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Zápisnica č. 1 / 2010-2011 

z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: 

doc. Ing. Marian Králik, CSc. (služobná cesta) 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Informácia o štúdiu (prod. Urban) 
3. Informácia o rekonštrukcii priestorov (prodekan Prikkel) 
4. Informácie o príprave medzinárodnej konferencie ME 2010 (prodekan Palčák) 
5. Rôzne 
 

K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho 
akademického roka. Podľa Rozhodnutia č. 50 dekan žiada vedúcich ústavov, aby do 
čo najskôr (pôvodný termín bol 15.7.2010) zaslali prod. Palčákovi návrhy na nákup 
unikátnych zariadení na tzv. Interný grant dekana „2“. Vedúci ústavov, alebo nimi po-
verení zástupcovia, budú verejne prezentovať svoje návrhy. Cieľom je, aby boli pra-
covníci vzájomne informovaní o zariadeniach na pracoviskách fakulty, aby nedošlo 
pri nákupe k duplicitám a aby sa pridelené prostriedky využili racionálne na unikát-
ne zariadenia. Prodekan Palčák zabezpečí informovanie prostredníctvom webovej 
stránky fakulty o návrhoch druhoch zariadení, čím sa o unikátnych zariadeniach do-
zvie aj širšia akademická obec. Zároveň je potrebné vypracovať zoznam nakúpených 
zariadení v 1. kole a vyhodnotiť doterajšie čerpanie finančných prostriedkov. 
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Rozhodnutie č. 1 

Dekan fakulty nariaďuje vyhodnotiť čerpanie financií Interného technologického 
grantu dekana „ITG-1“.   

Termín: október 2010     Zodpovedná: Ing. Kuzmová  

K bodu 2 

Prodekan Urban informoval o počtoch prijatých študentov na jednotlivé stupne štú-
dia. Dekan fakulty vyjadril spokojnosť s počtami prijímaných študentov, fakulta si 
v počtoch prijatých do 1. stupňa zachováva konštantnú úroveň, v 2. stupni je oproti 
predchádzajúcim obdobiam nárast počtu študentov z iných fakúlt. V 3. stupni poci-
ťujeme vysoký záujem našich absolventov o štúdium, ktorých nemôžeme ani prijať.  

V súvislosti s úbytkom študentov 1. ročníka z dôvodu náročnosti matematiky a záro-
veň aj v rámci priateľských vzťahov so strednými školami (predovšetkým SPŠS 
v Bratislave), požiadal dekan vedúcich ústavov, aby urobili nábor medzi študentmi 
doktorandského štúdia o výpomoc pri doučovaní matematiky. 

 

Rozhodnutie č. 2 

Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov, aby nahlásili RNDr. Viere Záhonovej, PhD. 
z ÚPHSV mená doktorandov, ktorí budú zabezpečovať doplnkové štúdium Ma-
tematiky na stredných školách.  

Termín: 13.9.2010          Zodpovední: vedúci ústavov 

 

Zápis o skúške by mal byť dokladovaný aj priamym podpisom skúšajúceho, nielen 
zápisom v Akademickom informačnom systéme. 

 

Rozhodnutie č. 3 

Dekan fakulty ukladá odovzdať skúšobné správy na Útvar pedagogických činností 
SjF STU.  

Termín: 13.9.2010  

Zodpovední: vedúci ústavov, skúšajúci, garanti predmetov. 

  

K bodu 3 

Prodekan Prikkel informoval o postupe prác na opravách posluchární. Opravy po-
sluchárni S3 a S4 budú do začiatku akademického roka ukončené. Opravu S4 spolu-
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financuje Volkswagen Slovakia, a.s. a poslucháreň by mala po ukončení dosiahnuť 
parametre špičkovej posluchárne.  

Začali práce na opravy strechy. Plášť strechy by sa mal strhnúť a následne by sa mala 
inštalovať okrem hydroizolácie aj tepelná izolácia. Podľa dekana fakulty je na štvr-
tom poschodí veľký únik tepla. Dekan opätovne žiada zamestnancov fakulty, aby 
boli pri oprave strechy trpezliví. Rekonštrukcia by mala trvať do 30.11.2010. 

Posluchárne na 3. a 4. poschodí boli vybavené novými stolmi, stoličkami 
a keramickými tabuľami. Vedenie fakulty predpokladá, že písacie a stieracie pomôc-
ky sa budú na začiatku veľmi strácať. Doplniť zásoby v učebniach (nie vlastné) bude 
možné u p. Timovej, z Útvaru technicko-prevádzkových činností, BOZ a PO SjF. 

 K bodu 4 

Prod. Palčák informoval o aktuálnej situácii pri príprave 13. Medzinárodnej vedeckej 
konferencie  „Strojné inžinierstvo“ ME 2010. Konferencia je súčasťou osláv 70. výro-
čia začatia výučby strojného inžinierstva na STU. Príspevky ešte prichádzajú. Upo-
zornil, že organizačný výbor konferencie bude akceptovať príspevky iba v anglickom 
jazyku.  Výbor konferencie je voči záujemcom maximálne ústretový a bude akcepto-
vať príspevky spracované podľa predlohy ešte tento týždeň. Informácie sú na strán-
ke www.sjf.stuba.sk po kliknutí na banner ME 2010.  

    

  
Banner konferencie „Strojné inžinierstvo“ na stránke SjF STU 

 

K bodu 5 Rôzne 

Dekan fakulty sa venoval aj priebehu osláv 70. výročia začatia výučby strojných inži-
nierov, divadelného predstavenia. V prípade prítomnosti zahraničných hostí, nebude 
divadelné predstavenie tým optimálnym kultúrnym predstavením. Preto treba uvá-
žiť výber napr. folklórneho predstavenia. Prodekan Prikkel zváži tieto možnosti. 
Účastníci osláv budú na zmenu včas a riadne upozornení. Dekan fakulty žiada vedú-
cich ústavov, aby sa na oslavách zúčastnili a maximálne motivovali kolegov na pra-
coviskách, aby taktiež navštívili akcie v rámci osláv.   
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Banner osláv70. výročia začatia výučby strojných inžinierov na STU na stránke SjF STU 

 

Program osláv: 

20. október 2010  

9:00  Udelenie titulu Doctor honoris causa (Dr.h.c.) prof. Ing. Monike Ivantysyno-
vej, PhD. , Purdue University (USA) Aula D. Ilkoviča, Mýtna 36, STU v Brati-
slave  

14:00  Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave Aula 
A. Stodolu, Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,  

15:30  Vernisáž obrazov Jozefa Tihányiho  

15:45  Recepcia Respírium SjF, Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,  

19:00  Folklórny večer: Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wustenrot - Dom odbo-
rov Istropolis, 2.posch. 

 
21. október 2010  

9:00  Medzinárodná vedecká konferencia „Strojné inžinierstvo ME 2010“ Priestory 
fakulty. Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,  

9:00  Plenárne rokovanie  

13:00  Rokovanie v sekciách  

 
22. október 2010  

10:00  Otvorenie spoločných laboratórií SjF – VW Ťažké laboratórium. Nám. slobody 
17, SjF 11:00 Priateľské stretnutie Priestory SjF, Nám. slobody 17, SjF STU v 
Bratislave,  

13:00  Repromócia absolventov po 45 rokoch Poslucháreň S4. Nám. slobody 17, SjF 
STU v Bratislave 

 

Prod. Prikkel informoval, že prof. Ivantysynová vydá brožúrku o svojich aktivitách a  
spresnil, že na podujatie Udelenie titulu Doctor honoris causa (Dr.h.c.) pozýva rek-
tor.  

Dekan vyzval, aby vedúci ústavov poslali do 13. septembra zoznam VIP hostí, na ce-
nu rektora. Na pozvánke treba vyžiadať záväzné potvrdenie, na ktorom podujatí sa 
účastník osláv hodlá zúčastniť (RSVP). 
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V mesiaci február je výhodné podchytiť najmä kvalitných študentov  - stredoškolá-
kov zaujímavými akciami, ktoré zvyšujú záujem o našu fakultu. Projekt Strojárska 
olympiáda (SO) už získal širokú odozvu medzi mladými študentmi stredných škôl. 
V nasledujúcom ročníku  by sa bude finálová časť organizovať v 1. polovici februára. 
Jedným z možných termínov finále SO je 10.2.2011 (streda). Termín finále súvisí aj 
s uzávierkou prihlášok na našu fakultu, ktorý by sa mal z pôvodného konca marca 
presunúť na 28.2.2010. Začiatok prvého kola akcie by mal byť už v polovici októbra. 
V tomto mesiaci vrcholí proces rozhodovania sa študentov, kam na vysokú školu.   Je 
preto výhodné presunúť v budúcom roku prvé kolo prijímacieho pokračovania štu-
dentov na našu fakultu  z konca marca na koniec februára. 

V rámci programu olympiády bude potrebné zvážiť aj návštevu laboratórií. Labora-
tória v „ťažkom pavilóne“ by mali byť rekonštruované. Vynovené priestory by tak-
tiež mohli napomôcť pri rozhodovaní o štúdiu stredoškolákov.  

 

 
Časť web stránky Strojárska olympiáda z roku 2010 

Dekan fakulty žiada garantov jednotlivých tematických oblastí pripraviť otázky 
k jednotlivým kolám olympiády. Scenár olympiády sa zásadne nebude meniť. Orga-
nizačný garant olympiády bude Mgr. Kováčová, PhD. a Mgr. Omachelová, PhD., 
gestorom za vedenie fakulty bude prod. Králik. 

Dekan fakulty informoval o úspechoch obidvoch tímoch našich formúl. Úspechy 
svedčia o vysokej odbornej zdatnosti našich študentov, ktorí sa môžu porovnávať so 
študentmi zahraničných univerzít.  

 
Študentské formuly AM Team a STUBA Green Team vystavované na Letnej univerzite stredoškolákov. 
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Dekan fakulty pozýva na tzv. Športový deň dekana 2010. Uskutoční 16.9.2010. na 
štadióne Mladá garda. Program bude doplnený o ďalšie športy, ukážky 1. pomoci 
zdravotníkmi zo Slovenského Červeného kríža, prehliadku zbraní o uniforiem 
z americkej občianskej vojny alebo vojny Severu proti Juhu, Ako sa stalo už tradíciou, 
sú pozývaní aj naši dôchodcovia. Pozvánky budú v najkratšom čase distribuované. 
Informačné letáky budú rozvešané po fakulte, informácia bude na webe SjF 
a pracovníci dostanú pozvánky s lístkami na občerstvenie, tombolu a darček. Akciu 
organizačne zabezpečuje ÚPSHV s tímom pod vedením Mgr. Cepkovej, PhD., za ve-
denie fakulty ju koordinuje prod. Králik. Akcia sa organizuje aj s Odborovým zvä-
zom fakulty.  Dekan fakulty upozornil na verziu športového dňa v prípade nepriaz-
nivého počasia. 

Informačný plagát „Športový deň dekana 2010“. 

 

Dekan fakulty upozornil na potrebu zvolať edičnú radu fakulty v súvislosti s prípra-
vou edičného plánu na rok 2011. Edičná referentka fakulty je na materskej dovolen-
ke. Preto dekan fakulty navrhol na dopoludňajšom zasadnutí Vedenia fakulty pove-
riť Ing. Ploskuňákovú (ÚSETM) zastupovaním Ing. Onderovej počas materskej dovo-
lenky. Edičná komisia predloží návrhy na odmeny podľa kritérií za odovzdané pub-
likácie. Dekan fakulty upozornil aj na nepriaznivú situáciu v publikačnej činnosti fa-
kulty v r. 2010. 

Tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová informovala o aktualizácii plánu verejného obsta-
rávania, plán nákupov na tento rok treba poslať p. Pokornej. 

Na FEI STU otvorili nový akreditovaný odbor Mechatronika a dostali prostriedky na 
vybavenie laboratórií. 

Dekan informoval o stratégii pokračovania výučby v Detašovanom pracovisku 
v Tlmačoch. Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka externej formy štúdia bu-
de 25.9.2010 v miestnom kultúrnom dome. Imatrikulácia študentov 1. ročníka baka-
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lárskeho denného štúdia bude 10:30 v Aule A. Stodolu. Dekan fakulty pozýva na obe 
akcie vedúcich ústavov, príp. zástupcov. Účasť členov vedenia fakulty je povinná.  

 

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

V Bratislave 1.10.2010   

 
Zapísal: doc. Ing. František Palčák, PhD. 
Rukopis spracoval: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 
 
 
Príloha: Rozpis termínov zasadnutí grémií fakulty 

 
 

Rozpis termínov na 2. polrok 2010 a január 2011 
       

Dátum  Vedenie fakulty  Kolégium dekana  Vedecká rada 

7.9.2010 utorok  x  x    
21.9.2010 utorok  x       
5.10.2010 utorok  x  x    
19.10.2010 utorok  x       
20.10.2010 streda        x ‐ slávn. zas. 
2.11.2010 utorok  x  x    
16.11.2010 utorok  x       
30.11.2010 utorok        x 
7.12.2010 utorok  x  x    
15.12.2010 streda  x       
11.1.2010 pondelok  x  x    

25.1.2010 pondelok  x       

       
Začiatky zasadnutí:  8:30 ‐ Vedenie fakulty, 13:00 ‐ Kolégium dekana  
 
 
 
 


