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Zápisnica č. 7 / 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2010 o 11:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Stav čerpania finančných prostriedkov - Ing. Kuzmová 
3. Návrh rozpočtu dotačných prostriedkov - dekan fakulty 

− Pedagogické výkony - prod. Urban 
− Veda a výskum - prod. Palčák 
− Publikačná činnosť - prod. Prikkel 
− Sumarizácia - Ing. Kuzmová 

4. Informačný deň SjF STU 2010 (SVK, JobFórum, Mobility, HR) 
5. Počty prihlásených študentov na SJF STU - prod. Urban 
6. Príprava osláv 70. výročia SjF STU 
7. Zborník vedeckých prác SjF STU 
8. Rôzne 
 
 
 
K bodu 1 

Dekan fakulty postupne kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia. 
Rozhodnutie č. 39 (omylom uvedené pod číslom 33) s ohľadom pripomienkovania 
metodiky rozdelenia dotačných prostriedkov (metodika bola uvedená ako príloha 
zápisnice č.6) sa splnilo. Ing. Kuzmová upozornila na práva senátu fakulty pri schva-
ľovaní dotácií.  

K bodu 2 

Dekan fakulty otvoril tento bod rokovania s tým, že pridelené dotácie na fakultu sú 
približne na tej úrovni, na akej bola fakulta v predchádzajúcom období, pred tzv. 
prepadom v prídeloch dotačných prostriedkov.   
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Dekan fakulty podotkol, že mnohé ústavy získali financie z výnosov podnikateľskej 
činnosti a projektov. Pretože sa jedná o dôverné údaje, a preto budú vedúci ústavov 
o stavoch na účtoch PČ informovaní listom. 

Rozhodnutie č. 40 

Tajomníčka fakulty pripraví listy vedúcim ústavov, v ktorých bude informovať 
o výške financií na účtoch z výnosov podnikateľskej činnosti.     

Termín: 15.4.2010     Zodpovedná: tajomníčka fakulty   

 

K bodu 3 

Prodekan Urban informoval, že pedagogické výkony započítavané do výkonov ústa-
vov sú generované z AIS, výkony z tretieho stupňa vzdelávania budú vygenerované 
do 1.4.2010.  

Prodekan Palčák konštatoval, že v medzinárodných projektoch máme veľké rezervy. 
Podotkol, že Strojnícka fakulta TU v Liberci má veľké finančné prostriedky. Dekan 
fakulty pripomenul, že články v časopisoch Current Contens a články v časopisoch 
z domácich konferencií sú z pohľadu dotačných finančných prostriedkov započíta-
vané do výkonov fakulty rovnako. Všetky informácie o publikáciách je potrebné za-
dávať do databázy OLIB. 

Prodekan Prikkel informoval o postupe získavania informácií z databázy tzv. „Evi-
dencie publikačnej činnosti na STU v Bratislave“. Niektoré výsledky sa môžu vysky-
tovať ešte pod starými názvami katedier. Treba hľadať aj staršie záznamy po kated-
rách a potom po ústavoch. Na viacnásobný výber treba používať kláves „Ctrl“, po-
tom možno získať relevantné výsledky vyhľadávania z databáz. Ak sa vyskytnú 
problémy, prod. Prikkel rád pomôže.  

Dekan fakulty znova informoval o aktivite na vedení STU, keď požaduje prefinanco-
vanie pedagogických výkonov z iných fakúlt, ktoré boli realizované v predchádzajú-
cich obdobiach. Ak sa podarí tieto finančné prostriedky získať, vedenie fakulty zís-
kané finančné prostriedky pridelí ústavom, ktoré pedagogické výkony realizovali. 
Naša fakulta výkony iným fakultám zaplatila.  

Ing. Kuzmová sumarizovala výsledky týkajúcich sa pridelenia dotačných prostried-
kov jednotlivým ústavom. Výsledky budú súčasťou zápisnice z Vedenia fakulty, kto-
ré zasadá o 2 týždne. Schvaľovanie metodiky delenia finančných prostriedkov je 
v kompetencii senátu fakulty. 

K bodu 4 

Dekan fakulty informoval o pripravovanom „Informačnom dni Strojníckej fakulty 
STU v Bratislave“. V rámci dňa sa uskutoční viacero akcií: 



Zápisnica č. 7/ 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2010 o 11:00
 

7/3 
 

• Finále Študentskej vedeckej konferencie (súťaž vedeckých prác študentov 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave) – zodp. prod. Urban, doc. Patek, RNDr. 
Gabková, 

• Medzinárodný deň mobilít (International Exchange Day – vo vestibule fakulty 
a v posluchárni S4) – zodp. prod. Palčák 

• JobFórum (ponuka zamestnania pre budúcich absolventov Strojníckej fakulty 
STU – vo vestibule fakulty a v posluchárni S4) – zodp. študenti (p. Klimek) 
a prod. Králik 

• Informácie o študijných programoch inžinierskeho stupňa štúdia (v aule od 
9:30) – zodp. prod. Urban 

• Zasadnutie členov Hospodárskej rady Strojníckej fakulty STU (začiatok za-
sadnutia o 10:00 v zasadačke dekana č. 004) – zodp. prod. Králik 

V tento deň sa uskutoční iná forma výučby. Tradičná forma výučby v učebniach a 
posluchárňach bude nahradená účasťou študentov a vyučujúcich na akciách prog-
ramu Informačného dňa SjF STU 2010, vrátane Študentskej vedeckej konferencie na 
SjF STU v čase od 8.00 - 15.00 h. Kultúrny program zabezpečí súbor technik (Tanečný 
a folklórny súbor Technik), úvod akcie a záver bude moderovať prod. Králik. 

Úlohy jednotlivým osobám boli pridelené na zasadnutí vedenia fakulty a  budú 
presnejšie špecifikované na ďalšom zasadnutí.   

Doc. Hrnčiar pripomenul na každoročný nízky počet súťažiacich z ÚTM, doc. Har-
mman sa opýtal na výšku odmien pre víťazov (150 – 80 – 40 €), prof. Gulan pripo-
menul dĺžku prezentácie študijného programu s tým, že 10 min. je postačujúcich, 
prof. Peciar navrhol, či by sa nemohlo vyrobiť CD s prezentáciami a toto rozdávať 
a poukázal na využitie študentskej televízie mc2 na propagačné aktivity, čo podporil 
aj Bc. Šulaj. 

K bodu 5 

Prodekan Urban informoval o počtoch podaných prihlášok na štúdium do 1. stupňa 
na akademický rok 2010/2011. Konštatoval, že nárast prihlášok sa postupne zvyšuje 
a krivka nárastu je podobná ako po minulé roky. Dekan fakulty na najbližšom za-
sadnutí Vedenia fakulty predĺži termín prijímania prihlášok na 1. stupeň štúdia. Bu-
de potrebné danú skutočnosť spropagovať v médiách. Rozdiel oproti prechádzajú-
cemu roku je podľa prodekana Urbana – 19 študentov. 
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Obr. 1 Stav v počte prihlášok na fakultu k 6.4.2010 

K bodu 6 

Dekan fakulty informoval o 70. výročí fakulty, keď so vznikom fakulty spájame rok 
1940. Pripomenieme niečo z histórie vzniku fakulty.  

Dňa 25. júna 1937 nadobudol platnosť zákon č. 170 Zb. z. a n. prijatý Národným 
zhromaždením Československej republiky, ktorým sa v Košiciach zriadila Vysoká 
škola technická Dr. M. R. Štefánika. Do svojho terajšieho sídla v Bratislave sa škola 
presťahovala v roku 1939 už pod novým názvom Slovenská vysoká škola technická, 
ktorý jej bol daný ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939. Zákon č. 188 Sl. z. 
zo dňa 25. júla 1939 dal škole právny podklad pre jej komplexné budovanie. Namies-
to troch oddelení zriadil školu so šiestimi odbormi (dobový názov fakúlt) s dvanás-
timi oddeleniami. 

Samostatná výučba strojného inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej sa 
datuje do roku 1940, kedy bolo na základe vládneho nariadenia otvorené oddelenie 
strojného inžinierstva na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva. 

V roku 1950 bol Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva premenovaný na 
základe zákona o vysokých školách na Fakultu strojného a elektrotechnického inži-
nierstva, ktorá sa roku 1951 rozdelila na dve samostatné fakulty - Strojnícku fakultu a 
Elektrotechnickú fakultu.  

Dekan fakulty navrhol rámcový program osláv:  
20. 10. 2010  
 13,00  Slávnostné zasadnutie vedeckej rady     
 15,00  Recepcia 
 19,00  Koncert/divadelné predstavenie 
 
21. 10. 2010  
   9,00  Vedecká konferencia      
 13,00  Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných častí – CI, aula.  
      od  12,00 – 19,00 Sprievodné akcie  



Zápisnica č. 7/ 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2010 o 11:00
 

7/5 
 

 
Pre prípravu osláv dekan navrhuje zostaviť tri komisie:   
Komisia pre spoločenský program: 
Komisia pre prípravu vedeckej konferencie  
Komisia pre zostavenie Výročnice/Almanachu  
    
Komisia pre spoločenský program  

- návrh Dr.h.c. 
- návrh pamätnej plakety 
- návrh ľudí na ocenenie  
- kultúrny program 
- prezentačné darčeky o fakulte 

 
Komisia pre prípravu vedeckej konferencie  

- zostavenie rámcového programu  
- výber príspevkov  
- pozývanie hostí,  
- vydanie zborníka    

 
Komisia pre zostavenie Výročnice/Almanachu 

- zostavenie obsahu knihy  
- spracovanie filmu o histórii a súčasnosti fakulty  
- galéria osobností fakulty – návrhy na ocenenie  
- vydanie Almanachu   

 

Dekan tiež informoval o svojej predstave o členoch do jednotlivých komisií. Presný 
zoznam komisií zverejní doplnení o nominácie za jednotlivé ústavy a po súhlase 
dotknutých osôb. 

Rozhodnutie č. 41 

Vedúci ústavov nahlásia dekanovi fakulty návrhy na ocenenia Dr.h.c., pamätné 
medaile, pamätné plakety, prof. emeritus, VIP hostí o pod.       

Termín: 30.4.2010      Zodpovední: vedúci ústavov   

K bodu 7 

Prod. Palčák informoval o príprave Zborníka vedeckých prác SjF STU. Doteraz dostal 
30 príspevkov, uviedol zoznam príspevkov. Konštatoval, že je dostatočné množstvo 
príspevkov zo spolupracujúcich univerzít. Príspevky budú rozposlané na recenziu. 

K bodu 8 Rôzne 

V diskusii sa opýtal doc. Hrnčiar, či sú v uvádzaných počtoch záujemcov o štúdium 
aj elektronické prihlášky. Prod. Urban informoval, že v počtoch sú iba prihlášky, kto-
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ré prišli v papierovej forme. V diskusii na túto tému sa otvorila problematika obme-
dzenia počtu študentov na jednotlivé študijné programy. Prítomní členovia kolégia 
najčastejšie navrhovali horný limit na dennú formu štúdia 40 študentov. Limity pre 
všetky formy štúdia budú ešte predmetom diskusií. 

V diskusii sa hovorilo ďalej diskutovalo o spôsobilosti doktorandov viesť bakalárske 
práce. V niektorých študijných programoch je to nutné, pretože niektorí pedagogickí 
pracovníci majú neúmerne veľa študentov, ktorých vedú v bakalárskych 
a diplomových prácach. Celkový súčet  by nemal prekročiť 10 študentov na pedago-
gického pracovníka.  

 

Ing. Chmelko upozornil na problém financovania kúpy zariadení v rámci EŠF, a kto 
bude viesť verejné obstarávanie. Financie na kúpu zariadení sa budú musieť hradiť 
fakultou a po verifikácii príslušnými orgánmi EŠF budú potom refundované. 

Prof. Peciar podotkol, že prof. Varchola nedáva informácie o riešení projektov. Nie-
ktoré typy projektov podpisuje rektor ako štatutár STU, zodpovedný riešiteľ nemusí 
komunikovať ani s dekanom fakulty. Dekan fakulty chce získať podklady o posled-
nej výzve OPVaV, pri ktorých má dekan deklarovať spolufinancovanie projektu.   

 

Rozhodnutie č. 42 

Dekan fakulty ukladá predkladateľom všetkých projektov odovzdať jednu kópiu 
projektu na sekretariát dekana a súčasne o podaní projektu informovať vedúceho 
ústavu. Týka sa to aj projektov, ktoré sú podávané v súčinnosti s rektorátom.       

Termín: Priebežne           Zodpovední: predkladatelia projektov    

 

Prodekan Prikkel objasnil situáciu okolo rekonštrukcií Auly A. Stodolu, strechy bu-
dovy a finálnych úprav v S – posluchárňach. Predstava vedenia fakulty je taká, že fi-
nálny rekonštrukciu posluchárne by mala zrealizovať sponzorsky firma tak, aby ju 
využila aj na svoju propagáciu. Prvé rozhovory sa uskutočnili s predstaviteľmi Vol-
kswagen Slovakia, a.s. (VW SK), ktorý chcú dokončiť rekonštrukciu posluchárne S4. 
Strecha bude mať tepelnú izoláciu, priestor by mal dostať nové osvetlenie. VW SK by 
mal financovať nasledovné práce v posluchárni S4: výmenu dverí, osvetlenie zadnej 
steny, podsvietenie schodov, elektronické zabezpečenie miestnosti (kamera príp. iný 
systém), nákup 2 ks stoličiek ku katedre, renovovanie hlinkových mriežok schodiska 
a stropných kaziet. VW SK bude v rámci Zmluvy o spolupráci rekonštruovať 2 učeb-
ne v tzv. „ťažkom pavilóne“. Pracovníci VW SK si boli priestory prezrieť. 

Dekan fakulty jedná s ďalšími firmami, ktoré by prevzali podobnú záštitu na ostat-
nými posluchárňami. Uskutočnili sa jednania s firmami Konštrukta-Industry, ABB, 
PSA, Slovnaft. 
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Dekan fakulty dôrazne upozornil vedúceho CI a vedúceho VIS, že nedržali termín 
vyvesenia posteru o dotknutých pracoviskách do vestibulu fakulty. V prípade, že tá-
to úloha nebude splnená, vyvodí osobné postihy.     

 

Dekan fakulty komentoval chaos s organizačnými jednotkami STU ako sú Ústav in-
žinierskych štúdií a Ústav manažmentu a podotkol, že často majú rovnaké majú za-
stúpenie vo viacerých orgánoch STU ako fakulty, čo nie je historicky a legislatívne 
správne ani v zmysle Časti II, čl. 6  Štatútu STU.  Doc. Ščepka podrobne vysvetlil pos-
tavenie týchto súčastí na STU. 

Doc. Hrnčiar komentoval možné problémy s testom originality záverečných prác. 
Protokol  o teste bude súčasťou zápisu o štátnej skúške. Prod. Urban komentoval 
postup MŠ SR, ktoré objednalo potrebný program na uvedené testy originality. 

Doc. Hrnčiar poukázal na problémy končiacich pracovných zmlúv. Upozornil na 
opätovné uzatváranie pracovných zmlúv. Po opätovnom dvojnásobnom uzatvorení 
bude podľa neho potrebné prijať pracovníka na neurčitú pracovnú dobu. Dekan fa-
kulty bude riešiť tieto prípady individuálne v zmysle príslušnej legislatívy Zákonní-
ka práce. Doc. Hrnčiar upozornil na problémy upratovania priestorov ústavu. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí s informáciou, že odpolud-
nia sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Strojníckej fakulty STU. 

 

V Bratislave 20.04.2010   

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


