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Zápisnica č. 5 / 2010-2011 

z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 11. januára 2011 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 

2. Technologický interný grand  TiG II. (Ing. Kuzmová)  
3. Strojárska olympiáda (Mgr. Kováčová, Mgr. Omachelová)  

4. Informácie z Kolégia rektora STU (dekan fakulty) 
5. Rôzne 

 

K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia konštatoval, ţe budúci rok bude rokom zmien. 
O konkrétnych zmenách sa vedúci ústavov včas dozvedia a ďalšie informácie budú 
na výjazdovom zasadnutí Kolégia dekana a Akademického senátu SjF v dňoch 7. 

a 8.2.2011 v Kočovciach. Potom dekan fakulty kontroloval rozhodnutia 
z predchádzajúcich zasadnutí.  K Rozhodnutiu č. 13 konštatoval, ţe financie získané 

z predaja zariadení útvarom CI sa v plnej výške pridelia jednotlivým ústavom. Na 
dekanát prideliť financie nepoţaduje. 

Dekan fakulty opätovne vyjadril nespokojnosť s publikovaním pracovníkov fakulty, 

o čom hovoria grafy v poslednej zápisnici. 

K bodu 2 

Dekan fakulty poďakoval za úsilie aj medzi vianočnými sviatkami a novoročnými 
sviatkami pracovníkom fakulty, ktorí sa pričinili o realizáciu platieb po zdĺhavom 
verejnom obstarávaní. Ak bude potrebné, o tomto bode programu sa bude jednať 

v rámci diskusie v programe zasadnutia „Rôzne“. 

K bodu 3 

Dňa 10. 2. 2011 sa uskutoční finále Strojárskej olympiády a Deň otvorených dverí. 
Mgr. Kováčová podrobne informovala o výsledkoch v jednotlivých sekciách. Tradične naj-

http://www.olympiada.sjf.stuba.sk/
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silnejšou je sekcie Automobily, lode a spaľovacie motory a Strojárska výroba, manažérstvo 

kvality, strojárske technológie a materiály.  

V komisiách jednotlivých sekcií budú pracovať títo pracovníci (uvádzame bez titu-
lov):  

 Automobily, lode a spaľovacie motory (Lešinský, Polóni, Slovák, Antala ) 

 Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika (Ridzoň, Fekete, Ol-

šiak, Kníţat)  

 Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (Roháľ-Ilkiv, Palenčár, Juhás, 

Vachálek) 

 Strojárska výroba, manaţérstvo kvality, strojárske technológie a materiály (Kol-

láth, Sejč, Tekulová , Bachratý) 

 Aplikovaná mechanika a mechatronika (Belavý, Élesztös, Ţiaran, Hučko). 

 
Mgr. Kováčová navrhla rozmiestnenie komisií v posluchárňach fakulty. Vzhľadom 

na rozsiahlu rekonštrukciu 1. poschodia a v tom čase aj finalizáciu stavebných úprav, 
bude potrebné pridelenie miestností na prezentácie súťaţných prác ešte doriešiť.  

Mgr. Omachelová spresnila zoznam laboratórií, ktoré navštívia študenti stredných 
škôl. Poţadovala z kaţdého ústavu minimálne 3 sprievodcov pre skupinky študen-

tov a zabezpečenie registrácie súťaţiacich. Ţiadala dodať aj meno a telefónne číslo 
sprievodcu ako aj rovnaké informácie o demonštrátorovi v laboratóriu. Doba pre-

hliadky bude limitovaná tak, aby návštevy postupovali jedna za druhou cez všetky 
laboratória. Mgr. Omachelová ţiada aj pomoc pri registrácii súťaţiacich. Pomoc dok-

torandov pri akcii sa bude riešiť aj na stretnutí s doktorandmi dňa 20.1.2011.  

Vo vestibule fakulty bude umiestnených celkovo 14 stánkov. Kaţdý ústav bude mať 
stánok vrátane celofakultných pracovísk, 1 stánok bude mať Útvar pedagogických 

činností SjF STU, po jednom stánku budú mať formule a 1 stánok bude na registráciu 
súťaţiacich. Stánky a ich rozmiestnenie zabezpečí prodekan Králik. 

Program začne o 9:00 vo Aule A. Stodolu SjF STU, začiatok záverečného programu  - 
(oceňovanie a kultúrna vloţka) sa  predpokladá okolo 13:30. Akciu bude moderovať 

prodekan Králik. 

Reklamný spot o akcii mal za úlohu zo zasadnutia vedenia fakulty pripraviť prode-
kan Králik. Spot bude mať dĺţku 30 sek. a okrem informácii o akciách bude v ňom aj 

poďakovanie partnerom akcie a bude sa vysielať v Slovenskom rozhlase a v Rádiu 
Viva, kde fakulta dostáva najväčšie zľavy. Informácia v printových médiach vzhľa-

dom na vysoké náklady sa neplánuje. Uverejniť inzeráty dekan fakulty povolí aţ po 
výrazných zľavách.   

V priebehu akcie bude stretnutie so zástupcami stredných škôl cca o 10:00 

v zasadačke dekana (023), ktoré bude viesť prodekan Urban.  

Dekan fakulty konštatoval, ţe výdavky fakulty na akciu vzhľadom príspevky od 
partnerov sú v rovnováhe. 

Prezentáciu do vestibulu na monitor pripraví prod. Králik, ako aj označenie stánkov 

s názvami ústavov a študijných programov. Propagácia študijných programov v aule 
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sa pre nízky záujem v minulom roku konať nebude, garanti študijných programov 

budú informovať návštevníkov priamo v stánku. 

Parkovisko pred fakultou ţiada dekan fakulty uvoľniť, pretoţe prof. Gulan zabezpe-
čí nejaký stavebný alebo úpravárenský stroj ako pútač akcie, ktorý sa bude na parko-

visku pohybovať.   

 K bodu 4 

KR STU sa na rokovaní 14. decembra 2010 zaoberalo nasledujúcimi témami , o kto-
rých informoval dekan fakulty:  

Kolektívna zmluva STU na rok 2011. Kolégium rektora STU prerokovalo a schválilo ná-
vrh Kolektívnej zmluvy na rok 2011. Prorektor M. Finka podrobne informoval o vý-

sledku rokovaní s výborom UOO STU o Kolektívnej zmluve na rok 2011. Pripomien-
ky od dekanov fakúlt boli zapracované do KZ. Predseda UOO STU V. Kovár vyjadril 

poďakovanie vedeniu STU za korektnosť a ústretovosť pri rokovaní.  

Zámer modernizácie knižničného systému na STU. Tento zámer bol prakticky pripravený 
uţ pre nové vedenie STU. Prax ukázala, ţe je potrebná modernizácia kniţničného a 

informačného systému najmä v evidencii publikačnej činnosti, ktorú treba kaţdoroč-
ne vykazovať na MŠ SR. Návrh vychádzal od pracovníkov kniţníc STU. KR súhlasí 

so zámerom vedenia, ktorý sa týka modernizácie kniţničného systému no STU. Rea-
lizáciou sa uţ bude zaoberať nové vedenie.  

Grantová úspešnosť STU v roku 2010 pre výpočet dotácie. Kolégium rektora prerokovalo 
písomný materiál, ktorý k tomuto bodu rokovania predloţil prorektor R. Redham-

mer. Písomný materiál obsahoval prehľad všetkých projektov v členení po jednotli-
vých súčastiach STU a typoch projektov – výskumné, vzdelávacie a iné, resp. domáce 

a zahraničné. Členenie je urobené v súlade s potrebou MŠ SR ohľadom nápočtu do-
tácie pre STU na rok 2011.  

Počty študentov na STU v akad. roku 2010/2011. Kolégium rektora sa oboznámilo s pí-

somným materiálom, ktorý predloţil prorektor J. Kaluţný obsahujúcim prehľad 
všetkých študentov na jednotlivých fakultách STU, ako aj porovnanie s minulým ro-

kom. Na STU máme evidovaných celkom 18 325 študentov, čo je o 0,6% menej ako v 
minulom akademickom roku. Pokles je spôsobený poklesom počtu študentov v ex-
ternej forme štúdia. Prorektor konštatoval, ţe napriek značnému poklesu demogra-

fickej krivky na Slovensku počet študentov na STU neklesá, čo treba povaţovať za 
úspech. 

Rektor STU V. Báleš ocenil pri príleţitosti ţivotného jubilea 60 rokov predsedu UOO 

STU Ing. Vladimíra Kovára, PhD., za prínos k rozvoju STU a za prácu v odborovej 
organizácii, udelením plakety STU. 

K bodu 5 Rôzne 

Stretnutie dekana fakulty s doktorandmi bude 20.1.2011. Hlavným bodom bude aj 
plnenie študijného plánu s tým , ţe  v zmysle Študijného poriadku Slovenskej tech-
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nickej univerzity v Bratislave1, článku 23, ods. (2) sa doktorand podrobí dizertačnej 

skúške po získaní aspoň 40-tich kreditov v dennej forme doktorandského štúdia naj-
neskôr do  1,5 roka od začiatku štúdia a v externej forme najneskôr do troch rokov od 

začiatku štúdia. K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať  písomnú prácu.  

V súvislosti s týmto bodom na dopoludňajšom zasadnutí Vedenia SjF STU dostal 
prodekan Urban za úlohu vypracovať metodické usmernenie, ktorý určuje postup 
pri podávaní ţiadostí na dizertačnú skúšku.  

Dekan fakulty oznámil, ţe sa uskutočnia dodatočné prijímacie pohovory na dokto-
randské študijné programy v externej forme štúdia. Prípravu pohovorov pripravuje 
v zmysle rozhodnutia z vedenia fakulty prod. Urban. Termín bude pravdepodobne 

5.2.2011. Prodekan Urban osloví príslušných garantov príslušných študijných prog-
ramov. 

Dekan hovoril o prijatom zákone2, ktorý nariaďuje, ţe zamestnanec alebo samostatne 

zárobkovo činná osoba, ktoré v súčasnosti poberajú predčasný starobný dôchodok a 
zároveň vykonáva zárobkovú činnosť, majú  dva mesiace od začiatku roka 2011 na 

rozhodnutie, či chce vykonávať zárobkovú činnosť alebo poberať predčasný staro-
bný dôchodok. V prípade, ţe sa rozhodne pre zárobkovú činnosť, nárok na výplatu 
predčasného starobného dôchodku mu zanikne od splátky tohto dôchodku po 28. 

februári 2011.  

Rozhodnutie č. 16 

Dekan fakulty ţiada pracovníkov fakulty, ktorí  v súčasnosti poberajú predčasný 
starobný dôchodok a zároveň vykonávajú zárobkovú činnosť, aby sa dostavili na 

Útvar personálnych a sociálnych činností.  

Termín: do 17.1.2011    Zodpovední: pracovníci fakulty 
 

Dekan fakulty informoval o oprave laboratórií na Oddelení fyziky pri ÚPHSV. V la-
boratóriach bude nová elektroinštalácia a nová laboratórna výbava. 

Dekan fakulty poţiadal pracovníkov fakulty o pochopenie pri oprave 1. poschodia 

budovy fakulty a opravy posluchárne S2. Do začiatku semestra by mali byť práce 
ukončené. Zároveň informoval o pripravovanej novej inštalácii osvetlenia v Aule A. 
Stodolu a pokračovaniach prác na oprave strechy fakulty. 

Prodekan Prikkel poţiadal vedúcich ústavov, aby konzultovali na dekanáte započí-

tavanie sadzby DPH pri fakturáciach úloh3. 

Ing. Kuzmová informovala, ţe smernica o dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní 
práce je takmer hotová. 

                                                   
1
 Študijný poriadok STU v Bratislave (úplné znenie po zapracovaní Dodatku č.1 a Dodatku č.2 k Študijnému po-

riadku STU v Bratislave) 
2
 Zbierka zákonov č. 543/2010  z 2. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociál-

nom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3
 Zbierka zákonov č. 490/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
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Prof. Šolek upozornil na nízku grafickú a technickú úroveň novoročných pohľadníc 

fakulty v porovnaní s tými, ktoré dostal. 

Doc. Harman spropagoval seminár z aplikovanej matematiky pre doktorandov, kto-
rý sa bude konať od 31.1. – 4.2.2011. 

Prof. Gulan upozornil na predvádzanie zariadenia na meranie hluku a vibrácií, ktoré 

sa bude konať 17.1.2011. Prístroj bol zakúpený na Ústav dopravnej techniky a mal by 
byť dostupný pre všetkých zamestnancov fakulty – pre výskumné účely.   

Prof. Peciar sa sťaţoval na skoré zhasínanie svetiel na chodbách vo večerných hodi-

nách a nemoţnosť dostať sa von z budovy okolo 20 hodiny. Preukazy zamestnanca 
na otváranie dverí nefungujú.  

 Rozhodnutie č. 17 

Dekan fakulty ţiada vedúcich ústavov, aby upozornili pracovníkov na ústavoch na 

kontrolu funkčnosti preukazov zamestnanca na otváranie dverí.  

Termín: do 31.1.2011    Zodpovední: vedúci ústavov  
 

Doc. Kolláth upozornil na fakt, ţe v študijných programoch bakalárskeho štúdia 
„Aplikovaná mechanika a mechatronika“ a „ Automatizácia a informatizácia strojov 
a procesov“ nie je predmet „Technológia II“, ktorý sa zaoberá technológiou obrába-

nia. Podľa jeho názoru je veľkým nedostatkom, ak absolvent Strojníckej fakulty STU 
nevie nič o najpouţívanejšej technológii výroby súčiastok! Dekan fakulty navrhuje 

zvolať radu garantov študijných programov a problém by sa mal riešiť. Na jeho dru-
hú otázku, dostal doc. Kolláth ihneď odpoveď, ţe predsedom Odborovej komisie 

„5.2.50 Výrobná technika“  je prof. K. Velíšek z MtF STU Trnava. 

 

Rozhodnutie č. 18 

Dekan fakulty ţiada zvolať garantov študijných programov, prvého druhého a tre-
tieho stupňa. Na stretnutí budú účastníci diskutovať a súčasných problémoch 

a zmenách v akreditačnom spise fakulty, o napĺňaní poţiadaviek pre budúcu akre-
ditáciu, o aktuálnych problémoch z pohľadu garantov ŠP.  

Termín: do 28.2.2011    Zodpovedný: prod. Urban  

 

 

Ing. Chmela, vedúci CI, poţiadal kolegov, ak by potrebovali niečo na jeho pracovisku 

vyrobiť v rámci riešení výskumných úloh, aby sa s dôverou na neho obrátili. 

Dekan fakulty informoval o termíne inaugurácie dekana fakulty rektorom univerzity 
prof. Bálešom. Inaugurácia sa bude konať 25.1.2011 v zasadačke dekana (023) o 13:00. 
Na prvom zasadnutí novozvoleného Akademického senátu SjF STU sa bude na ná-

vrh dekana fakulty tajnou voľbou hlasovať o novom vedení fakulty. Voľba rektora 
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STU sa bude konať 14. 2. 2011. Od 1. februára 2011 bude viesť STU poverený štatutár 

aţ do slávnostnej inaugurácie rektora STU prezidentom republiky.  

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

V Bratislave 4.2.2011   

 

Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 


