
 
 

                             

Zápisnica č. 1/ 2021-2022 

 

Z online  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 14.9.2021 o 10:00 

 

Prítomní: 

            Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1, Kontrola rozhodnutí  

     - plán zasadnutí grémií fakulty, (prof. Šooš) 

2, Informácie z kolégia rektora, (prof. Šooš)  

3, Otvorenie AR 2021/22, (prof. Pokusová)  

4, Stav čerpania dotačných prostriedkov, (Ing. Kuzmová)  

5, Hodnotenie výkonov ústavov, (prof. Šooš)  

6, KIC – EIT, (doc. Beniak)  

7, Rôzne  

     - Prenájom Pionierskej - (doc. Prikkel)  

     - Pasportizácia - (prof. Šooš)  

 

 

K bodu 1 

  

Dekan fakulty informoval o pláne zasadnutí jednotlivých grémií fakulty-Príloha č. 1 

 

                                                            Rozhodnutie. č. 3 

Dekan fakulty nariaďuje postarať sa o zabezpečenie dezinfekcie miestností. 

Termín : priebežne                   Zodp. prod Schrek 

                            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 splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

           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 splnené- vypúšťa sa so sledovania 
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                                                         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 

                                                                 Rozhodnutie sa plní –ostáva v sledovaní 

 

 

                                                          Rozhodnutie č. 24 

Dekan fakulty ukladá doručiť pani prof. Pokusovej kontrolu pedagogických výkonov a prof.  

Ďurišovi rozdelenie výkonov za jednotlivé projekty . 

Term: 19.6.2021                                                                           zodp. vedúci ústavov  

Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                           Rozhodnutie č. 25  

Dekan fakulty nariaďuje zaslať požadované úlohy na pasportizáciu. 

Termín: ihneď                                                                       zodp. vedúci ústavov,  prod Schrek 

         Rozhodnutie splnené- vypúšťa sa so sledovania 

 

                                                                   

K bodu 2   

Dekan fakulty predniesol informácie z KR zo dňa 13.9.2021 podľa programu: 

1. Inaugurácia rektora STU a dekana SjF STU  

2. Otvorenie  

3. Aktuálna situácia na STU - ústna informácia (O. Moravčík)  

4. Kontrola úloh  

5. Harmonogram predkladania správ o činnosti súčastí STU za I. kalendárny polrok 2021 (O. 

Moravčík)  

6. Harmonogram prijímacieho konania na STU na akademický rok 2022/2023 (Mikuláš 

Bittera)  

7. Návrh dodatku č. 2 k smernici rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so 

štúdiom na STU na akad. rok 2021/2022 v znení dodatku číslo 1 (Mikuláš Bittera)  

8. Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 - informácia o počte zapísaných 

novoprijatých študentov (Mikuláš Bittera)  

9. Návrh smernice rektora určujúcej školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na 

akademický rok 2022/2023 (Mikuláš Bittera)  

10. Vyhodnotenie Postdoktorandských výskumných pobytov na STU - po prvom roku 

riešenia (A. Kopáčik)  

11. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – vyhodnotenie 

výzvy (A. Kopáčik)  

12. Program na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej 

činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov – vyhodnotenie výzvy (A. Kopáčik)  
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13. Dekréty a ocenenia STU (Ľubica Vitková)  

14. Aktuálna situácia v príprave účasti STU na veľtrhoch 2021/2022 (Ľubica Vitková)  

15. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ (Rastislav Igliar) 

16. Rôzne Oliver Moravčík, v. 

 

 

K bodu 3 

 

Prodekanka Pokusová- informovala o otvoreni AR 2021/22- 11.9.2021 na webovej stránke 

vyšla informácia pre všetkých zamestnancov, učiteľov o pripravenom rozvrhu. Dňa 13.9.2021 

boli zverejnené rozvrhy pre študentov, prípadné nezrovnalosti sa majú riešiť na 

pedagogickom oddelení. 

Forma výučby počas prvého semestra bude reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu 

nasledovne: 

A. Prezenčná výučba 

(zelený stupeň – MONITORING / oranžový stupeň – OSTRAŽITOSŤ) 

     -   všetci študenti doktorandského, inžinierskeho štúdia a bakalárskeho štúdia 

B. Hybridná výučba (červený stupeň – I. STUPEŇ OHROZENIA) 

b. Prednášky dištančne (on-line): 

     -   všetci študenti doktorandského, inžinierskeho štúdia a bakalárskeho štúdia 

c. Cvičenia prezenčne: 

     -   všetci študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 

C. Dištančná (on-line) výučba (II. a vyšší stupeň OHROZENIA) 

     -   všetci študenti doktorandského, inžinierskeho a bakalárskeho štúdia 

Všetky informácie sú uvedené na webe sjf.stuba.sk 

 

20.9.2021 sa uskutoční o 9:00 imatrikulácia pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. 

Prodekanka Pokusová poďakovala ústavom UAMAI, UAMAM, UDTK, za výpomoc 

doktorandov pri výuke matematiky a  zároveň poprosila o  technickú výpomoc v súvislosti 

s organizovaním imatrikulácie. Na imatrikuláciu by malo prísť  asi 180 študentov, po 

krúžkoch by mali byť odvedení do auly čo by riadili doktorandi. 

 

                                                     Rozhodnutie č. 28 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov nahlásiť osobu zodpovednú za sledovanie 

technického zabezpečenia výuky v prípade prechodu fakulty na dištančné vyučovanie. 

Termín: priebežne                                                                   zodp. vedúci ústavov 
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                                                     Rozhodnutie č. 29 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov nahlasit  prodekanke Pokusovej doktorandov na  

výpomoc pri organizácii s imatrikuláciou  a nahlasit jednotlivých tútorov na každý ŠP. 

Termín 16.9.2021                                                                      zodp. vedúci ústavov 

 

Akreditácia sa posúva. Predpoklad predloženia VSK na posúdenie na AASK je jún 2022. 

V nastávajúcom AR bude plán študia podľa nových informačných listov. 

 

Dekan fakulty- doplnil, že v prípade  ak prejdeme do online formy výuky spustí sa kontrola 

výuky cez dekana a prodekana, tak ako bolo minulý AR. 

 

 

K bodu 4 

 

Stav čerpania dotačných prostriedkov predniesla Ing. Kuzmová 

Príloha č. 2- čerpanie dotácie pridelenej v roku 2021 

 

 

K bodu 5  

 

Dekan fakulty- každý vedúci ústavu dostane prehlaď zamestnancov a bude jasné ktorí sú 

v červených číslach. Bude žiadať vedúcich ústavov, ako s týmito ľuďmi ďalej postupovať. 

Stretnutia sa budú postupne s jednotlivými vedúcimi ústavov realizovať priebežne. 

 

 

K bodu 6  

 

 KIC - EIT (doc. Beniak) 

Bude prerokované samostatne 

 

 

K bodu 7  

 

Prenájom Pionierskej – informáciu o aktuálnom stave predložil doc. Prikkel 

- druhé poschodie na Pionierskej je prenajaté, zmluva podpísaná so  súkromnou strednou 

školou HOST, 

- bola ponuka aj na 1. posch, odmietli sme, záujemca podľa nášho názoru nie je vhodný, 

- v súčasnosti fakulta rokuje o prenájme 3 posch a aj časti prízemia. Záujem prejavil  

Výskumný ústav zváračský, výhodou je, že nemajú žiadne nároky na financovanie prerábky 

priestorov, ešte prebiehajú rokovania ohľadne ceny prenájmu. 

 

Pasportizácia – informáciu predložil dekan fakulty  
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 -Príloha č. 3-pasportizácia priestorov fakulty 

 

 

                                                Rozhodnutie č. 30 

Dekan fakulty nariaďuje vedúcim ústavov  skontrolovať pasportizáciu vzhľadom na priestory 

jednotlivých ústavov. 

Termín.21.9.2021                                                                                 zodp. vedúci ústavov  

 

 

dekan fakulty    -     uskutoční sa hodnotenie doktorandov, nie je jasné v akom režime pôjdu, 

dostal za úlohu riešiť prod. Ďuriš     

- nová výzva APVV, podať čo najviac návrhov, ale je potrebné 

skoordinovať tímy, aby prešlo čo najviac projektov  

- zahraničné pracovné cesty, potrebný je  doklad o covid passe, alebo inak  

musí byť 5 dňová karanténa (povinná dovolenka) a PCR test 

- nápady a požiadavky na zariadenia na online výučbu posielať Ing. 

Horvátovi 

 

prod Ďuriš- vyzval na dodanie materiálov  na VR, ktorá bude 28.9.2021 

  

doc. Ridzoň- AS- uskutoční sa 28.9.2021, hlavná téma- organizácia a zabezpečenie výuky 

 

                                                          

Dekan fakulty poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.                                                         

 

 

Prílohy: 

Príloha  č. 1 – plán zasadnutí fakulty v AR 2021/22 

Príloha  č. 2 - čerpanie dotácie pridelenej v roku 2021 

Príloha  č. 3 - pasportizácia priestorov fakulty 

 

 

 

V Bratislave 14.9.2021 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

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

                                                                                    Dekan 


