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 Zápisnica č. 10 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 2. júna 2009 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 
Prod. Králik  – pracovná cesta 

Prizvaní: 

Veronika Blahová, PaedDr. Ing. Ingrid Součková, Ing. Vladimír Chmelko, PhD., Bc. 
Martin Stankovič, Bc. Martin Šulaj 

Program: 

1. Kontrola uznesení (dekan Šooš) 
2. Štátnice, promócie, prijímacie konanie (prod.Urban) 
3. Delenie dotácií (dekan Šooš) 
4. Plán investícií (dekan Šooš) 
5. Rôzne. 

K bodu 1 

Dekan fakulty postupne kontroloval rozhodnutia z predchádzajúcich zasadnutí.  

Podľa Rozhodnutia č. 56 vedúci Centra inovácií (CI) Ing. Chmela a vedúci Výpočto-
vého a informačného strediska (VIS) Ing. Repta zašlú základné informácie o daných 
útvaroch prod. Králikovi do 20.6.2009 aj s fotodokumentáciou. Úloha trvá. Postery vo 
vestibule sú nové, treba doplniť poster o CI a VIS. Nové študijné smery budeme pro-
pagovať až po akreditácii študijných programov. 

Dekan fakulty upozornil na čerpanie dovolenky na rok 2009 podľa pokynov v Zá-
pisnici z rokovania Kolégia dekana č.9 z 5. mája 2009. Dekan fakulty povoľuje za-
mestnancom fakulty preniesť do roku 2010 dva dni dovolenky, ktoré vykryjú požia-
davku na celofakultnú dovolenku 4. a 5. januára 2010. Dekan fakulty ukladá pracov-
níkom SjF STU: 

- čerpať dovolenku za rok 2009 tak, aby 80% dovolenky vyčerpali v termíne 
do 30.septembra 2009, 

- odporúča čerpať dovolenku v termíne 27. – 31. júla 2009 (5 dní) z dôvodu 
revízií hydraulických, vodovodných, tepelných a elektrických systémov, 

- čerpať dovolenku v termíne 28. – 31. decembra 2009 (4 dni). 
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K bodu 2 

Prodekan Urban informoval o príprave štátnic, promócií a prijímacom konaní. Prijí-
macia komisia bude mať zloženie: dekan, prod. Urban, doc. Ščepka, doc. Kostka, Ing. 
Chmelko, p. Čavojská. 

Prof. Peciar diskutoval o potrebe zmeny zloženia štátnicových komisií, o posunutí 
termínu a utvorení ďalšej komisie. Žiadosť prof. Peciara bola schválená na Vedení 
fakulty, ktoré sa konalo 2.6.2009.   

Prod. Urban informoval o počtoch prihlásených uchádzačov na denné a externé ba-
kalárske štúdium: Na denné bakalárske štúdium je v súčasnosti prihlásených 630 
študentov stredných škôl, minulý rok bolo 703. Na externú formu 123, minulý rok to 
bolo 185. Celkovo sa na prvý stupeň štúdia v roku 2009 hlási 753 uchádzačov. 
 

Rozhodnutie č. 57 

Dekan fakulty ukladá pripraviť rozpis na promócie podľa pripomienok z ústavov 
podľa tlačiva, ktoré zašle prod. Urban. 

Termín: 16. 6. 2009     Zodpovedný: prodekan Urban 

V diskusii doc. Ridzoň poukázal na potrebu aktualizovať informácie o štátniciach. 
Doc. Hrnčiar sa pýtal na možnosť vkladania posudkov do AIS v slovenskom aj 
v anglickom jazyku. Dekan upozornil, že zadania aj posudky treba dať do systému 
AIS len v slovenskom jazyku. 

K bodu 3 

Dekan predložil návrh rozdelenia mzdových dotačných prostriedkov a poukázal na 
dopady metodiky hodnotenia ústavov ako aj na potrebu reagovať vhodnými opatre-
niami, napr. presunom výskumníkov na miesto učiteľov a naopak.  Ukázalo sa, že 
zavedená metodika mzdových dotačných prostriedkov, ako jeden zo zdrojov finan-
covania,  je správna a metodiku hodnotenia výkonov ústavov treba ponechať. 

V diskusii prof. Peciar konštatoval, že metodika hodnotenia ústavov síce potvrdila 
existujúci stav, ale je otázkou, či je vhodné presúvať pracovníkov a či aj v budúcom 
roku bude dofinancovanie. 

Dekan dočasne zastavuje predlžovanie dohôd, kým nebude známa informácia 
o koľko bude MŠ SR krátiť dotácie. 
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Rozhodnutie č. 58 
 

Dekan fakulty ukladá, aby vedúci ústavov poslali svoje stanoviská k podkladom 
na rozdelenie dotácií.  

Termín: 8. 6. 2009      Zodpovední: vedúci ústavov 

K bodu 4  Plán investícií 

Dekan informoval, že finančné prostriedky z Rektorátu na údržbu budov sú vo výš-
ke 650 tis. € (20 mil Sk) a na dovybavenie laboratórií 650 tis. € (20 mil Sk). Treba re-
konštruovať „Ťažké laboratóriá“, strechu auly, hydraulicky vyregulovať systém vy-
kurovania a spolufinancovať projekt zatepľovania hlavnej budovy (10 mil Sk).  
 

Rozhodnutie č. 59 

Dekan fakulty ukladá, aby prod. Prikkel a prod. Urban pripravili rozpočty nutných 
stavebných úprav súvisiacich s rekonštrukciou a zatepľovaním hlavnej budovy fa-
kulty na Nám. slobody 17.  

Dekan fakulty ukladá, aby prod. Prikkel, Ing. Chmela  pripravili rozpočty nutných 
stavebných úprav súvisiacich s rekonštrukciou laboratórií jednotlivých ústavov 
v budove „Ťažkých laboratórií“. 

Termín: 2. 7. 2009  Zodpovední: prod. Prikkel, prod. Urban  a Ing. Chmela 
 

Na každé základné pracovisko fakulty budú vyčlenené finančné prostriedky (interný 
technologický projekt) vo výške 33 200 EUR na nákup nových  technológií a techno-
logických zariadení.  Jednou z podmienok pridelenia financií na predložený projekt 
je deklarácia účelnosti využitia finančných prostriedkov. V zmysle danej informácie 
musia vedúci ústavov deklarovať pre každý predmet obstarávania nasledovné pa-
rametre: 

- progresívnosť – poskytnuté prostriedky sú vynaložené na nákup progresívne-
ho zariadenia, resp. technológie (popis technických parametrov, ...) 

- jedinečnosť - zariadenie bude na našej fakulte jedinečné ( s výnimkou investí-
cií VIS nemáme na fakulte doposiaľ takéto zariadenie, ... ) 

- využitie pre vedeckovýskumné účely (interný, fakultný, národný, či medziná-
rodný výskum, ...) 

- využitie pre pedagogické účely (ktorý stupeň vzdelávania?, koľko študentov?) 
- spolufinancovanie projektu (uviesť zdroje dofinancovania pri zariadeniach 

nad 33 200 EUR) 
- možnosť združenia finančných prostriedkov z viacerých ústavov (podpora 

veľkých projektov) 
- časový plán nákupu (finančné prostriedky musia byť vyčerpané do konca ro-

ku 2009). 
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Dekan fakulty žiada, aby vedúci ústavov návrhy pripravili podľa uvedených kritérií 
a vytlačené doručili na sekretariát dekana do 23. júna 2009. Vypracované projekty 
budú vedúci ústavov alebo nimi poverení zástupcovia prezentovať na najbližšom za-
sadnutí Kolégia dekana SjF, dňa 30.júna 2009. Kolégium dekana sa ku každému pro-
jektu osobitne vyjadrí a rozhodne o jeho podpore. 
 
Dekan odporúča vedúcim ústavov pri výbere veľkých investícií združiť prostriedky 
na nákup unikátnych zariadení. 

 
Rozhodnutie č. 60 

Dekan fakulty ukladá, aby vedúci ústavov pripravili podklady pre využitie inves-
tičných prostriedkov na technológie podľa uvedených pokynov. 

Termín: 23. 6. 2009      Zodpovední: vedúci ústavov    
 

K bodu 5 Rôzne 

Dekan spresnil, že požiadavky na tlač a dotlač publikácií treba predkladať na pred-
písanom tlačive. Pri predložení žiadosti treba zdôvodniť potrebu tlače a dotlače (po-
čet študentov, počet výtlačkov na sklade, v knižnici,...) podľa podkladov z Výpočto-
vého a informačného strediska. Na webovú stránku fakulty treba priebežne dopĺňať 
oscanované titulné strany kvalifikačných publikácií, monografií, učebníc, skrípt 
a patentov a  dodržiavať jednotnú grafickú úpravu publikácií. Prodekan Palčák zvolá 
stretnutie členov edičnej komisie. 

 

Rozhodnutie č. 61 

Dekan fakulty žiada edičnú radu aby zabezpečila:  
1/ formulár na predkladanie tlače a dotlače,  
2/ priebežné dopĺňanie oscanovaných titulných strán nových publikácií (monogra-
fie, učebnice, skriptá a patenty, ..) 
3/ zabezpečiť jednotnú grafickú úpravu vydávaných publikácií 
4/ po splnení požiadaviek pre jednotnú grafickú úpravu predložiť návrh dekanovi 
na odmenu pre autora. 

Termín: 23. 6. 2009      Zodpovedný: prod. Palčák   
 

 

Dekan informoval o potrebe pripraviť novú smernicu a upraviť poplatky za účasť 
v komisiách, nikde sa neplatí, len za posudky. Vypracovaním smernice bol poverený 
prod. Urban na dopoludňajšom Vedení fakulty.  

Dekan fakulty informoval o potrebe preveriť zaradenie doktorandov. Treba doriešiť 
ich štatút študenta a stanoviť pracovnú dobu doktorandov na pracovisku. návrh 
spracuje v zmysle rozhodnutia z Vedenia fakulty prod. Urban.  
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Dekan informoval o príprave výletu pre zamestnancov SjF v zariadeniach odborov 
(Kežmarské žľaby, kapacita 100 miest). Pripravuje sa aj letný tábor pre deti. Výlet 
plánuje organizovať začiatkom septembra , v trvaní 2 – 3 dni, do účelového zariadenia 
na Kežmarské Žľaby (kapacita 100 miest). Ceny za stravu a ubytovanie sú veľmi pri-
jateľné, kapacita zariadenia je 80 lôžok a 20 prístielkov. Časť nákladov (napr. dopra-
vu, ....) sa plánuje hradiť z prostriedkov fakulty. Pretože ide o organizovanie takejto 
akcie po prvýkrát (po dlhom čase), vedenie fakulty chce zistiť predbežný záujem na-
šich zamestnancov o túto akciu. Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov, aby infor-
movali pracovníkov svojich pracovísk a predbežný zoznam záujemcov doručili na 
Personálne a sociálne oddelenie fakulty , sl. Veronike Blahovej do 23. júna 2009. 

Podrobnejšie info:http://www.rekreacnezariadenia.sk/rekreacne_zariadenie.html  

 

Prod. Palčák informoval dňa 26.5.2009 na Vedeckej rade STU v Bratislave  o príprave 
vydávania  Zborníka vedeckých prác SjF. Zásady vydávania pošle vedúcim ústavov. 

 

Prod. Palčák informoval o aktuálnych výzvach a možnostiach podávania nových 
projektoch.  

Rozhodnutie č. 62 

Dekan fakulty ukladá pripraviť pracovné stretnutie vedúcich ústavov 
a kompetentných osôb za účelom informovania, koordinovania a prípravy nových 
projektov.  

Termín: 30. 6. 2009      Zodpovedný: prod. Palčák 
 

Dňa 18.6.2009 sa uskutoční pracovné stretnutie vedúcich ústavov s partnermi (Mr. 
Stockmann, GFE Schmalkalden, Prof. Fey, Uni Erlangen, Dr. Starke, CiS Erfurt a Mrs. 
Höhme, AT&M). 

Prod. Prikkel informoval, že firma SKF zriadi v KCOV pracovisko so započatím čin-
nosti 22. 6. 2009, ústavy môžu poslať pracovníkov na školenie, ktoré bude 23. 6. 2009. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 

  

V Bratislave, 2.6.2009   

 
 
Zapísal: doc. Ing. František Palčák, PhD., v.r. 
Dodatočná redakcia textu: doc. Ing. Marian Králik, CSc. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 


