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Zápisnica č. 3 / 2010-2011 

z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 2. novembra 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Analýza publikačnej činnosti 
3. Hodnotenie kvality vzdelávania (prod. Urban) 
4. Technologický interný grant TIG 2 (prod. Palčák, Ing. Kuzmová) 
5. Informácia z Kolégia rektora STU (dekan fakulty) 
6. Rôzne 
 

K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho za-
sadnutia. Rozhodnutie č. 4 trvá, vedúci CI Ing. Chmela pripraví rozúčtovanie na bu-
dúce zasadnutie KD. V zmysle Rozhodnutia č. 5 žiada dekan fakulty dodať otázky 
pre Strojársku olympiádu, ak ešte neboli dodané. Rozhodnutie č. 6 trvá, pedagogickí 
pracovníci by mali priebežne dopĺňať informačné listy predmetov. Niektoré infor-
mačné listy môžu zadávať iba garanti predmetov. Dekan fakulty upozornil 
v súvislosti s aktualizáciou systémov AIS a MAGION, že nie sú ujasnené vlastnícke 
práva tvorcov týchto programov. Ostané rozhodnutia sa priebežne plnia. 

V úvode dekan fakulty privítal doc. Janigu, ktorý ukázal ocenenie a sám predstavil 
svoje výsledky prác, za ktoré cenu získal.  

Dekan fakulty zhodnotil aktivity oboch tímov formúl na fakulte, ktoré zvyšujú pre-
stíž fakulty v domácom aj medzinárodnom meradle. Zástupcov oboch tímov pozve 
a poďakuje sa im.  

 

K bodu 2 

Publikačnú činnosť fakulty hodnotil dekan fakulty.  Premietal tabuľku 
z http://publview.stuba.sk/vystup/2010/2010stu_stu_pocty1105.htm, pričom vy-
jadril svoju nespokojnosť s počtom publikácií. Bude hľadať ďalšie motivácie, aby 
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pracovníci fakulty viac publikovali.  Na výjazdovom zasadnutí AS SjF STU a Kolégia 
dekana SjF STU bude požadovať dekan fakulty od vedúcich ústavov, aby sa priamo 
vyjadrili  k príčinám daného stavu.   

 

Rozhodnutie č. 8 

Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov, aby kontrolovali evidenciu publikačnej 
činnosti na príslušných ústavoch a apelovali na svojich podriadených, aby bola da-
tabáza doplnená. 

Termín: 3.11.2010     Zodpovední: vedúci ústavov, akademická obec 

 

K bodu 3 

Kvalitu vzdelávania na SjF STU v akademickom roku 2009/2010 hodnotil prod. Ur-
ban. Prezentoval tzv. „Správu o výsledkoch dotazníkového prieskumu o kvalite vý-
učby a učiteľov uskutočneného medzi študentmi na SjF STU v ak. roku 2009/10“. 
Hodnotenie kvality výučby je v súlade so Zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých ško-
lách. Prieskumu sa v  akademickom roku 2009/2010 zúčastnilo 181 študentov, čo 
predstavuje návratnosť dotazníkov na úrovni 7,89 %. Návratnosť dotazníkov sa 
v porovnaní s návratnosťou v predchádzajúcich dvoch akademických rokoch znížila. 

Tab.: 1Počet respondentov dotazníkového prieskumu na SjF STU v  akademických rokoch 2007/2008 až 
2009/2010 

Počet respondentov % resp. Otázky 
STUPEŇ A ROČNÍK ŠTÚDIA 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

I.stupeň (Bc.) - 1.roč. 29 54 40 9 26 22
I.stupeň (Bc.) - 2.roč. 113 46 43 36 22 23
I.stupeň (Bc.) - 3.roč. 107 51 34 34 25 18
I.stupeň (Bc.) - 4.roč. (externé)  5 7 0 2 3
II.stupeň (Ing.) - 1.roč. 13 34 32 4 16 17
II.stupeň (Ing.) - 2.roč. 49 17 24 16 8 13
Spolu 311 207 181 100 100 100

Návratnosť dotazníkov (%) 13,57 9,04 7,89   
  

V grafoch uvedieme niekoľko výstupov z dotazníkového prieskumu: 
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Námety a názory (29 respondentov)  

 viac príkladov z praxe na prednáškach a cvičeniach, úlohy z praxe súčasťou 
zadaní (6 respondentov), 

 zvýšenie dostupnosti literatúry priamo na fakulte (3 študenti), 
 motivačný prvkom pre študentov možnosť získania certifikátov (napr. Yel-

low-Belt) počas štúdia na SjF STU,  
 viac informácií o zahraničných programoch (1 študent), 
 zlepšiť vybavenie počítačových tried na fakulte a na ústavoch a rekonštrukcia 

učební (3 respondenti), 
 častejšie využívať AIS na aktuálne informovanie (2 respondenti), 
 význam humanitných a ekonomických predmetov pre technikov spochybňuje 

5 študentov,  
 štyria študenti sa vyjadrujú k pedagogickým schopnostiam učiteľov, 
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 organizácia práce na pedagogickom oddelení (traja študenti).  
 
Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie kvality, sa týkajú: 

 spätnej väzby, t.j. zlepšenia možnosti a príležitosti študentov vyjadriť svoj ná-
zor na kvalitu obsahu vzdelávania na fakulte,  

 zabezpečenia študijnou literatúrou, 
 zvýšenie počtu praktických cvičení a praxí, 
 zvýšiť návratnosť dotazníkov. 

 

Celá správa o výsledkoch dotazníkového prieskumu o kvalite výučby a učiteľov 
uskutočneného medzi študentmi v ak. roku 2009/10 je v prílohe zápisnice zo zasad-
nutia Vedenia fakulty SjF zo dňa 2.11.2010.  

V diskusii k tomuto bodu doc. Hrnčiar sa dotkol malého počtu respondentov s tým, 
že študent nemá povinnosť sa zúčastniť na prieskume, ale fakulta ho zo zákona musí 
robiť. Dekan fakulty by chcel motivovať študentov, ktorí sa zúčastnia dotazníkového 
prieskumu, pri prideľovaní ubytovania, ale vzhľadom na anonymitu prieskumu to 
nie je možné.  

 

Rozhodnutie č. 9 

Dekan fakulty berie na vedomie „Správu o výsledkoch dotazníkového prieskumu 
o kvalite výučby a učiteľov uskutočneného medzi študentmi na SjF STU v ak. roku 
2009/10“ ukladá prod. Urbanovi pripraviť postup na motiváciu účasti študentov 
na dotazníkovom prieskume. 

Termín: december 2010          Zodpovedný: prodekan Urban 

K bodu 4 

Dekan fakulty sa najprv opýtal, kto nevyčerpal ešte finančný príspevok z tzv. „Tech-
nologického interného grantu 1“. Prihlásili sa doc. Kolláth (ÚSETM) a doc. Ridzoň 
(ÚTE). Nariadil, aby ihneď rozbehli proces verejného obstarávania. Potom prod. Pal-
čák informoval o priebehu tzv. „Technologického interného grantu 2 (TIG 2)“. Dekan 
fakulty poukázal na potrebu vyčerpať financie ešte v tomto kalendárnom roku. Dis-
kusia vznikla o forme verejného obstarávania a pridelení tzv. CPV tak, aby ich mali 
ústavy rôzne. Podľa vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 575/2003 Z. zatrie-
ďujú obstarávatelia predmet obstarávania podľa klasifikácií platných v Európskych 
spoločenstvách. Jednou z týchto klasifikácií je aj Spoločný slovník obstarávania – 
Common procurement vocabulary (CPV). Pri vypĺňaní oznámení v podlimitných 
metódach verejného obstarávania sa predmet obstarávania zatrieďuje taktiež podľa 
Spoločného slovníka obstarávania (ďalej len „SSO“). SSO je jednotný klasifikačný 
systém pre verejné obstarávanie zameraný na štandardizáciu údajov používaných 
obstarávateľmi na definovanie predmetu obstarávania. SSO pozostáva z hlavného 
slovníka, ktorého kódom sa predmet obstarávania definuje a doplnkového slovníka, 
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ktorý slúži na doplnenie kvalitatívnych informácií o predmete obstarávania. V prí-
pade nejasností je potrebné sa obrátiť na Mgr. Renátu Pokornú, pracovníčku pre ve-
rejné obstarávanie na SjF. 

Rozhodnutie č. 10 

Dekan fakulty berie na vedomie informáciu o tzv. „Technologickom internom 
grante 2 (TIG 2)“ a nariaďuje urýchliť procesy verejného obstarávania tak, aby sa 
financie vyčerpali ešte v tomto kalendárnom roku. Nariaďuje tajomníčke fakulty 
rozposlať vedúcim ústavov informácie o prideľovaní CPV.  

Termín: november 2010            Zodpovední: vedúci ústavov, tajomníčka fakulty 

 

K bodu 5 Rôzne 

Dekan fakulty stručne zhodnotil Kolégium rektora, ktoré sa konalo 25.10.2010. Podľa 
zápisu z univerzitného časopisu SPEKTRUM, č. 3, ak. rok 2010-2011 vyberáme: 

Harmonogram prípravy Výročnej správy STU za rok 2010. KR STU prerokovalo písomný 
materiál, ktorý obsahuje osnovu a harmonogram Výročnej správy STU za rok 2010. 
Osnova je navrhnutá v zmysle Prílohy č. 1 k smernici č. 8/2010-R vydanej Minister-
stvom školstva SR 18. februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania 
výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej 
školy. KR STU odporučilo vydať aj skrátenú verziu tejto správy v anglickom jazyku. 

Prodekani fakulty majú pripraviť podklady do správy za fakultu do 5.12.2010. 

Vyhodnotenie účasti STU na veľtrhu Academia VAPAC. Prorektor D. Petráš písomným 
materiálom informoval o priebehu veľtrhu Academia - VAPAC a jeho výsledkoch. 
Veľtrh bol orientovaný na informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách. 
STU oproti minulému roku zdvojnásobila svoju výstavnú plochu a bola najväčším 
vystavovateľom spomedzi 67 domácich aj zahraničných vystavovateľov. Významné 
zastúpenie na veľtrhu mali univerzity z ČR. 

Kontrolná a riadiaca činnosť na STU v akademickom roku 2009/2010. Predložená správa o 
kontrolnej a riadiacej činnosti na STU má dve hlavné časti. V prvej časti je hodnotenie 
na úrovni univerzity. Prorektor J. Kalužný konštatoval, že sa plní 4-úrovňový systém 
hodnotenia kvality pedagogického procesu až po úroveň garantov predmetov. Kvali-
ta pedagogického procesu a učiteľov je hodnotená komisiami, ktoré vznikli na tento 
účel pri akademických senátoch fakúlt STU, ako aj samotnými Študentmi. Druhá časť 
správy sa zaoberá hodnoteniami z pohľadu študentov STU. Zainteresovanosť štu-
dentov do tohto procesu je veľmi rozdielna na jednotlivých fakultách STU. Pre pri-
pomienky Študentov je dôležitá reálna spätná väzba, ktorá nie je všade zabezpečená. 
Správa obsahuje podrobnejšie zhodnotenie stavu na jednotlivých fakultách STU aj 
ÚM STU.  

Celoživotné vzdelávanie na STU v akademickom roku 2009/2010. Prorektor J. Kalužný 
predložil písomnú správu, v ktorej konštatuje, že na STU sme zaznamenali výrazný 
progres v aktivitách CŽV STU. Vidno to aj na hospodárskych výsledkoch ICV STU. V 
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správe je zhodnotené každé oddelenie ICV osobitne. Na Univerzite tretieho veku je 
veľký záujem o štúdium, bude potrebné prijať nové sily. Správa obsahuje aj analýzu 
a ponuku kurzov CŽV v závislosti od vekovej štruktúry zamestnancov. Pripomenul 
potrebu akreditácie kurzov. Upozornil, že o akreditáciu kurzov musí požiadať uni-
verzita a nie fakulty - nie sú právnym subjektom. 

Dekan fakulty dodal, že sa diskutovalo aj o akreditácii detašovaných pracovísk. Naša 
fakulta má Detašované pracovisko v Tlmačoch akreditované.  

Dekan fakulty zdôraznil niektoré termíny v súvislosti so záverom kalendárneho roka 
2010. Stretnutie zamestnancov v súvislosti s ukončením kalendárneho roka na fakul-
te by malo byť 13.12.2010, čo je zmena oproti pôvodne plánovanému termínu 
14.12.2010, pretože v tento deň pozýva rektor STU na záverečné stretnutie do budovy 
Slovenského rozhlasu vedenia všetkých fakúlt STU a pracovníkov R STU. Dekan fa-
kulty plánuje aj spoločné výjazdové zasadnutie AS SjF STU a Kolégia dekana na dni 
9. – 10. 12.2010. O termíne sa bude ešte jednať, pretože do uvedeného termínu pre-
behnú voľby dekana fakulty na  nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie a bude sa kre-
ovať zloženie Akademického senátu SjF s voľbou predsedu a podpredsedov.  

Dekan fakulty stručne zhodnotil priebeh osláv s tým, že počet ocenených bude ešte 
navýšený na stretnutí zamestnancov na záver roka. Zároveň budú ocenení zamest-
nanci, ktorí odpracovali stanovený počet rokov. Odpovedal tým na poznámku doc. 
Hrnčiara, ktorý apeloval na to, že je ešte veľa pracovníkov fakulty, ktorí by mali byť 
ocenení.  

Dekan fakulty informoval o reorganizácii na Útvare vedeckovýskumných činností 
a zahraničných stykov a na Útvare rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce. 
O zmenách informoval čiastočne, presné informácie personálnych zmenách dostanú 
vedúci ústavov na ďalšom zasadnutí Kolégia dekana SjF. Cieľom týchto zmien je 
skvalitnenie činnosti týchto útvarov a zastupiteľnosť jednotlivých pracovníčok. 

Tajomníčka fakulty vypracovala návrh smernice o zamestnávaní v rámci dohody 
o vykonaní práce. Smernica bude dopracovaná aj po legislatívnej stránke a rozposla-
ná vedúcim ústavov.  

 

Rozhodnutie č. 11 

Dekan fakulty nariaďuje dopracovať smernicu dekana o uzatváraní a kolobehu 
dohôd o vykonávaní práce a dohôd o pracovnej činnosti. Smernicu poslať na pri-
pomienkovanie vedúcim ústavov.  

Termín: 30.11. 2010                                                       Zodpovedná: tajomníčka fakulty 

 

 

Prodekan Urban informoval o náhradných štátnych skúškach na fakulte. Členovia 
komisií pre príslušné študijné programy, termíny konania atď. sú v prílohe zápisnice 
zo zasadnutia Vedenia fakulty zo dňa 2.11.2010. 
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Prodekan Urban informoval o problémoch pri vymáhaní školného od študentov, 
ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia. Podľa §92 Zák. 131/2002 Z.z. platí, že štu-
dent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, 
ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné 
školné za každý ďalší rok štúdia. Na SjF STU je táto hodnota stanovená vo výške 500 
EUR.  Študenti, ktorí nezaplatia školné, budú podľa zo štúdia vylúčení. 

Prodekan Králik informoval projekte Junior Chamber International – Slovakia (JCI), 
tzv. Študentská osobnosť Slovenska. Organizuje sa už jeho šiesty ročník. Nad podu-
jatím má každoročne záštitu prezident SR – J.E. Ivan Gašparovič, spolu s podporou 
Slovenskej rektorskej konferencie a s odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. 
Týmto projektom chcú organizátori vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. 
alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale 
sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odbor-
ných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, vedecko-výskumní pracovníci (dok-
torandi), ktorí sa môžu preukázať významnými výsledkami, či úspešní umelci, špor-
tovci, atď. Jediným obmedzením je vek od 18 – 35 rokov. Prodekan Králik požiadal 
o nominácie vedúcich ústavov. Podľa jeho názoru by sme mohli nominovať kapitá-
nov oboch tímov študentských formúl. Prodekan Králik žiada návrhy od vedúcich 
ústavov do konca 5.11.2011. 

Dekan fakulty informoval o novom termíne otvorenia laboratórií Volkswagen Slova-
kia, a.s. Otvorenie by malo byť 23.11.2010 a jeho súčasťou bude aj tlačová beseda 
s novinármi. Koordináciu medzi zodpovednými pracovníkmi Volkswagen Slovakia, 
a.s. a Strojníckej fakulty STU zabezpečí prodekan Králik. Občerstvenie pre účastní-
kov otvorenia zabezpečí prodekan Prikkel. 

  

Rozhodnutie č. 12 

Dekan fakulty poveruje prodekana Králika zabezpečením činností s pracovníkmi 
Volkswagen Slovakia, a.s. v súvislosti s otvorením laboratória v ťažkom pavilóne 
SjF STU a prodekana Prikkel zabezpečením občerstvenia. 

Termín: do 23.11.2010   Zodpovední: prod. Králik, prod. Prikkel 

 

Prodekan Králik informoval ešte o pripravovanej návšteve riaditeľa firmy PRO TEC 
Slovakia, a.s. Firma je zameraná na predaj a výrobu petrochemických výrobkov pre 
údržbu a opravu v oblasti motorových vozidiel. Výrobky sa nepoužívajú iba v spoje-
ní s automobilmi, ale tiež v oblasti motocyklov, techniky, voľného času a samozrejme 
priemyslu. Vedenie firmy by chceli spolupracovať s SjF na odbornej úrovni, preto pri 
prvom stretnutí by sa radi stretli so zástupcami ústavov ÚPFI a ÚDTK. Akciu orga-
nizuje prodekan Králik a dohovorí termín so zástupcami oboch ústavov. 

Ing. Chmelko sa krátko dotkol volieb rektora STU a dekana SjF STU. Všetky informá-
cie budú na príslušných web stránkach.  
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Tajomníčka fakulty upozornila na čerpanie dovolenie. Len 4 dni dovolenky sa dajú 
prenášať. 

Prof. Šolek sa dotkol súťaží diplomových prác, aby práce by išli do celoškolskej súťa-
že. Podľa autora tejto zápisnice, celouniverzitné súťaže sa organizujú len v rámci 
Študentskej vedeckej konferencie, po súťažiach ŠVK na fakultách. Súťaž sa organizu-
je pod záštitou prorektora pre pedagogiku a iná súťaž medzi fakultami v súčasnosti 
neexistuje. 

Dekan fakulty sa dotkol súťaže Zlatý mravec 2010. Dňa 11. novembra 2010 sa usku-
toční slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka tejto súťaže a to v rámci 6. medziná-
rodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Aso-
ciácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Asociácia priemyselnej 
ekológie na Slovensku (ASPEK), Slovenské priemyselné združenie pre obaly 
(SLICPEN) a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o. Zo SjF STU sa nikto ne-
prihlásil.  

 V diskusii ešte prof. Gulan navrhol na ocenenie pracovníkov ústavu Ing. Borského 
a doc. Lešinského. 

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

V Bratislave 30.11.2010   

 

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

 

 

 

 

 


