty  informoval o stále prebiehajúcich diskusiách s ostatnými dekanmi fakúlt 

ohľadne delenia dotácií MŠVVaŠ v rámci STU. Nespokojnosť je hlavne s vyčlenením financií 

na účely, ktoré neboli  pôvodne začlenené do dlhodobého zámeru, dekani sa zjednotili, že 

stále doplácame na ÚVP v Trnave. Znížila sa čiastka vyčlenená na ÚVP z pôvodných 300 000 , 

pričom a rozdelila na Trnavu 50 tisíc a na Bratislavu 50 tisíc eur. Naša fakulta pôjde 

s dotáciami hore asi v sume  164 000 eur + prípadný podiel z rezervy vyčlenenej na opatrenia 

ÚVP a koronavírusu (300 000+200 000). 

Tieto finančné prostriedky by sa  prioritne investovali do laboratórií, prístrojov a doktorandov. 

Rozpis dotácií ukázal stav, ako sú na tom jednotlivé fakulty. SjF je druhá najlepšia vo výkonoch  

v domácich grantoch. 

Variant V6 bol dekanmi s podmienkami schválený  a je možné ho už predložiť  na schválenie 

do AS STU. 

  

Na najbližšom kolégiu chce dekan fakulty predstaviť software na  individuálne hodnotenie 

výkonov. 

 

Úloha č.5  Dekan fakulty nariaďuje skontrolovať pedagogické výkony v AISe. 

Termín : 31.5.2020                                                           zodp. prod. Urban, vedúci ústavov 

 

 

K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval o stretnutí prodekanov s prorektorkou Bakošovou. 

Znovu sa otvorila otázka dištančného a prezenčného ukončovania štátnic. 
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Je pripravený dodatok ku študijnému poriadku pre krízovú situáciu- že sa môže skúšanie a 

štátna skúška vykonať distančne. 

Prorektorka Bakošova trvá na distančnej forme štátnic, kým je krízová situácia, tak nemôže 

byť prezenčná forma štátnic, pokiaľ nepríde uvoľnenie z KŠ SR. Rektor podpísal usmernenie 

o distančných štátniciach. Zatiaľ na fakulte pripravujeme na obidva možné varianty. 

Zloženie štátnych komisií: bakalárske štátnice 4-5 členovia z fakulty, inžinierske štátnice  4-5 

členovia, jeden člen môže byť  externý, musel byť ale aby schválený vedeckou radou za člena 

štátnicovej komisie.  

 

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 

 

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 

 

Prodekan Prikkel informoval o príprave  technického podkladu pre dištančné štátnice. Čo 

najskôr potrebuje mená tajomníkov jednotlivých komisií, aby s nimi mohol prejsť technické 

detaily. V prípade prezenčných štátnic sa  pripravujú 2 verzie:  

verzia A- klasické prezenčné štátnice 

verzia B- prezenčné štátnice so zvýšenými hygienicko – bezpečnostnými postupmi (štátne 

skúšky budú v miestnostiach kde sú 2 dvere, aby sa eliminoval kontakt viacerých ľudí so 

skúšanou osobou). 

  

Dekan fakulty navrhuje zverejnenie  štátnic len na našom webe tak, aby  všetky štátnice si 

mohol záujemca v daný deň pozrieť s prihlásením na našej web stránke. Všetky termíny pre 

študentov ku prihlasovanie na štátne skúšky -Príloha č. 2 

 

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   

 

K bodu 5  

 

Prodekan Ďuriš informoval o návrhu metodického usmernenia pre 3 stupeň  štúdia,  vedenie 

STU vypracovalo smernicu k doktorandskému štúdiu. Zatiaľ sa nepripúšťajú skúšky 
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prezenčnou formou. Všetko závisí od KŠ SR a uvoľňovania opatrení. Treba pritom brať do 

úvahy , že sú zavreté aj internáty a nie všetci  študenti by mali rovnaké podmienky. 

Dizertačné skúšky – ešte nepadlo definitívne  rozhodnutie na úrovni rektorátu – obhajoby 

budú na konci augusta , zatiaľ nie je rozhodnuté akou formou. 

Študenti si môžu do 17.6.2020  podávať prihlášku na prijímacie skúšky na 3 stupeň.  

K 13.5.2020 prejavilo záujem o štúdium na 3. stupni 9 študentov. Dekan fakulty rozhodne 

koľko doktorandov nakoniec na jeden ŠP prijmeme. Na dokumentovom serveri je žiadosť. Ak 

potrebuje niekto predĺžiť štúdium ,je možnosť ešte požiadať o predĺženie . 

 

K bodu 6 

 

Prod Beniak  informoval o propagácii a o aktivitách , ktoré prebiehajú hlavne v online 

priestore. Odporučil každému ústavu vytvoriť FB profil a priebežne ho aktualizovať. 

Príloha č. 3- propagačné aktivity 

 

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 

Dekan informoval, že pán rektor pochválil strojnícku fakultu za veľmi dynamickú propagáciu.  

 

K bodu 7 

 

Dekan fakulty : 

Rekonštrukcie – pokračuje rekonštrukcia Pavilónu laboratórií 

Prenájom Pionierskej – máme firmu čo bude prenajímať celú budovu a bude sa o všetko 

starať. Stretnutie k tejto veci sa uskutoční 15.5.2020 - paušálne nám bude firma platiť za celú 

budovu.  

 

Doc Velichová – informovala , že na ÚMF budú skúšať dištančne, všetko majú pripravené.   

 

Ing.Kuzmová- od 6.4-8.4. 2020 prebehol audit účtovníctva fakulty k 31.12 2019.  

 

Doc.Chmelko-  niektorí študenti sa strácajú a nie sú schopní sledovať výuku. Navrhuje, aby po 

uvoľnení opatrení sa im venovalo blokovo a v zhutnenom formáte. Takto by bolo možné 

zopakovať prednášky. Cieľom tohto opatrenia je udržať študentov- súhlas dekana.  

 

Prof.Gulan –informácia  



3                                                                                                              Zápisnica č. 20/ 2019-2020 

z rokovania video Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 13.5.2020 

5 
 
 
 

– na predmet  „Inžinierska grafika“ je zapísaných 145  študentov -  a len 85 študentov je 

aktívnych v predmete 

-Otázka na služobné cesty –  či sa dajú sa realizovať a za akých podmienok-  dekan: zatiaľ sú 

SC zakázané. 

 

Prod Beniak-  tiež navrhuje pomôcť študentom v kritických predmetoch. Kto nespraví 

v danom roku skúšku, treba mu vyjsť v ústrety a umožniť opravu v nasledujúcom roku.  

 

Doc Schrek- podpora myšlienky blokovej doplňujúcej formy výuky - dekan s doplňujúcou 

výukou súhlasí. 

 

Doc.Velichová- povinné doškolenie, semináre pre budúcich prvákov - dekan – áno chceme to 

riešiť, hľadáme optimálny návrh.  

 

Mgr. Sovišová – informovala o začiatku termínu mediálnej kampane v rádiu od 18.5 .2020.  

dekan – očakáva finančný návrh  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1- zdravotný dotazník, usmernenie rektora 

Príloha č. 2- termíny štátne skúšky 

Príloha č. 3-propagačné aktivity 

 

  

 

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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P. č. Meno a priezvisko Podpis 

1. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  

2. prof. Ing. František Urban, CSc.  

3. doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.  

4. prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.  

5. doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.  

6. PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.  

7. Ing. Gabriela Kuzmová  

8. Ing. Katarína Grandová  

9. Doc. Vladimír Chmelko,PhD.  

10. prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  

11. prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.  

12. doc. Ing. Peter Križan, PhD.  

13. prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  

14. doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.  

15. doc. Ing. František Ridzoň, CSc.  

16. doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.  

17. Ing. Miroslav Horvát, PhD. 

 

 

18. Ing. Ivan Morávek, PhD.  

19. Mgr. Alena Cepková, PhD.  
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