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Zápisnica č. 4 / 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 15. januára 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí (dekan Šooš) 
2. Strojárska olympiáda (dekan Šooš, Mgr. Kováčová)) 
3. Propagácia štúdia – plán výjazdov/www_stránky/  (doc. Králik)  
4. Annual Report 2009 (doc. Palčák) 
5. Evidencia zamestnancov a vstup osôb na fakultu (doc. Prikkel) 
6. Stav prípravy Zborníka vedeckých prác (doc. Palčák) 
7. Stav čerpania finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
8. Rôzne 

K bodu 1 

Dekan fakulty postupne kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia. 
V zmysle Rozhodnutia č. 19 budú hospitácie pokračovať aj v druhom semestri. 
V zmysle Rozhodnutia č. 20 a 21 sa dekan poďakoval členom Kolégia dekana za zvý-
šenú aktivitu v publikáciách a požiadal vedúcich ústavov, aby tlmočili jeho poďako-
vanie aj pracovníkom ústavov. V zmysle Rozhodnutia č. 22 budú výsledky kontroly 
dochádzky podľa jednotlivých ústavov publikované v zápisnici z Vedenia fakulty 
z dopoludňajšieho zasadnutia.  

K bodu 2 

Mgr. Kováčová informovala členov Kolégia dekana o priebehu projektu Strojárska 
olympiáda. Ukázala priebežné výsledky v jednotlivých odborných zameraniach. 
Pomerne málo súťažiacich je zapojených do oblasti „Procesná a environmentálna 
technika“ a „Energetické strojárstvo“. Ako po iné roky, bude návštevníkom akcie 
predstavená fakulta a to formou exkurzií v laboratóriách ústavu a predstavením štu-
dijných programov. Na základe uvedeného bude potrebné zabezpečiť aj sprievodcov 
skupín študentov po fakulte,  ukázať laboratória jednotlivých ústavov, nahlásiť počet 
študentov, ktorí môžu prísť do konkrétneho laboratória a prezentovať študijné prog-
ramy. Požiadala predsedov komisií o nahlásenia členov jednotlivých hodnotiacich 
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komisií v počte 1 predseda + 3 členovia (ak tak doteraz neurobili) a zabezpečenie po-
trebnou didaktickou technikou v jednotlivých miestnostiach na prezentáciu súťaž-
ných prác. 

Rozhodnutie č. 26 

Dekan fakulty berie na vedomie správu o príprave Strojárskej olympiády. Ukladá 
vedúcim ústavov nahlásiť Mgr. Kováčovej troch (3) sprievodcov z každého ústavu 
pre skupiny študentov a kontaktné osoby  - demonštrátorov v konkrétnych labora-
tóriách, maximálny počet študentov v laboratóriách, dobu prehliadky a kontakty 
na uvedené osoby (číslo mobilného telefónu).    

Termín: 15.1.2010                               Zodpovední: vedúci ústavov   

K bodu 3 

Na začiatku roka sa vysielala reklama v SRo, ktorá propagovala štúdium na fakulte, 
Strojársku olympiádu (SO) a ďakovala partnerom SO. Dekan fakulty zdôraznil ok-
rem reklamy v médiách propagovať fakultu aj osobným kontaktom. Preto je potreb-
né zabezpečovať výjazdy na stredné školy. Prodekan Králik ukázal databázu, ktorá 
bola pripravená na výjazdovom zasadnutí AS SjF  a KD v Kočovciach. Vzhľadom na 
záver semestra sa návštevy v decembri minulého roka uskutočnili sporadicky len v 
Bratislave.  Potrebné propagačné materiály aj s hotovou aktuálnou prezentáciou 
a filmom o fakulte dostanú propagátori u prod. Králika. Mladších a ešte neskúsených 
pracovníkov fakulty prodekan Králik aj vyškolí. Služobné vozidlo aj s vodičom bude 
k dispozícii. Na komunikáciu so školami bolo poverená p. Bavlšíková.  

 

Rozhodnutie č. 27 

Dekan fakulty berie na vedomie správu o stave propagácii štúdia a žiada vedúcich 
ústavov o nahlásenia škôl tak, aby zástupcovia každého ústavu navštívili 10 stred-
ných škôl. Komunikovať so školami bude p. Balvlšíková.  

Termín: január – február 2010    

        Zodpovední: vedúci ústavov, prod. Králik, p. Bavlšíková  

 

Čo sa týka www stránky, prioritu bude mať naďalej web stránka fakulty 
(www.sjf.stuba.sk ) a potom stránky ako www.strojarina.com . Na našej stránke je 
potrebné urýchlene aktualizovať všetky dátumy, urobiť baner na elektronickú pri-
hlášku a verifikovať stránky tak, aby sa v nej nevyskytli údaje spred akreditácie.  

K bodu 4 

Prodekan Palčák informoval aj o príprave Annual Report 2009 . Na príprave publiká-
cie sa už pracuje. Vzhľadom k tomu, že výsledky akreditácie fakulty boli známe až 
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v septembri minulého roka,  budú na konci publikácie aj akreditované študijné prog-
ramy.   

K bodu 5 

Prodekan Prikkel predložil návrh smernice, ktoré upravuje vstup do fakulty. Požia-
dal členov vedenia na dopoludňajšom zasadnutí Vedenia fakulty, aby smernicu po-
zorne prečítali a poslali mu pripomienky. Podľa príslušného rozhodnutia z uvede-
ného zasadnutia sa bude preverovať možnosť elektronickej evidencie dochádzky 
z existujúceho programového zabezpečenia.  

Prof. Hulkó sa opýtal na riešenie problému vrátnika v areáli fakulty Mýtna - Vazo-
vova.  

K bodu 6 

Prodekan Palčák informoval o príprave Zborníka vedeckých prác.  Príspevkov je za-
tiaľ málo a je ich potrebné doplniť.  

  

Rozhodnutie č. 28 

Dekan fakulty ukladá vedúcich ústavom, aby informovali pracovníkov o príprave 
Zborníka vedeckých prác a motivovali ich k napísaniu vedeckých príspevkov 
s možnou participáciou na príspevkoch aj zahraničných prispievateľov.  

Termín:  15.2.2010    Zodpovední: prod. Palčák, vedúci ústavov  

 

K bodu 7 Rôzne 

Dekan fakulty hovoril o postupe spracovávania tzv. „Výročnej správy o činnosti SjF 
STU za rok 2009. Na dopoludňajšom zasadnutí boli rozdelené úlohy členom vedenia. 
Správa bude mať nasledovnú štruktúru:  

- predslov, postavenie SjF STU v rámci strojníckych fakúlt na Slovensku, zhod-
notenie výsledkov akreditácie, orgány SjF STU 

- oblasť vzdelávania 
- oblasť vedy a výskumu, medzinárodná spolupráca 
- oblasť publikačná oblasť a personálna oblasť 
- oblasť vzťahov s verejnosťou a spolupráce s praxou 
- oblasť hospodárenia. 

Termín vypracovania jednotlivých častí správy je 1.3.2010 okrem oblasti hospodáre-
nia, ktorá bude spracovaná do 1.5.2010, pretože nadväzuje na výsledky získané z  R 
STU. Správa bude predložená v grémiách, ako je Kolégium dekana (2.3.2010) 
a Vedecká rada fakulty (9.3.2010). Časť zameraná na hospodárenie bude predložená 
do oboch grémií v májových termínoch. 
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Dekan fakulty informoval o postupe rekonštrukcií budov SjF STU. Financie na re-
konštrukcie fakulta získala. Hovoril aj o možnej výmene priestorov v ťažkých labora-
tóriách, ktoré uvoľnil ÚTE (priestory Ing. Čurka) a Centrum inovácií na Mýtnej ulici. 
Časť priestorov využijeme pre budovanie spoločných laboratórií s Volkswagen Slo-
vakia, a.s. v súvislosti s plnením podpísanej zmluvy o spolupráci.  

Doc. Šolek pripomenul, že do úprav by mali byť zahrnuté aj laboratória ÚAMM.  

Dekan fakulty informoval o koordinácii opráv hlavnej budovy fakulty s tým, že 
v najbližšom období bude potrebné sústrediť sa na opravu strechy aj s potrebnou te-
pelnou izoláciou. Strecha na mnohých miestach preteká, je navlhnutá a má nedosta-
točnú tepelnú izoláciu. Počíta sa aj so začatím prác v súvislosti s rekonštrukciou Auly 
A. Stodolu. 

Dekan fakulty potvrdil, že oprava chaty v Nitrianskom Rudne prakticky nie je mož-
ná. Navrhol, aby  sa existujúca chata zbúrala a na tom istom mieste postavila úplne 
nová chata.  

V komisiách APVV budú noví zástupcovia fakulty. Podľa dekana fakulty by to mali 
byť pracovníci, ktorí sú relatívne mladí resp. nie sú tesne pred odchodom do dô-
chodku. 

Dekan informoval o súčasnom stave Spoločných odborových komisií doktorandské-
ho štúdia, tzv. SOK. Podľa zákona musia byť všetky kandidátske práce – realizované 
podľa vedných odborov- musia byť obhájené do konca tohto roku. Z uvedeného dôvo-
du treba v danej dobe zabezpečiť funkčnosť SOK. Treba osloviť prof. Plavčana z MŠ 
SR so žiadosťou o predĺženie platnosti komisií. 

Dekan fakulty sa zaoberal plesom STU. Málo pracovníkov z fakulty prejavilo záujem 
o túto akciu. Ples je celouniverzitný a záujem členov fakulty je často spájaný so  záu-
jem o dianie na STU.  

Prodekan Králik zdôraznil potrebu publikovania aj v časopisoch, ktoré informujú 
populárnym spôsobom o fakulte. Rozdal členom kolégia posledné výtlačky ai (auto-
motive industry) magazine, ktorý sa distribuuje aj na stredné školy (cca 170). Ako člen 
redakčnej rady univerzitného časopisu SPEKTRUM, požiadal členov kolégia o prí-
spevky, ktoré by propagovali a informovali o činnostiach na fakulte. Časopis sa dis-
tribuuje na všetky fakulty v SR a ČR a číta sa aj elektronická verzie na web stránke 
STU.  

Prod. Urban informoval o prechode študentov doktorandského štúdia  na nové štu-
dijné programy schválené po komplexnej akreditácii. Doc. Ščepka zdôraznil, že je 
treba urobiť všetko súlade so zákonom. Je potrebné realizovať nové prijímacie po-
kračovanie. 

Rozhodnutie č. 29 

Dekan fakulty ukladá vypísať a organizačne zabezpečiť druhé kolo prijímacieho 
konania na doktorandské štúdium na dňa 12.2.2010.  

Termín:  1.2.2010                             Zodpovedný: prod. Urban 
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Prod. Urban oznámil, že sa začína pripravovať brožúra „Študijný program 
2010/2011. Materiály zašle na ústavy na korektúru. 

Dekan fakulty zdôraznil potrebu monitorovať výkony pracovníkov na jednotlivých 
ústavoch. Tajomníčka fakulty pripraví metodiku hodnotenia výkonov pracovníkov 
a predstaví ju na najbližšom Kolégiu dekana. 

 

Rozhodnutie č. 30 

Dekan fakulty ukladá pripraviť prvý návrh metodiky hodnotenia ústavov pre ten-
to rok.  

Termín:  1.3.2010                             Zodpovedná: Ing. Kuzmová 

 

Prod. Palčák informoval, že tak ako vysielame našich študentov na medzinárodné 
mobility v rámci programu Erasmus, tak treba prijať na fakulte aj zahraničných štu-
dentov. Zdôraznil potrebu využívania učiteľských mobilít. 

Ing. Chmelko sa opýtal, prečo išla internetová sieť v minulých dňoch pomaly. Ing. 
Repta  (VIS) nevedel dať presnú odpoveď, pretože daná skutočnosť je ovplyvnená 
mnohými faktormi. 

Doc. Šolek poukázal na slabé analytické myslenie našich študentov. Pravdepodobne 
nie sú dobre pripravovaní klasickou metódou. 

Doc. Harman plne súhlasí s názorom a za jeden z dôvodov označil program Mathe-
matica. Vidí v ňom príčinu, prečo v posledných rokoch ide matematika „dole vo-
dou“. Podotkol, že za tento názor bude na ústave asi vyhodený z okna. 

 

Rozhodnutie č. 31 

Dekan fakulty ukladá zvolať a organizačne pripraviť stretnutie s garantmi novo 
akreditovaných študijných programov. Ako jeden z bodov programu odporúča za-
radiť aj diskusiu o vyučovaní matematiky na našej fakulte.  

 Termín:  1.02.2010      Zodpovedný: prod. Urban 

 

Doc. Harman informoval, že o pripravovanom seminári z oblasti pravdepodobnost-
ných optimalizačných metód pre doktorandov v termíne od 2. – 5.2.2010. Informácia 
o akcii bude rozposlaná na ústavy. 

Ing. Chmelko taktiež vyjadril súhlas s nízkymi zručnosťami našich študentov. 

Prof. Hulkó poznamenal, že tzv. „interný grant“, na ktorý boli vyčlenené peniaze 
z rozpočtu v roku 2009, nemá termíny plnenia. Dekan fakulty v tejto súvislosti in-
formoval o rokovaní s pani kvestorkou. Vedúci ústavov môžu začať verejné obstará-
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vanie na zariadenia schválené na kolégiu dekana a následne schválené prorektorom 
Redhammerom. Tieto zariadenia budeme následne refundovať na rektorát. Problém 
uvoľňovania  finančných prostriedkov treba otvoriť aj v Akademickom senáte STU.  

Prodekan Králik predstavil termíny zasadnutí Vedenia fakulty, Kolégia dekana, Ve-
deckej rady SjF STU. Požiadal všetkých prítomných o pochopenie, ak sa niektoré 
termíny nebudú môcť presne dodržať z dôvodu vykonávania mnohých povinností 
dekana fakulty. Počas zasadnutia bol už rozpis termínov rozposlaný vedúcim ústa-
vov elektronickou poštou. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

V Bratislave 25.01.2010   

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

 

 

Príloha: Termíny zasadnutí grémií SjF STU v 1. polroku 2010. 
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