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Zápisnica č. 2 / 2010-2011 

z  rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 5. októbra 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: 

doc. Ing. Marian Králik, CSc. (propagácia fakulty na Akadémii VAPAC v Národnom 
tenisovom centre) 

Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Interný technologický grant II (vedúci ústavov) 
3. Strojárska olympiáda 2011  (Mgr. Kováčová) 
4. Oslavy 70. výročia výučby strojných inžinierov (dekan fakulty) 
5. Rôzne 
 

K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho 
akademického roka. Rozhodnutie č. 1 trvá,  ostané rozhodnutia boli splnené resp. sa 
priebežne plnia. 
 

K bodu 2 

Vedúci ústavov resp. nimi poverení zástupcovia prezentovali návrhy unikátnych za-
riadení, ktoré navrhujú nakúpiť ústavy ako investície do hodnoty 30 tis. EUR bez 
DPH. Všetky návrhy je potrebné zaslať doc. Brokešovi, ktorý ich zhromaždí a ná-
sledne dekan fakulty ich predloží rektorovi STU. Je potrebné, aby sa verejné obstará-
vanie realizovalo ešte v roku 2010. Ing. Chmela v rámci tohto bodu informoval aj 
o predaji zariadení, ktoré sa realizovalo pod organizačným zabezpečením Centra 
inovácií. Pretože CI predávalo zariadenia aj jednotlivých ústavov, a preto získané fi-
nančné príjmy budú rozúčtované na jednotlivé ústavy. Dekan fakulty kontroloval 
osobne postup prác na úprave laboratórií a vedenú dokumentáciu. V rámci pripo-
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mienok v tomto bode ocenil príkladné vedenie dokumentácie v CI Ing. Fiuráškovou 
a vyjadril presvedčenie, že základné práce budú ukončené do začatia osláv 70. výro-
čia výučby strojných inžinierov príp. do konca kalendárneho roka.  

 

Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty ukladá vedúcemu Centra inovácií Ing. K. Chmelovi pripraviť rozúč-
tovanie finančných prostriedkov získaných z predaja zariadení na jednotlivé ústa-
vy.  

Termín: 25.10.2010      Zodpovedný: Ing. Chmela 

 

K bodu 3 

Časový harmonogram olympiády sa upravil tak, že sa prvé 3 kolá ukončia v decem-
bri 2010 a finále bude 10.02.2011. Vytvorila sa sekcia „Energetika, životné prostredie 
a procesné strojníctvo", ktorú garantuje doc. Ridzoň, na ktorej participuje okrem ÚTE 
aj ÚPFI. 
  

Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty žiada garantov študijných programov v spolupráci s vedúcimi ústa-
vov, aby zaslali príp. inovovali otázky v jednotlivých študijných programoch. 
Otázky treba zaslať Mgr. M. Kováčovej, PhD. 

Termín: 15.10.2010 

Zodpovední: garanti študijných programov, vedúci ústavov 

 

K bodu 4 

Dekan fakulty podrobne informoval o príprave osláv v rámci 70. výročia výučby 
strojných inžinierov. Harmonogram osláv bude zverejnený na web stránke fakulty. 
Výučba nebude prerušená, pedagógovia sa so študentmi zúčastnia všetkých poduja-
tí. Dekan rozošle všetkým pracovníkom mail s pozvánkou a návratkou, kde treba ob-
ratom vyznačiť účasť na organizovaných akciách (hlavne spoločenský večer v Istro-
polise). Jedná sa o zistenie záujmu o spoločenský večer a účasti na zasadaní VR STU 
a VR SjF. 

Prod. Prikkel informoval, že nápis na budove Strojníckej fakulty bude nainštalovaný 
do začiatku osláv. V rámci osláv je zabezpečené kultúrne predstavenie v divadle Is-
tropolis, vyjde publikácia o prof. Ivantyšynovej,  u p. Timovej  sú pripravené menov-
ky VIP hostí. 
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Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SjF STU o 14:00 v Aule A. Stodolu by mali 
zahraničných hostí sprevádzať hostesky, znak k 70. výročiu začatia výučby strojných 
inžinierov upraví v Corel Draw Ing. Červeňan (ÚSETM) s prod. Králikom, ktorý za-
bezpečí aj jeho výrobu. Almanach o fakulte bude aj v anglickej mutácii a bude v ňom 
priložená aj dokumentácia z osláv. Jeho vydanie sa plánuje koncom roka, resp. za-
čiatkom budúceho roka aj v anglickom jazyku.  

Treba pripraviť a rozoslať záväzné pozvánky na oslavy. Pozvania zamestnancom 
pošle Ing. Repta cez AIS, treba zabezpečiť povinnú účasť doktorandov na medziná-
rodnej konferencii ME 2010.  

Z príprav osláv 70. výročia možno vybrať: 

1. deň: (20. októbra) Hovorcom na slávnostnom zasadnutí VR SjF STU bude doc. 
Peter Kostka a na slávnostnom spoločensko–kultúrnom podujatí  Ing. Jozef 
Hübel, plakety a medaily sa budú udeľovať vo viacerých sériach, zoznamy 
ocenených a výbery z histórie fakulty pre moderátora v prehľadnej forme 
spracuje prod. Králik, odišlo vyše 500 pozvánok, Mgr. Katarína Herzogová 
pozve doktorandov na 18. októbra,  keď dekan fakulty uskutoční inštruktáž 
ohľadom sprevádzania VIP hostí. 

2. deň: Uskutoční sa 13. Medzinárodná vedecká konferencia „Strojné inžinier-
stvo“ ME 2010. Prod. Palčák informoval o aktuálnej situácii pri príprave 13. 
Medzinárodnej vedeckej konferencie „Strojné inžinierstvo“ ME 2010. Plenárni 
prednášatelia prof. Helder C. Rodrigues z Portugalska, univ. - prof. Dr.techn. 
Wolfgang Hirschberg z Rakúska, prof. Dr. Monika Ivantysynova z USA, prof. 
Carlo Mapelli z Talianska, Mr. Peter Frank, BSc. MA z UK , prof. Priit Kulu 
z Estónska a prof. Pavel Zítek z CZ potvrdili svoju účasť. Informácie sú na 
stránke www.sjf.stuba.sk po kliknutí na banner ME 2010.  

3. deň: 22. októbra o 10:00 bude slávnostné otvorenie spoločných laboratórií SjF – 
VW. Otvorenie laboratórií je podmienené plnením harmonogramu stavebných 
prác ako aj inštaláciou technologických zariadení. Súčasťou otvorenia labora-
tórií bude beseda s novinármi o spolupráci medzi VW SK a SjF STU v zasa-
dačke dekana 004. Odpoludnia sa uskutoční repromócia absolventov Strojníc-
kej fakulty po 45. rokoch za účasti dekana fakulty a prodekanov. 

K bodu 5 Rôzne 

Dekan fakulty sa vyjadril, že počet študentov na Strojníckej fakulte STU je vyšší ako 
po minulé roky, čo možno pri súčasnej demografickej krivke považovať za úspech. 
Počet študentov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií bude na Slo-
vensku v dohľadnom čase klesať. Vyplýva to zo štatistiky Ústavu informácií a prog-
nóz školstva (ÚIPŠ), ktorá sa dotýka kvantitatívnej prognózy vývoja ukazovateľov 
stredných škôl. Relatívne vysoký pokles v počte žiakov do roku 2019 môžu očakávať 
na gymnáziách. Kým v súčasnosti sa počet žiakov 4-ročných gymnázií pohybuje na 
hodnote okolo 50-tisíc žiakov, v roku 2018 spadne táto hodnota na 39-tisíc. Podobný 
trend čaká aj stredné odborné školy a konzervatóriá. V roku 2008 navštevovalo 
stredné školy s úplným vzdelaním (4- a 5-ročné ukončené maturitou) približne 140 
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tisíc študentov. "Vzhľadom k demografickému vývoju by aj v nasledujúcich rokoch 
mal pokračovať pokles, ktorý sa zastaví v roku 2018, teda na 106 tisíc žiakoch. Do ro-
ku 2025 sa ukazovateľ zvýši na približne 115 tisíc žiakov," píše ÚIPŠ. Aby sme počty 
študentov stabilizovali, je podľa prod. Urbana potrebné robiť aj potrebné legislatívne 
opatrenia, aby sa mohli uznávať absolvované predmety študentov, ktorí prišli na na-
šu fakultu študovať z iných fakúlt. Preto prodekan požiadal vedúcich ústavov, aby 
zabezpečili vloženie informačných listov predmetov do AIS podľa aktuálnej akredi-
tácie - vloženie môže realizovať iba garant predmetu, resp. administrátor. Zároveň je 
potrebné skontrolovať, či súhlasia rozsahy hodín a kredity v AIS a v informačných 
listoch. Garant predmetu by mal aj posúdiť uznávanie predmetov podľa informač-
ných listov. Na tieto skutočnosti upozornili v diskusii doc. Hrnčiar a doc. Ščepka.   
 

Rozhodnutie č. 6 

Dekan fakulty žiada garantov predmetov, aby doplnili informačné listy v predme-
toch študijného programov. 

Termín: ihneď Zodpovední: garanti študijných programov, vedúci ústavov 

 

Prodekan Urban sa dotkol aj problému otvárania študijných programov, ktoré sa vy-
učujú v anglickom jazyku. Bolo by vhodné posúdiť vzhľadom na kvalitu vzdeláva-
nia, ktoré študijné programy by sa mali otvoriť v budúcom akademickom roku. Vý-
sledky prieskumu budú predmetom diskusie na Vedení fakulty a v Kolégiu dekana 
SjF STU. 

Rozhodnutie č. 7 

Prodekan Urban a prodekan Palčák preveria disponibilitu fakulty na výučbu 
v anglickom jazyku v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. 

Termín: január 2011    Zodpovední: prodekani Urban a Palčák 

 

Prodekan Palčák upozornil na termíny ukončovania projektov a vypracovania správ 
bežiacich projektov VEGA a KEGA. Monitoringom termínov sú poverené p. Bohu-
nická a pani Ing. Wengová. 

Ing. Chmelko upozornil na termín blížiacej sa voľby dekana fakulty. Na web stránke 
fakulty bude kompletná informácia o harmonograme volieb kandidáta na dekana fa-
kulty na funkčné obdobie 2011 – 2015. Podľa harmonogramu by mal byť dekan fa-
kulty zvolený 23.11.2010.  

Prof. Šolek upozornil na nefunkčnosť jednej časti sťahovacej tabule v posluchárni S3, 
opýtal sa dekana fakulty na opravu podlahy a elektroinštalácie v laboratóriu ústavu. 
Konštatoval, že 2 pretekárske autá Formuly SEA na fakulte sa nedajú robiť.  

Doc. Ridzoň upozornil na neprítomnosť upratovačiek v laboratóriach ústavu. 
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Prof. Peciar upozornil na konanie konferencie „Prevádzková spoľahlivosť výrobných 
zariadení v chemickom priemysle  a energetike“, ktorú organizuje Vedecko-
technická spoločnosť (VTS) pri a.s. Slovnaft Bratislava, ktorá je členom skupiny 
MOL,  je dobrovoľná organizácia vedeckých, výskumných a technických pracovní-
kov Slovnaftu, a.s. a jej dcérskych spoločností. Odbornými garantmi konferencie sú aj 
pracovníci fakulty prof. Peciar, prof. Élesztös a doc. Urban. Prod. Králik zabezpečí in-
formáciu o konferencii na web stránke fakulty.  

  

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

V Bratislave 25.10.2010   

 
Podľa zápiskov kolegov spracoval: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 


