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 Zápisnica č. 1 / 2009-2010 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 8. septembra 2009 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí (dekan Šooš) 
2. Otvorenie akademického roka, počty študentov, akreditácia (doc. Urban) 
3. Informácia o zapojení fakulty do EŠF (doc. Palčák) 
4. Čerpanie dotačných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
5. Strojárska olympiáda /dekan Šooš, Mgr. Kováčová) 
6. Rôzne. 

K bodu 1 

Dekan fakulty postupne kontroloval rozhodnutia z predchádzajúcich zasadnutí. 
Konštatoval, že podľa Rozhodnutia č. 64 zo zápisnice  č.11 mali vedúci ústavov opä-
tovne zaslať zoznam unikátnych zariadení a programov, ktoré plánujú nakúpiť 
z pridelenej dotácie. Doteraz tak urobili len dva ústavy. 
 

Rozhodnutie č. 1 

Dekan vyzýva vedúcich ústavov, aby zaslali prod. Palčákovi zoznam unikátnych za-
riadení a programov, ktoré plánujú nakúpiť z pridelenej dotácie.   

Termín: do 14. septembra. 2009        Zodpovední: vedúci ústavov     
 
 
Podľa Rozhodnutia č. 65 zo zápisnice  č.11 mali členovia kolégia dekana zaslať do 15. 
7. 2009 prodekanovi Urbanovi pripomienky k hodnoteniu kvality pedagogického 
procesu.  

 
Rozhodnutie č. 2 

Dekan vyzýva zvýšiť kvalitu pedagogického procesu. Treba vypracovať spôsob 
hodnotenia jednotlivých pracovníkov.  

Termín: 2009                                           Zodpovedný: prodekan Urban  
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K bodu 2 
 
Prodekan Urban pripomenul, že 21. septembra začína nový akademický rok 2009-
2010 a informoval o počte prihlásených uchádzačov o štúdium. Na denné bakalárske 
štúdium sa prihlásilo (630) uchádzačov, minulý rok to bolo (703), na externú formu 
(123), celkovo  sa prihlásilo (753) uchádzačov. 
V piatok 25. 9. 2009 bude stretnutie s externistami 1.roč. 
V sobotu 26. 9. 2009 bude v Tlmačoch imatrikulácia, o 14 hod. bude spoločný obed, 
predpokladaný počet sa skladá z vedúcich ústavov a členov vedenia SjF. 
Po oznámení akreditácie vypracuje dodatok k študijným programom. 
 
 
K bodu 3 :   
Na zapojenie do projektov je na SjF nasledovné zloženie pracovníkov: 
Učitelia: prof.: 25, doc.: 30, OA, PhD.: 52, OA bez PD.: 23,  
Výskumníci: počet: 36, 
Celkove máme 130 pracovníkov. 
 
V pripojenej tabuľke sú informácie o získaných, podaných a pripravovaných projek-
toch z EŠF v roku 2009 pre Strojnícku fakultu. V porovnaní s predošlými rokmi je to 
výsledok enormného úsilia vedúcich projektov, členov pracovných tímov 
a pracovníkov jednotlivých oddelení dekanátu. 
 

Rozhodnutie č. 3 

Treba pripraviť informáciu o kompetenciách jednotlivých pracovníčok oddelenia 
vedy, výskumu a zahraničných vzťahov v súvislosti s administráciou projektov. 
Cieľom je prehľadný spôsob archivácie dokumentov z jednotlivých projektov 
a priebežného sledovania čerpania prostriedkov. 

Termín: do nasledovného KD                          Zodpovedný: prodekan Palčák      
 
Povinnosťou vedúcich projektov aj jednotlivých riešiteľov je, aby dodali na oddele-
nie VVaZV všetky informácie o získaných aj podaných projektoch, ktoré sú potrebné 
pre spracovanie správ pre rektorát a MŠ ako aj pre proces prípravy nových projek-
tov. 
 
Tab. č.1 Informácie o získaných, podaných a pripravovaných projektoch z EŠF pre Strojnícku fakultu v roku 
2009. 
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Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty ukladá zabezpečiť doplnenie tab. č.1 Informácie o získaných, poda-
ných a pripravovaných projektoch z EŠF pre Strojnícku fakultu v roku 2009 aby 
obsahovala kompletný zoznam riešiteľov, počty hodín na projekte a sumu pre SjF. 

Termín: do nasledovného KD                          Zodpovedný: prodekan Palčák      

Typ Po-
rad. 
číslo 

Zodp. 
riešiteľ za 
SjF  

Názov  Náklady  pre 
SjF (EUR) 

1. Šooš Hlavné pracovisko: SjF 
Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov 
a vysokoproduktívnych nástrojov. 

     485 000  

2 Peciar Hlavné pracovisko: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
(Dr.Simančík) 
Aktivita SjF: Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiá-
lov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie CEKOMAT 1 

       38 323  

Získaný 

3. Kolláth Hlavné pracovisko: SAV (Janíček) 
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. 
Aktivita SjF: Kolláth 

       11 500 

1 Šooš Hlavné pracovisko: SjF.  
OP Energetika: Vývoj progresívnych technológií energetického zhodnocovania odpa-
dov. 

  6 280 000  

2. Palčák Hlavné pracovisko: STU: 
OP Vzdelávanie: Posilnenie inovačných aktivít vo vzdelávaní, výskume a riadení 
s cieľom prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti. 
Aktivita SjF: Profesijný bakalár pre automobilový priemysel praktické cvičenia reali-
zované v zariadeniach priemyslu. 

       27 973  

3. Musil Hlavné pracovisko: Datalan.  
Vývoj inovatívnych metód detekcie poškodení a kritických stavov mechanických sús-
tav. 
Aktivita SjF: Musil 

 

4. Peciar Hlavné pracovisko: STU (Čík).  
Environmental Engineering and Systems  
Aktivita SjF: Peciar 

 

5 Varchola Hlavné pracovisko: SAV: 
Aktivita SjF: 

 

6. Gondár Hlavné pracovisko: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
(Dr.Simančík). 
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov, 2 etapa. 
CEKOMAT 2. 
Aktivita SjF: Gondár 

       2 177  
 

7 Élesztos Hlavné pracovisko: VUZ 
Aktivita SjF: Výskum aplikácie technológie trecieho zvárania s premiešaním na zá-
kladné technologické postupy zvárania 

    177 000  

8 Élesztos Hlavné pracovisko: SAV 
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP). 
Aktivita SjF: Élesztos 

 

Podaný 

9 Kolláth Hlavné pracovisko: SAV (Janíček) 
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. 
Aktivita SjF: Kolláth 

   497 908 

1. Urban Hlavné pracovisko: SjF.  
Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských 
zdrojov vo výskume a vývoji. 
Aktivita SjF: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného 
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 
Eurovela. 
Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2009 
Aktivita SjF: Urban 

 Príprava 

2. Gondár Hlavné pracovisko: Tlmače 
Výzva 4.1 Podpora centier excelentnosti  
Eurovela 
Dátum uzávierky výzvy: 18. 11. 2009 
Aktivita SjF: Gondár   
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V diskusii k bodu č.3 dekan informoval o príprave projektu Centrum excelentnosti 
pre SjF v oblasti materiálového zhodnotenia odpadov. Na piatok 18. 9. 2009 na 8 hod 
zvoláva operačné stretnutie zainteresovaných pracovníkov SjF aj pozvaných partne-
rov (Dr. Slabý a Ing. Strnisko). 

Doc. Hrnčiar informoval o príprave projektu s VÚZ na vybudovanie excelentného 
laboratória. 

Prof. Hulkó informoval, že ÚMAI v spolupráci s FEI získal projekt Excelentného pra-
coviska v rámci SMART. 

Prof. Peciar upozornil na úskalia verejného obstarávania. 
 
K bodu 4 
 
Podľa sledovania je voči minulému roku je nízke čerpanie prostriedkov na riešenie 
projektov: VEGA 13,7%, KEGA 12%, APVV 18,4%. Bod doplní Ing.Kuzmová 

 
Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty ukladá dodať zdôvodnene nízkeho čerpania prostriedkov na rieše-
nie projektov a u p. Novákovej preveriť funkčnosť prístupu do systému MAGION.  

Termín: do nasledovného KD                            Zodpovední: vedúci ústavov       
 
K bodu 4 
Dekan poďakoval Mgr. Kováčovej za odvedenú prácu na Strojárskej olympiáde. No-
vé otázky treba pripraviť do 15. septembra 2009. V rámci spolupráce s Volkswagen 
Slovakia, a.s. , Peugeot a ABB plánujeme získať sponzorskú podporu. Termín finále 
je 17. 2. 2010. V diskusii prof. Peciar navrhol, aby SjF stanovila tému práce a podľa 
potreby preradila prácu do príslušnej sekcie. Doc. Ridzoň považuje počet aktivít za 
príliš veľký. 

K bodu 4  

Dekan informoval o rekonštrukčných prácach na SjF. Finalizácia WC, elektronické 
vstupy na zadných vchodoch, na Mýtnej je elektronický vrátnik na telefonickej linke. 
Prebieha výmena okien na posluchárňach a hydraulické vyregulovanie systému vy-
kurovania.   

Chata Modra - Piesok je zrekonštruovaná, záujemcovia sa môžu hlásiť u V. Blahovej. 

Príprava výstavby nového zrubu v Nitrianskom Rudne s rozpočtom 710 tis Sk. 

Zamestnanci, ktorí poukázali 2%za svojich daní,  dostanú poukazy na nákup. 

Pozitívum pre SjF: získali sme 3 projekty, zvýšil sa počet doktorandov z pôvodných 
21 na terajších 60., na výskumnícke miesto prijmeme skončeného PhD na 3 roky. 
Prof. Roháľ a doc. Hučko môžu požiadať o odmeny v súvislosti so skončenými dok-
torandmi. 
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Centrum inovácií bude fungovať od 1. 10. 2009. Na 1.posch. sú obrábacie stroje za 6,5 
mil. Sk. 

Z evidencie publikačnej činnosti vyplýva, že voči minulému roku dosiahla len 33%. 
Nové publikácie treba priebežne nahlasovať p. Jurkovičovej. Kvalitu publikačnej 
činnosti podľa ukazovateľov vyhodnotí p. Polčíková. Čerpanie rozpočtových pro-
striedkov na publikácie treba zdôvodniť počtom študentov a študijných programov 
pre ktoré sú určené. 
 

Rozhodnutie č. 6 

Dekan fakulty ukladá, aby ústavy nahlásili návrhy na členov redakčnej rady pre 
Zborník vedeckých prác SjF.  

Termín: do budúceho KD     Zodpovedný: prod. Palčák 
 

Na stretnutí s dekanmi ŽU a TUKE 13. 10. 2009 treba prerokovať spoločný postup pri 
vydávaní Strojníckeho časopisu, aby sme dosiahli jeho karentovanosť. 

Prodekan Urban informoval, že 9. septembra prídu o 8:30 študenti zo Strednej školy 
elektrotechnickej v Bratislave na prehliadku pracovísk SjF. ÚSETM zabezpečí pre-
hliadku ich laboratórií, ÚAMAI ukáže svoje lab. na Mýtnej. Po obede 9. septembra 
prebehne „Letná univerzita pre univerzita stredoškolákov“, vyhodnotenie bude 
v aule Aula na Mýtnej ulici o 16:30. 

Doc. Hrnčiar informoval o otvorení 11.ročníka konferencie Technológia 09 o 9 hod. 
v posluchárni S 1. 

Dekan fakulty poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 

  

V Bratislave, 8. septembra 2009   

 
 
Zapísal: doc. Ing. František Palčák, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 


