
 
Zápisnica č. 8 / 2010-2011 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo  5. apríla 2011 o 13.00 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Personálna metodika hodnotenia výkonov 

- publikačná činnosť (prod. Prikkel) 
- publikácie z pohľadu kompletnej akreditácie (dekan fakulty) 

3. Konkretizácia dlhodobého zámeru SjF (prod. Hučko) 
4. Študentská vedecká konferencia (prod. Hučko, prod. Urban) 
5. Metodika delenia dotačných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
6. Informácia zo zasadnutia Kolégia rektora 
7. Rôzne 

 
            Dekan fakulty v úvode zasadnutia predstavil zástupcu fakulty vo vedení STU 
– pána prorektora Peciara a poprial mu veľa šťastia vo funkcii. Vedením ÚPFI bol od 
1.4.2011 do 31.8.2011 namiesto prof. Peciara poverený doc. Jelemenský. 
            Dekan sa následne vyjadril aj k havarijnému stavu budov fakulty. Problém už 
riešil aj na rektorátnej úrovni. 
            Prod. Urban oboznámil prítomných s momentálnym stavom podávania 
prihlášok na bakalársky stupeň štúdia. Prvé kolo podávania prihlášok je uzavreté. 
K 5.4. 2011 fakulta eviduje 705 prihlášok na dennú a externú formu štúdia. Z toho na 
dennú formu 628 prihlášok.  
Dekan fakulty vyhlási 2. kolo podávania prihlášok pravdepodobne k začiatku mája 
2011. Prihlásení v prvom kole majú nárok na internát. 
 

Rozhodnutie č. 26 
Dekan fakulty rozhodol neotvoriť 1. ročník externého štúdia v Tlmačoch.  
Externá forma štúdia v 1. ročníku bakalárskeho stupňa sa otvorí len v Bratislave.  
                                                                                                       Zodpovedný: prod. Urban  
 
 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 1.3.2011. 

 
 



Zápisnica č. 8 / 2010-2011 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty  STU zo dňa 5. apríla 2011 

2 
 

K rozhodnutiu č. 19 – Dohodnúť evaluáciu predmetov so študentmi a s vedúcimi ústavov 
podľa návrhu prodekana Urbana.         
           Za plnenie rozhodnutia bol zodpovedný prodekan Urban, ktorý oboznámil 
prítomných s nasledovnými zistenými údajmi: 
  
Obdobie: SjF - ZS 2010/2011 
Hodnotenie predmetov 
Potenciálny počet respondentov: 2075 
Skutočný počet respondentov: 106 5% 
  
Počet riadne zapísaných predmetov v období:  432 
Počet predmetov s odpoveďami:  119 
Počet predmetov bez odpovedí:  313 27% 
  
Počet vyplnených anketových lístkov:  356   
Priemerný počet lístkov na predmet:  0,82   
  
Doplňujúce otázky 
Potenciálny počet respondentov:  2049 
Skutočný počet respondentov:  0 0% 
 
                                                            Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 20 – Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať všetky zmeny v súvislosti 
s akreditáciou študijných programov na Strojníckej fakulte STU. 
           Dekan fakulty informoval prítomných, že v dňoch 4.- 5.4. 2011 prebehlo na 
fakulte rokovanie s Akreditačnou komisiou. Navštívené bolo aj pracovisko 
v Tlmačoch, kde  pracovná skupina Akreditačnej komisie navrhla, že nie je dôvod 
akreditovať výučbu v Tlmačoch. Bude tam prebiehať len nevyhnutná výučba. 
Pracovná skupina AK vyzvala vedenie fakulty riešiť otázku veku garantov 
študijných programov.  

Kontrola na najbližšom zasadnutí KD 
 
K rozhodnutiu č. 21 – Dekan fakulty nariaďuje dohodnúť so strednými školami návštevy 
poverenými zamestnancami fakulty za účelom náboru študentov. 
                                                            Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu 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 
 
Akcie sa presúvajú na 19.4.2011.                                                           
                                                            Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 23 – Dekan fakulty nariaďuje aktualizovať anglickú verziu webstránky 
fakulty. 
             Za plnenie rozhodnutia bol zodpovedný prod. Hučko, ktorý uviedol, že kvôli 
nedostatku času vzhľadom na prípravu akcií na fakulte, anglická verzia ešte 
aktualizovaná nebola. Kontrola rozhodnutia sa presúva na najbližšie zasadnutie 
Kolégia dekana SjF. 
                                                                                  Kontrola na najbližšom zasadnutí KD 
 
K rozhodnutiu 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: 3.5.2011                                                                        
                                                                                  Kontrola na najbližšom zasadnutí KD 
 
K rozhodnutiu č. 25 – Dekan fakulty nariaďuje finalizovať Annual report za rok 2010. 
Zodpovední: prod. Hučko, doc. Palčák, Mgr. Polčíková. 
                                                                                  Kontrola na najbližšom zasadnutí KD 
 
 
K bodu 2 
 
          Dekan fakulty uviedol, že momentálne sme v druhej tretine nového 
akreditačného obdobia.  
Fakulta sleduje dve databázy publikačnej činnosti. V prvej sa evidujú nielen aktívni 
zamestnanci – tí, ktorí publikujú, ale i zamestnanci, ktorí vôbec nepublikujú. Eviduje 
aj podielovú účasť pri spoluautorstve. 
Druhá databáza súvisí s akreditáciou. V databáze je vedená publikačná činnosť za 
roky 2008,2009,2010 podľa oblastí výskumu a študijných odborov za celú fakultu. 
Evidujú sa najmä publikácie A1, A2, B, ktoré sa započítavajú do komplexnej 
akreditácie. Fakulta v komplexnej akreditácii plní 5 oblastí výskumu: 

- Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo;  
- Metalurgické a montánne vedy;  
- Strojárstvo;  
- Informatické vedy, automatizácia, telekomunikácie;  
- Inžinierstvo a technológie. 

 
            Pre každú oblasť výskumu potrebujeme predložiť 50 excelentných publikácií 
(A1, A2, B). Publikácie niektorých ústavov spadajú aj do viacerých oblastí výskumu. 
Preto bude vedúcim ústavov zaslaný prehľad publikácií na kontrolu. V oblasti 
výskumu Strojárstvo má fakulta 67 publikácií. Spolu za všetkých 5 oblastí má fakulta 
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ku dnešnému dňu 133 excelentných publikácií. Na úspešnú akreditáciu je za päť 
oblastí výskumu potrebných 250 publikácií.  
Dekan poznamenal, že ÚPHSV má taktiež excelentné publikácie, len ich nie je možné 
zaradiť medzi oblasti výskumu fakulty. 
             Dekan uviedol, že by bolo prospešné znížiť počet oblastí výskumu. Tiež je 
potrebné riešiť docentov a profesorov, ktorí za posledných 3 a pol roka nevydali 
publikácie A1, A2, B. Za minulý rok totiž evidujeme pokles publikačnej činnosti až 
o 75 %. 
 Vedúci ústavov dostanú presný výpis publikácií za ich ústav. Bude v ich 
kompetencii podniknúť postihy proti tým, ktorí majú nulový počet publikácií. 
Dekan na Kolégiu dekana SjF po ukončení kontroly publikácií zverejní troch 
zamestnancov s najlepšou publikačnou činnosťou a troch s najslabšou aktivitou. 
 Prof. Šolek položil otázku či je možné znížiť počet oblastí výskumu z terajších 
piatich. Dekan odpovedal, že sa snažil presunúť Metalurgické a montánne vedy do 
Strojárstva, ale neprešlo žiadosť nebola akceptovaná. 
 Podmienky pre akreditáciu sa ale môžu zmeniť, nakoľko sa pripravuje nová 
metodika. 
Dekan následne požiadal vedúcich ústavov, aby verifikovali pridelené publikácie na 
ústavy, lebo je to taktiež dôležité kritérium pri rozdelení dotačných prostriedkov. 
 
  

Rozhodnutie č. 27 
Dekan fakulty nariaďuje riešiť nízku publikačnú aktivitu niektorých 
zamestnancov  na ústavoch. Navrhnuté riešenie písomne predložiť dekanovi.                        
Termín: 1.5.2011      Zodpovední: vedúci ústavov   
 
 
K bodu 3 
 
           Prod. Hučko informoval prítomných, že konkretizácia dlhodobého zámeru 
fakulty je v pripomienkovom konaní. Dokument bude v rozsahu 8 normovaných 
strán. Jednotlivé úlohy v rôznych oblastiach ako veda a výskum, zahraničné styky, 
rozvoj fakulty a iné, budú rozdelené na osoby. Dlhodobý zámer fakulty sa  predloží 
Akademickému senátu SjF na schválenie. Predsedníčke senátu bude materiál zaslaný 
do 7.4.2011.   
 
K bodu 4 
 
           Vedenie fakulty informovalo, že Študentská vedecká konferencia a Jobfórum 
sa budú konať dňa 19.4.2011.  
O 9.00 bude otvorenie akcie, potom prebehne samotná súťaž. Súčasne bude 
prebiehať i Jobforum, k dnešnému dňu nahlásilo účasť 9 firiem. Firmy si platia 
stánok aj reklamu. Spoločnosť PSA Peugeot a Škoda Mladá Boleslav budú mať 
hodinové prezentácie, kvôli náboru potenciálnych zamestnancov. Ostatné firmy 
budú mať 15-minútové prezentácie. 
Vedúci ústavov budú mať za úlohu zabezpečiť účasť študentov. 
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            Prod. Urban informoval, že dňa 12.4.2011 o 8.00 sa uskutoční stretnutie 
vedúcich ústavov s tajomníkmi sekcií, v ktorých sa bude súťažiť. Následne požiadal 
vedúcich ústavov, aby mu uviedli sekcie, ktoré sa pre súťaž otvoria, meno tajomníka 
za každú sekciu, a taktiež odhadovaný počet súťažiacich. 
Do 15.4.2011 žiada uviesť konkrétne mená súťažiacich aj s menom školiteľa.  
Doc. Harman požiadal o výnimku pre ústav ÚPHSV, nakoľko nespĺňajú minimálny 
počet ôsmich excelentných prác o jednu prácu. Výnimka bola povolená.  
Autori víťazných prác budú aj pozitívne finančne motivovaní. 
 
          Dňa 20.4. 2011 bude prebiehať výučba za utorok, 19.4. Prod. Urban cieleným 
mailom osloví všetkých vyučujúcich v tento deň, aby si výučbu presunuli na 
nasledujúci deň a zabezpečili účasť študentov na akciách. 
 
  

Rozhodnutie č. 28 
Dekan fakulty v súvislosti s ŠVK a Jobfórom nariaďuje: 
 
- zabezpečiť aby sa študenti, ktorí majú v utorok vyučovanie, v plnom počte 
zúčastnili  na uvedených akciách                   Zodpovední: vedúci ústavov, vyučujúci    
 
- presunúť výučbu z utorka 19.4.2011 na stredu 20.4.2011 z dôvodu konania 
Študentskej vedeckej konferencie a Jobfóra.  
                                                                                                       Zodpovedný: prod. Urban  
 
 
           Dekan informoval, že 19.4.2011 bude taktiež zasadať Hospodárska rada SjF. 
Zasadnutie začne o 10.00. Hlavnou témou bude spolupráca fakulty s podnikmi na 
projektoch. 
 
K bodu 5 
 
           Tajomníčka fakulty informovala o novej metodike delenia dotačných 
prostriedkov na rok 2011. SjF sa bude riadiť pravdepodobne metodikou z roku 2010. 
Ministerstvo školstva metodiku zmenilo. Rektorát STU sa ešte k zmene metodiky 
nevyjadril.  
Prof. Iždinská navrhla, aby sa fakulta riadila buď ministerskou alebo rektorátnou 
metodikou, a tým dosiahla súlad s nadriadenou inštitúciou. Dekan uviedol, že budú 
vypracované varianty úpravy metodiky, ktoré sa predložia na prerokovanie 
Akademickému senátu SjF.   
 
            Dekan sa v diskusii k problematike vyjadril aj k cenám licencií za programy 
Magion, AIS, EIS, ktoré ročne stoja STU cca 254 000 €, čo je pre univerzitu veľká 
finančná záťaž. Taktiež Výskumné centrum STU stojí univerzitu ročne cca 200 000 €.  
Dekan má v úmysle vytvoriť pracovné miesto pre fakultného správcu AISu, pol 
platu by mal fakulte refundovať rektorát. 
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K bodu 6 
 
           Dekan fakulty otvoril otázku uhrádzania vreckového pri služobných cestách. 
Od 1.4.2011 nie sú povolené ani z projektov APVV. Financovať sa môžu len 
z hospodárskych zmlúv s praxou. Z rektorátu bolo v tejto súvislosti očakávané 
usmernenie pre fakulty k vyplácaniu vreckového. Usmernenie ale vydané nebolo. 
           Dekan informoval aj o rozdelení financií z príjmu univerzity z predaja 
pozemku spred 4 rokov vo výške 44 866 000 €. 
Rektor informoval, že na rekonštrukciu FIIT je naplánovaných 34 500 000 €, vláda 
z toho prisľúbila 14 500 000 €, zatiaľ ale poskytla len 11 500 000 €. Doc. Jelemenský 
uviedol, že pri schvaľovaní novej budovy FIIT na AS STU bolo deklarované, že 
výstavba nebude financovaná z prostriedkov STU. 
           Dekan informoval, že do Vedeckej rady STU sú za fakultu nominovaní prof. 
Hulkó, prof. Šooš, Ing. Slezák (generálny riaditeľ Siemens, s.r.o.; absolvent fakulty).   
Ing. Slezák bude aj členom správnej rady. 
 
K bodu 7 
    
          Prod. Gondár informoval o súčasti metodiky rozdelenia dotačných 
prostriedkov, ktorou je vedecko-výskumná činnosť jednotlivých zamestnancov 
ústavov. Za každý ústav boli rozpísané financie z projektov na zamestnancov. Tieto 
rozdelenia budú slúžiť k sumarizácii výkonov, vedúci ústavov budú mať pomôcku 
pre prerozdelenie dotačných prostriedkov. Započítavajú sa len dotačné prostriedky, 
ktoré nám ministerstvo započítalo do dotácií. Ďalšou časťou metodiky pre 
prerozdelenie dotačných prostriedkov sú pedagogické výkony jednotlivých 
pracovníkov a taktiež publikačná činnosť. 
 Prof. Iždinská vyjadrila nespokojnosť so súčasným systémom rozdelenia 
financií z projektov v rámci ústavov. Dekan preto otvára diskusiu k súčasnej 
metodike. 
 

 Rozhodnutie č. 29 
Dekan fakulty otvára diskusiu k súčasnej metodike a očakáva návrhy zmeny 
metodiky pre vedecko-výskumné výkony jednotlivých pracovníkov.                        
Termín: 12.4.2011      
           
           Treťou časťou metodiky sú pedagogické výkony. K tejto problematike sa 
vyjadril prod. Urban. Oboznámil prítomných s prepočtom kreditoštudentov a taktiež 
s tým, že vedenie pôjde len po ústavy. Za ústav pri rozdelení dotačných prostriedkov 
zodpovedá vedúci ústavu 
 

Rozhodnutie č. 30 
Dekan fakulty nariaďuje vykonať kontrolný prepočet pedagogických výkonov na 
ústavoch.                                                                                                       
Termín: 15.4.2011                                                                   Zodpovední: vedúci ústavov 
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            Dekan informoval prítomných o vykonaných hospitáciách  na výučbe. Prvá 
hospitácia bola vykonaná v piatok 11.3.2011. S výučbou v tento deň bol dekan značne 
nespokojný kvôli neprítomnosti niektorých vyučujúcich na prednáškach 
a seminároch podľa rozvrhu. Ďalšia hospitácia prebehla v pondelok 21.3.2011. 
S týmto dňom prejavil dekan a taktiež prod. Urban veľkú spokojnosť. Poďakovali 
prednášajúcim za ich excelentné výkony na prednáškach. V hospitáciách mieni 
vedenie pokračovať, koncom semestra bude z hospitácií vydaná správa, ktorá sa 
distribuuje vedúcim ústavov. Ak sa bude absencia vyučujúceho znovu opakovať, 
dekan siahne na osobné ohodnotenie. 
 
            Dekan informoval, že SjF a Volkswagen Slovakia dňa 5.4.2011 získala cenu 
TRENDu za výnimočný projekt spolupráce vysokých škôl a firiem v rozvoji 
vzdelávacích aktivít. 
 
            Následne dekan informoval, že boli schválené tri projekty na vytvorenie 
kompetenčných centier v rámci OP VaV. Fakulta sa bude podieľať na implementácii 
dvoch projektov. 
Taktiež boli schválené pre fakultu dva projekty APVV. 
 
            Prod. Urban informoval, že prebehlo stretnutie s garantmi bakalárskeho 
štúdia. V budúcom roku bude otvorený len jeden študijný odbor v anglickom jazyku. 
Fakulta takto bude zabezpečovať výučbu v anglickom jazyku každý rok len 
v jednom krúžku v rámci jedného študijného programu.  
             Následne konzultoval s vedúcimi ústavov počty študentov inžinierskeho 
štúdia v prezenčnej a kombinovanej metóde, ktoré budú zverejnené. 
Pre doktorandské štúdium je dôležité zverejniť garantované študijné programy, 
ktoré sa otvárajú.  Po zverejnení možnostiach štúdia na doktorandskom stupni je 
potrebné zverejniť aj témy doktorandských prác. 
 
              Prod. Hučko informoval ohľadom publikácie, ktorá mala byť vydaná k 70. 
výročiu STU. Bude vydaná pod názvom Cesta k úspechu a bude to slovensko-
anglická verzia. Momentálne sa prepracováva úvod a záver. Informácie ohľadom 
ústavov sa meniť nebudú. Vytvorí sa aj časť venovaná profesorom a emeritným 
profesorom, ktorí by tam mali mať aj fotografie. Zoznamy študijných programov sa 
zo záveru vypustia. Dokončenie prvej verzie sa očakáva začiatkom mája 2011. 
Finálna verzia sa očakáva v júni 2011. 
 

 Rozhodnutie č. 31 
Dekan fakulty nariaďuje prezentáciu prvej verzie publikácie o fakulte na Kolégiu 
dekana SjF dňa 3.5. 2011.                                                                        
Termín: 3.5. 2011                                                                        Zodpovedný: prod. Hučko 
 
             Tajomníčka fakulty informovala o zmene limitov pre verejné obstarávanie 
v súvislosti s nadobudnutím platnosti novely zákona o verejnom obstarávaní dňa 
1.4.2011. Novelou sa najmä znižujú finančné limity  pre určenie rozsahu zákazky 
(podlimitná, podprahová zákazka alebo zákazka s nízkou hodnotou v závislosti od 
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predpokladanej hodnoty zákazky). Vedúcim ústavov v tejto súvislosti bude zaslané 
písomné usmernenie.  
 
V závere boli prítomní oboznámení s rozhodnutím dekana z predchádzajúceho dňa, 
4.4.2011, v ktorom predlžuje termín odovzdania bakalárskych záverečných prác na 
8.6.2011.  
 
 
 
Dekan následne zasadnutie ukončil a poďakoval zúčastneným za účasť. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 5.4.2011 

 

 

Zapísala: Mgr. Anna Janušová v.r. 

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


