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Zápisnica č. 3 / 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 3. novembra 2009 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí (dekan Šooš) 
2. Strojárska olympiáda (dekan Šooš, Mgr. Kováčová)) 
3. Centrum inovácií (Ing. Chmela)  
4. Zvyšovanie kvality pedagogického procesu  (prodekan Urban) 
5. Výjazdové zasadnutie KD + AS (dekan Šooš, prodekan Prikkel) 
6. Príprava projektu ESF (prodekan Palčák) 
7. Rôzne 

K bodu 1 

Dekan fakulty postupne kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia. 
K Rozhodnutiu č. 7 sa vyjadril prof. Peciar s informáciou o krokoch na zrušenie ča-
sového obmedzenia študijného programu 3. stupňa Procesná technika. Doc. Ščepka 
informoval o postupe po „preklopení“ neakreditovaných študijných programov Au-
tomatizované výrobné systémy a Výrobné stroje a zariadenia na študijné zamerania 
v príbuzných študijných programoch (Rozhodnutie č. 8).  

O stave riešenia študijného programu 2. stupňa Nízkopotenciálna energetika ako 
zamerania v programe Tepelné a energetické stroje a zariadenia informoval prod. 
Urban (Rozhodnutie č. 9).  

V súčasnosti sú kreované odborové komisie novoakreditovaných študijných prog-
ramov (Rozhodnutie č. 10).  

Výsledok od vydavateľa na realizáciu tlače informačnej brožúrky sa očakáva 
v najbližších dňoch (Rozhodnutie č. 12).  

Zoznam unikátnych zariadení je kompletný a bude vystavený na web stránke fakul-
ty (Rozhodnutie č. 14) a čo sa týka návrhu nákupu unikátnych zariadení (Rozhodnu-
tie č. 13), zoznam bude v najbližších dňoch zaslaný pror. Redhammerovi.  

V zmysle Rozhodnutia č. 15 podá Ing. Chmela informáciu na tomto zasadnutí.  
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K bodu 2 

Dekan fakulty podal informáciu o príprave projektu „Strojárska olympiáda ‘2010“. 
Mgr. Kováčová doplnila informáciu konkrétnymi informáciami. V súvislosti 
s propagáciou akcie sa prof. Šooš stretol s riaditeľom STV p. Nižnánskym a rokovali 
o možnej mediálnej spolupráci s cieľom propagovať danú akciu. Dekan fakulty vy-
svetlil zložitosť takejto spolupráce a procesy v STV pri schvaľovaní takejto činnosti. 
V diskusii k tomuto bodu zaznela otázka, či sa bude pokračovať podľa pôvodných 
odborných oblastí alebo podľa akreditovaných študijných programov. V tomto roč-
níku sa pôjde podľa pôvodných oblastí, na ktoré sú už vytvorené otázky a kreované 
odborné komisie. Dekan fakulty požiadal predsedov komisií, aby mu zaslali zozna-
my členov a mohol sa im následne za túto prácu finančne odmeniť. Tento ročník ne-
bude organizovaný spolu s akciou JobFórum. JobFórum sa bude konať v termíne fi-
nálneho kola ŠVK v spolupráci so Študentským cechom strojárov. 

 

Rozhodnutie č. 16 

Dekan fakulty berie na vedomie správu o príprave Strojárskej olympiády. Ukladá 
nahlásiť Mgr. Kováčovej členov jednotlivých odborných komisií olympiády.  

Termín: 23.11.2009                               Zodpovední: predsedovia komisií   

K bodu 3 

Ing. Chmela predniesol návrh cenníku prác Centra inovácií SjF STU, ktoré môžu vy-
konávať pracovníci centra v pedagogickej  a vedeckovýskumnej  oblasti. Zároveň sa 
dotkol aj postupu prác pri dobudovávaní centra v priestoroch „ťažkého pavilónu“. 

 

Rozhodnutie č. 17 

Prod. Prikkel a Ing. Chmela spracujú prezentovaný materiál o návrhu cenníku prác 
CI a rozpošlú ho vedúcim ústavov do 10.11.2010 na pripomienkovanie.  

Termín: 10.11.2009   Zodpovední: Ing. Chmela a prodekan Prikkel  

 

Ing. Chmelko upozornil na potrebu financovania opráv výrobnej techniky. Finančné 
čiastky treba zahrnúť do rozpočtu. Dekan fakulty poukázal na skutočnosť, že údržba 
výrobnej techniky roky nebola na fakulte financovaná.  

Prod. Prikkel podal informáciu o hospodárení Koordinačného centra odborného 
vzdelávania (KCOV) pri CI. Upozornil aj na potrebnú údržbu zariadení, na potrebu 
premietacej techniky v učebniach, v ktorých sa vyučujú naši a zahraniční študenti. 
Pripomenul, že sme otvorili spoločné pracovisko s SKF, kde môžu ústavy, ktoré sa 
zaoberajú ložiskami, dať vyškoliť svojich pracovníkov a výučba by mohla prebiehať 
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oveľa kvalifikovanejšie a v pedagogickom procese sa tak môžu objaviť poznatky 
v súlade so svetovým vývojom.  

 

Rozhodnutie č. 18 

Dekan fakulty žiada vedúcich tých ústavov, ktoré sa zaoberajú vo svojich  predme-
toch ložiskami, aby nahlásili vyučujúcich prod. Prikkelovi za účelom ich vyškole-
nia v stredisku firmy SKF.    

Termín:  16.11.2009                     Zodpovední: vedúci ústavov  

K bodu 4 

Prodekan Urban informoval o kontrole kvality pedagogického procesu. Uskutočnia 
sa hospitácie na jednotlivých predmetoch. Z hospitácie bude vyhotovený hospitačný 
záznam. Štruktúra záznamu je v prílohe tohto zápisu. Na výjazdovom zasadnutí Ko-
légia dekana a AS SjF STU bude proces hodnotenia hlbšie analyzovaný.  

  

Rozhodnutie č. 19 

Prodekan Urban rozpošle potrebné informácie o hospitáciach na jednotlivých 
predmetoch vedúcim ústavov. 

 Termín:  10.11.2009      Zodpovedný: prod. Urban  

 

V diskusii k tomuto bodu upozornili prof. Peciar a doc. Hrnčiar na množstvo hospi-
tácií, ktoré sa musia v závere roka vykonať.  

K bodu 5 

Dekan fakulty doplnil niekoľkými informáciami program výjazdového zasadnutia 
KD a AS SjF STU, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 25.11. 2009 v Kočovciach. Požia-
davky na obsahovú náplň prezentácie ústavov a podrobný program zašle dekan fa-
kulty vedúcim ústavov.     

 K bodu 6 

Prodekan Palčák informoval o príprave projektu Európskeho štrukturálneho fondu – 
Centra excelentnosti v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO: Podpora centier ex-
celentnosti s názvom „Centrum excelentnosti pre progresívne technológie materiálo-
vého zhodnotenia odpadov“ so zameraním na výskum a vývoj progresívnych tech-
nológií a zariadení na zhodnocovanie  pevných a kvapalných odpadov. Podľa slov 
prod. Palčáka je v súčasnosti najväčším problémom čas. Projekt je zložitý a participu-
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je na ňom veľa osôb. Poukázal na potrebu podporiť takýto projekt kvalitnými publi-
káciami. 

Doc. Hrnčiar informoval, že aj ÚTM sa podieľa na príprave projektu spoločne s Vý-
skumným ústavom zváračským  - PI.  

K bodu 7 Rôzne 

Dekan fakulty informoval, že neprešiel projekt v oblasti Energetiky pre nedostatky 
vo formálnej stránke. V prílohe projektu chýbal materiál - list vlastníctva na pozemok 
pod „Ťažké laboratórium“. Rektorát nevie tento list na agentúru dokladovať.   Dekan 
fakulty chce vedieť, kto je za to zodpovedný. 

Do databázy KIB budú podľa informácie prodekana Prikkela vložené aj HZ, ktoré 
nemali charakter školení. 

Dekan fakulty požaduje zabezpečiť maximum predmetov potrebnou študijnou lite-
ratúrou aj po akreditácii študijných programov. Publikácie, ktoré boli avizované v 
edičnom pláne na rok 2009 a neboli v tomto roku publikované, nebudú automaticky 
preklopené do edičného plánu na rok 2010. Autori týchto publikácii musia svoje pri-
pravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2010. Na web 
stránke fakulty bude pripravený návrhový list pre publikáciu, ktorý vyplnený 
a podpísaný treba doručiť edičnému referentovi fakulty Ing. I. Onderovej (ÚSETM). 
Publikácie do Edičného plánu nahlásia vedúci ústavov do konca novembra 2009. 

 

Rozhodnutie č. 20 

Vedúci ústavov nahlásia publikácie do edičného plánu SjF STU do konca novem-
bra podľa formulára na web stránke fakulty.  

 Termín:  30.11.2009      Zodpovední: vedúci ústavov  

 

Vznikla diskusia o presnom zaraďovaní jednotlivých publikácií. Správna klasifikácia 
publikácie má vplyv na výšku dotačných prostriedkov a motivačnú odmenu.   Dekan 
fakulty zastáva názor, že za správnu klasifikáciu publikácie jednoznačne zodpovedá 
Edičná rada.  Vedecká monografia a učebnice musia byť schválené vo Vedeckej rade 
SjF STU. Číslo schválenia musí byť uvedený aj v tiráži publikácie.     

 

Rozhodnutie č. 21 

Dekan fakulty ukladá pripraviť písomnú správu o jednoznačnej klasifikácii publi-
kácií na fakulte.  

 Termín:  23.11.2009      Zodpovední: prod. Palčák  
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Dekan fakulty sa opýtal vedúceho Výpočtového a informačného strediska na možný 
vírus, pretože dostáva množstvo čudných e-mailov.  

Dekan fakulty chce sprísniť evidenciu dochádzky pracovníkov na pracovisko zave-
dením  dvojitej evidencie. Jedna evidencia sa zrealizuje na snímači kariet na vstupoch 
do fakulty a druhá v riadnej knihe dochádzok. Podľa informácie od prod. Prikkela sa 
pracovníci, ktorí nenavštevujú stravovacie zariadenia STU, musia prihlásiť u p. 
Mandáka vo VIS, aby bola karta zamestnanca naformátovaná na odomkýnanie zad-
ných dverí.     

 

Rozhodnutie č. 22 

Vedúci ústavov predložia na kontrolu p. V. Blahovej, na Útvar personálnych a so-
ciálnych činností SjF,  knihu dochádzok na jednotlivé ústavy.   

 Termín:  do 23.11.2009     Zodpovední: vedúci ústavov  

 

V diskusii k tomuto bodu dekan fakulty podotkol, že učitelia, ktorí vyučujú vo ve-
černých hodinách, si môžu zobrať voľno. Nebude sa to riešiť nadčasmi. Na evidenciu 
dochádzky treba používať štandardný formát dochádzkovej knihy. 

Dekan fakulty informoval, že vzhľadom na zvýšený počet krádeží na fakulte,  sa 
vchody do fakulty budú odomykať o 7 hodine ráno a zamykať o 19. hod. Zamest-
nanci mimo uvedenej doby budú vstupovať do budovy na kartu zamestnanca, náv-
števy budú vstupovať cez hlavný vchod popri vrátnici a budú sa zapisovať. Dokto-
randi sa taktiež musia zapisovať, pričom doktorand má 5 týždňov prázdniny 
a dovolenkový lístok podpisuje školiteľ. 

Prof. Peciar upozornil na situáciu na časti ústavu na Vazovovej.   

 

Rozhodnutie č. 23 

Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov zabezpečiť presnú evidenciu dochádzky 
pracovníkov ústavu a doktorandov na pracovisko.   

 Termín:  trvale      Zodpovední: vedúci ústavov  

 

Prodekan Králik informoval, že na spoločnom zasadnutí Vedenia fakulty a AS pred-
staví plán výjazdov na propagáciu štúdia. Zároveň informoval o aktivitách periodík, 
ktoré budú mať prílohy zamerané na vzdelávanie. Tieto prílohy sú často vyhľadáva-
né študentmi a študijnými poradcami na stredných školách a fakulta využije niektoré 
ponuky s mimoriadnymi zľavami. Okrem toho znova pôjde reklama v Slovenskom 
rozhlase pred hlavnými správami cca mesiac pred termínom uzávierky prihlášok na 
fakultu.   
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Dekan fakulty informoval o chystanej návšteve predstavenstva firmy 
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.: Ing. Ľubomír Plško – predseda predstavenstva,  Ing. 
Vladimír Lobotka – podpredseda predstavenstva a členovia  Ing. Jozef Santa  a Ing. 
Igor Širila. Cieľom návštevy bude prerokovanie možnej spolupráce v oblasti vý-
skumu a vývoja zariadení na zhodnocovanie odpadov. 

Dekan fakulty upozornil, že je potrebné vytlačiť skúškovú správu z AIS a podpísať 
za predchádzajúci semester. 

 

 Rozhodnutie č. 24 

Dekan fakulty žiada vyučujúcich, aby vytlačili a podpísali skúškové správy 
a odovzdali ich na Útvar pedagogických činností SjF STU.   

 Termín:  do 15.11.2009  

   Zodpovední: garanti ŠP, vedúci ústavov, garanti predmetov  

 

Prodekan Palčák informoval o služobnej ceste do Lyonu (Francúzsko) s dekanom fa-
kulty. Zúčastnili sa na medzinárodnom fóre, zameranom na prezentáciu mobilít pre 
študentov v rámci rôznych študijných programov. Čosi podobné by podľa slov de-
kana fakulty bolo vhodné zorganizovať aj na našej fakulte. Mohlo by to byť v rámci 
akcie JobFórum, ktoré fakulta organizuje v spolupráci so Študentským cechom stro-
járov. Termín akcie by mohol byť totožný s termínom finále ŠVK. Organizáciou akcie 
bude poverený prod. Palčák. 

Prod. Palčák podotkol, že má málo príspevkov do „Zborníka vedeckých prác“. 

Dekan fakulty informoval, že od 20.11.2009 je na fakulte NKÚ a kontroluje nákup 
výpočtovej techniky. 

Doc. Harman sa opýtal na dôvody, prečo sa skomplikoval proces objednávania auly 
na skúšanie študentov. Problém bude riešiť prodekan Urban. Ďalej vedúci ÚPHSV 
nepriamo hovoril o problémoch s dôchodcami, ktorí pracovali na katedrách, boli 
uznávaní odborníci, ale nechcú uvoľniť kancelárie, aj keď už nie sú 
v pracovnoprávnom pomere s fakultou.  

Doc. Gulan sa opýtal na ďalší proces tzv. interných grantov. Dekan fakulty informo-
val, že finančné prostriedky budú presunuté aj na ďalší rok a určite neprepadnú. 

Prof. Peciar upozornil na výzvy EŠF z MH SR. V druhej časti svojho vstupu sa opýtal 
na termín vybavenia Auly A. Stodolu dataprojektorom.  Prod. Prikkel upozornil na 
vysoké finančné nároky tejto realizácie, ale vedenie fakulty to chce realizovať. 

Doc. Ščepka upozornil na stav web stránok v anglickom jazyku. Je možné si pomôcť 
aj informáciami z Annual Report 2008, čím sa môže splniť aj požiadavka rektorátu.  
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Rozhodnutie č. 25 

Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov o doplnenie web stránok v anglickom jazy-
ku.  

Termín:  do 23.11.2009     Zodpovední: vedúci ústavov  

 

Doc. Šolek sa opýtal, prečo nie sú publikácie jeho ústavu v Annual Report 2008. Po-
dobne doc. Ridzoň podotkol, že aj z jeho ústavu chýba jedno oddelenie ústavu 
v uvedenej publikácii. 

Doc. Šolek sa opýtal dekana fakulty, kedy sa môžu sťahovať doktorandi z jeho ústa-
vu do nových priestorov. 

Prof. Hulkó sa opýtal na problém verejného obstarávania cez R STU, keď už sú vý-
hradní dodávatelia na zariadenia, ktoré ústav už objednal. 

Prodekan Prikkel informoval, že objednal 3 čističe vody a opakovane ponúkal fareb-
né atramentové tlačiarne - Epson, ktoré sú v KCOV, ale niekoľko rokov neboli pou-
žívané. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

V Bratislave 19.11.2009   

 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
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Príloha 

 

Návrh záznamu z hospitácie ako súčasti hodnotenia kvality pedagogického proce-
su na Strojníckej fakulte STU v Bratislave 
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Záznam z hospitácie 
Akademický rok: 2010/2011 

Semester: 

Študijný program:  

Predmet: 

Prednáška / cvičenie: 

Meno učiteľa: 

Počet študentov zapísaných na predmet / študentov zaradených do pracovnej skupiny: 

 Počet prítomných študentov: 

Počet vyučovacích hodín: 

Dátum hospitácie: 

Hospitáciu uskutočnili: 

 

Hodnotenie 

Obsahová náplň: 

 

 

Časové členenie: 

 

 

Hodnotenie použitej metodiky: 

 

 

Použitie didaktickej techniky: 

 

 

Aktivita študentov: 

 

 

 

Podpisy učiteľov:  

  

  


