
 
 

Zápisnica č. 7 / 2010-2011 
 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo  1. marca 2011 o 11.00 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Prezentácia firmy Škoda Mladá Boleslav 
3. Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia na akademický rok 2011/2012 

na SjF STU 
4. Informácia z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 7- 8.2.2011 

 
K rozhodnutiu č. 19 – Dohodnúť evaluáciu predmetov so študentmi a s vedúcimi 
ústavov podľa návrhu prodekana Urbana.         
Za plnenie rozhodnutia bol zodpovedný prodekan Urban. Kontrola rozhodnutia sa 
z dôvodu jeho neprítomnosti presúva do najbližšieho zasadnutia Kolégia dekana dňa 
5.4.2011.                          Kontrola na najbližšom zasadnutí VF  
 
Dekan fakulty informoval, že v rámci študijného programu Kvalita produkcie bolo 
zrušené habilitačné a inauguračné konanie. 
 
V súvislosti s danou skutočnosťou, dekan fakulty vydal rozhodnutie: 
 

 
Rozhodnutie č. 20 

Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať všetky zmeny v súvislosti s akreditáciou 
študijných programov na Strojníckej fakulte STU. 
  
Termín: 5.4.2011                                          Zodpovední: garanti študijných programov 
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K bodu 2 
 
           Fakultu navštívil Ing. Martin Gephart zo spoločnosti Škoda Auto  z Českej 
republiky, za účelom náboru absolventov fakulty. 
Predstavil podnik, obory a požiadavky na zamestnancov, ktorým ponúkajú dostatok 
pracovných miest, najmä absolventom strojníckych fakúlt. V počiatočnej fáze sú 
oslovení vedúci ústavov, aby mohli skoordinovať svojich študentov.  
Ing. Gephart požiadal dekana fakulty o možnosť stretnutia priamo so študentmi 
a zorganizovať tak informačné stretnutie s diskusiou. Dekan so stretnutím súhlasil. 
Pred samotným stretnutím budú na fakulte rozmiestnené informačné plagáty 
o pripravovanej akcii.  
Dekan fakulty pozval predstaviteľov spoločnosti Škoda Auto aj na akciu 
JOBFÓRUM, ktorá sa koná dňa 20.4.2011.  
 
K bodu 3 
 
           V súvislosti s prvým kolom podávania prihlášok na bakalársky stupeň štúdia 
dekan fakulty informoval, že k 1.3.2011 bolo zaregistrovaných 517 prihlášok na 
štúdium. Toho istého dňa dekan vyhlásil predĺženie prvého kola podávania 
prihlášok, trvajúceho do 31.3.2011. Oproti minulému roku je to nárast, aj napriek 
tomu, že do ukončenia riadneho termínu prvého kola sa nekonali návštevy 
stredných škôl. K propagácii fakulty pomohli reklamy v tlači a rozhlase a taktiež 
akcia Strojárska olympiáda. 
 V súvislosti s propagáciou fakulty, prodekan Hučko do septembra 2011 
pripraví plán propagácie fakulty, kde sa zhodnotí aj efektivita návštev stredných 
škôl. Odznela požiadavka vyhodnotiť návštevy stredných škôl v závislosti od 
jednotlivých regiónov, druhov škôl, študijného priemeru uchádzačov. 
 Dekan fakulty sa vyjadril, že pri pretrvávajúcom trende náraste študentov 
študujúcich v dennej forme štúdia bude v budúcnosti snaha eliminovať externé 
štúdium na fakulte. 
 Prof. Iždinská v súvislosti s propagáciou fakulty navrhla, aby sa reklama SjF 
umiestnila aj na web-stránky jednotlivých stredných škôl. Dekan súhlasil a podotkol, 
že by súhlasil aj s platenou reklamou na www-stránkach stredných škôl 
financovanou z prostriedkov Strojárskej olympiády. 
 Dekan pri tejto príležitosti predstavil prítomným manažéra pre propagáciu 
fakulty Ing. Denisa Gerhardta. 
 

 
Rozhodnutie č. 21 

Dekan fakulty nariaďuje dohodnúť so strednými školami návštevy poverenými 
zamestnancami fakulty za účelom náboru študentov.  
Termín: 11.3.2011                                 Zodpovední: prod. Hučko, p. Marta Bavlšíková 
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K bodu 4 
          
          Dekan fakulty informoval o programe zasadnutia Kolégia rektora zo dňa 
28.2.2011. 
  
Uviedol, že výročná správa univerzity za rok 2010 bude musieť byť prepracovaná. 
  
 V súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv bolo nariadené zasielanie 
všetkých dokumentov, ktoré musia byť zverejnené. Dokumenty budú zasielané na 
Právny a organizačný útvar R-STU – JUDr. Fabianovej. Tam sa vytvorí elektronická 
kópia dokumentu, ktorá bude zverejnená na internete a originál sa archivuje. 
 Ohľadom úspešnosti univerzity v projektoch APVV dekan fakulty informoval, 
že STU má 22% úspešnosť v projektoch ako predkladateľ a 45% úspešnosť ako 
partneri. 
 Na Kolégiu rektora boli budovy SjF označené ako budovy v havarijnom stave. 
Dekan v tejto súvislosti bude požadovať pridelenie financií na opravu budov. 
 Kvestorka univerzity upozornila, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR zmenilo prerozdelenie dotačných prostriedkov na školy.  
 Taktiež sa pripravuje nový zákon o vysokých školách. Má byť vypracovaný 
do 1.1.2012. 
 
K bodu 5 
 
            Dekan predstavil prítomným kompetencie členov vedenia a úpravy v členení 
jednotlivých útvarov. Schéma tvorí prílohu k zápisnici (Príloha č. 1). 
 
 Dekan informoval o svojom rozhodnutí č. 47 zo zasadnutia Vedenia fakulty 
toho dňa: Oddelenie ekonomiky práce a miezd bude mať od 1.3.2011 úradné hodiny,  
a to pondelok-piatok od 8.00 do 12.00 hod. 
 
 Taktiež informoval o rozhodnutí č. 45 z toho istého dňa, v ktorom nariaďuje 
schvaľovanie objednávok na nákup publikácií z dotačných prostriedkov jedine 
podpisom dekana fakulty. Nariadenie nadobúda účinnosť od 1.3.2011 do odvolania. 
 
 Dekan fakulty schválil personálne obsadenie Edičnej rady fakulty v zložení: 
predseda Edičnej rady je doc. Ing. Karol Prikkel, PhD., členovia: Mgr. Viera 
Polčíková, Ing. Lucia Ploskuňáková, Jaroslava Jurkovičová, Práva a povinnosti 
Edičnej rady SjF STU sú prílohou tejto zápisnice (Príloha č. 2). 
 
 Prodekan Prikkel oboznámil prítomných o cenách Literárneho fondu. Ceny 
budú udeľované v štyroch kategóriách: 

1. Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo – nominovaný za fakultu 
je prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

2. Cena za vedeckú a odbornú literatúru – nominovaný je Ing. Gergely Takács, 
PhD. 
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3. Prémia za trojročný vedecký ohlas – nominovaný je prof. Inf. Peter Šolek, 
PhD. 

4. Cena za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie a za vynikajúcu 
reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí – nominácia za fakultu sa nekoná. 

 
 Prodekan Prikkel taktiež informoval prítomných o návrhu zaradiť vybrané 
vedecké monografie  zamestnancov SjF do Edičného plánu SjF STU v Bratislave. Bolo 
vybraných spolu 13 monografií, ktoré  sa predložia na schválenie Vedeckej rade. 
 Zoznam  publikácií je prílohou  tejto zápisnice (Príloha č. 3). 
 
V súvislosti s karentovanými publikáciami bol vypracovaný postup pri hľadaní 
karentovaných časopisov, ktorý môže slúžiť zamestnancom fakulty. 
Postup je prílohou tejto zápisnice (Príloha č. 4). 
 
 Mgr. Herzogová informovala o stave plnení povinností doktorandov 
a s obhajobou minimálnych prác. Prof. Peciar prejavil nespokojnosť s kvalitou 
niektorých prác. Dekan podotkol, že garanti študijných programov majú dbať na 
úroveň kvality písomných prác k dizertačnej skúške. Táto problematika bude 
predmetom najbližšieho stretnutia s doktorandmi. 
 
 Dekan informoval, že vydal nariadenie o pozastavení vyplácania 
mimoriadnych štipendií na jeden mesiac, pretože nie je isté či tieto peniaze budú 
poskytnuté z MŠ SR.  Súčasne požaduje Rektorát STU o vypracovanie novej 
metodiky zjednocujúcej vyplácanie týchto štipendií na fakultách.  
 
 Dekan fakulty oznámil, že dňa 20.4.2011 sa uskutoční Študentská vedecká 
konferencia. K tomuto dátumu sa uskutoční aj akcia Jobfórum a taktiež bude zasadať 
Hospodárska rada. Tento deň bude koordinovať prodekan Hučko.  

 
Rozhodnutie č. 22 

Dekan fakulty oznamuje, že dňa 20.4.2011 sa uskutoční Študentská vedecká 
konferencia, JOBFÓRUM a v tento deň bude zasadať Hospodárska rada.  
 
Zodpovednými za organizáciu jednotlivých akcií sú:   
- Študentská vedecká konferencia:   prod. Urban, Mgr. Gabková 
- JOBFÓRUM:      Bc. Uher, Ing. Haringová       
- Hospodárska rada:     prod. Hučko  
          Termín: 20.4.2011                          
 
 Mgr. Janušová informovala zúčastnených o aktuálnych výzvach na podanie 
projektov. Táto informácia tvorí prílohu k tejto zápisnici (Príloha č. 5). 
 
 V súvislosti s výučbou v anglickom jazyku prodekan Hučko požiadal 
vedúcich ústavov o zoznam učiteľov, ktorí môžu praktizovať výučbu v angličtine. 
Jedná sa tak o bakalárske, ako aj inžinierske štúdium.  
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Rozhodnutie č. 23 

Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať anglickú verziu webstránky fakulty.  
Termín: 5.4.2011                                     Zodpovedný: prod. Hučko, Ing. Gerhardt 
 
V súvislosti s výročnou správou vydal dekan fakulty nasledovné rozhodnutie 
 

Rozhodnutie č. 24 
Dekan fakulty nariaďuje finalizovať výročnú správu SjF STU za rok 2010.  
Zodpovední  za jednotlivé časti sú: 
- pedagogická činnosť     prod. Urban, 
- vedecko-výskumná činnosť    prod. Gondár, doc. Palčák,   
- spolupráca s praxou     prod. Hučko, doc. Králik, 
- ekonomická oblasť      Ing. Kuzmová,  
 
Zodpovední za redakciu:      prod. Gondár, doc. Ščepka 
Termín: 1.5.2011                                                                        
 
Odznela tiež požiadavka na dokončenie „Annual reportu“ fakulty za rok 2010 v 
anglickej verzii. 
 

Rozhodnutie č. 25 
Dekan fakulty nariaďuje finalizovať Annual report za rok 2010.  
Termín: 31.3.2011                    Zodpovední: prod. Hučko, doc. Palčák, Mgr. Polčíková   
 
 Prodekan Prikkel v závere informoval o turnaji v stolnom tenise pod záštitou 
Paraolympionického výboru. Turnaj sa uskutoční 15.3.2011 mimo priestorov fakulty. 
Za fakultu bude zostavené dve súťažné družstvá, pedagógov a  študentov. 
Organizátormi podujatia sú: Veľvyslanectvo spojeného kráľovstva Veľkej Británie, 
Paraolympijsky výbor, Strojnícka fakulta STU v BA a Študentský cech strojárov. 
 
Dekan následne zasadnutie ukončil a poďakoval zúčastneným za účasť. 

 
V Bratislave 1.3.2011 

 

Zapísala: Mgr. Anna Janušová v.r. 

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

1, Kompetencie členov vedenia a členenie útvarov 

2, Práva a povinnosti Edičnej rady SjF STU 

3, Návrh na zaradenie vedeckej monografie do Edičného plánu SjF STU v Bratislave  

    na rok 2011 

4, Postup pri hľadaní karentovaných časopisov 

5, Aktuálne výzvy na podávanie projektov 


