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Zápisnica č. 10 / 2006-2007 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 2. júla 2007 o 10.00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Organizácia záveru akademického roka 2006/2007 (prodekan Urban) 
3. Propagácia štúdia – konzultačné stredisko Tlmače (prodekan Urban) 
4. Stav čerpania financií na projektoch – finančná rezerva pre fakultu (tajomníčka 

Kuzmová) 
5. Koordinácia činností súvisiacich s reorganizáciou fakulty (dekan Šooš) 
Rôzne 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutia sa priebežne plnia.  
Dekan fakulty informoval o významných akciách, ktoré sa konali od ostatného za-
sadnutia Kolégia dekana: 

- uviedol, že Slovenská akadémia vied udelila cenu za spolupráci s vysokým io 
školami autorskému kolektívu, ktorého členmi boli aj pracovníci SjF STU pod 
vedením prof.  Hulká. Zablahoželal prof. Hulkóvi k tomuto úspechu,  

- informoval o konaní medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia 
TOP 2007. Poďakoval organizátorom pod vedením Ing. Ľudovíta Kollátha, 
PhD. za vynikajúce zvládnutie akcie, 

-  zasadnutie Kolégia rektora STU – počas rokovania zaznel návrh na uvalenie 
nútenej správy na SjF STU. Dekan fakulty objasnil kroky, ktoré sa vykonávajú 
na stabilizáciu finančnej situácie. Rektor STU vyslovil požiadavku na spoločné 
rokovanie Vedenia SjF STU a Vedenia STU. Rokovanie sa uskutoční 10. júla 
2007, 

- prvé zasadnutie Hospodárskej rády sa konalo 25. júna 2007, predsedom sa stal 
Dr. h.c. Ing. Jozef Uhrík, PhD., podpredsedom dekan Šooš, výkonným tajomní-
kom prodekan Králik. 
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K bodu 2 

Prodekan Urban informoval o organizácii záveru akademického roka 2006/2007. 
Termíny jednotlivých akcií záveru akademického roka a prijímania uchádzačov 
o štúdium v akademickom roku 2007/2008 sú: 

 26. a 27. júna 2007 - štátnice inžinierskeho štúdia, 
 3. júla 2007 - promócie bakalárskeho štúdia,  
 4. júla 2007 - promócie inžinierskeho štúdia, 
 28. júna 2007 – písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium, 
 28. júna 2007 – druhé zasadnutie prijímacej komisie bakalárskeho štúdia, 
 2. júla 2007 - zasadnutie prijímacej komisie inžinierskeho štúdia, 
 2. júla 2007 – prijímacie skúšky doktorandského štúdia, 
 2. júla 2007 - zasadnutie prijímacej komisie doktorandského štúdia, 
 15. augusta 2007 – termín prijímania prihlášok na bakalárske štúdium, 2. kolo, 
 28. augusta 2007 – písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium, 2. kolo. 

Počty uchádzačov o štúdium na SjF STU v akademickom roku 2007/2008: 

Uchádzači o bakalárske štúdium: 

ŠP bakalárskeho štúdia Denná forma Externá forma Ba Ext. forma Tlmače 

Automobily, lode a spaľovacie motory 350 49  

Mechatronika 131 23 1 

Procesné strojníctvo 23 8  

Strojárska výroba  a manažérstvo kvality 177 50 38 

Energetické strojárenstvo 40 10 61 

Spolu 721 140 100 

Uchádzači o inžinierske štúdium: 

ŠP inžinierskeho štúdia Počet
prihlášok

Neukon-
čené BŠ

Ukončené 
IŠ na SjF

STU

Ukončené 
BŠ na SjF 

STU 
z predch. 

rokov

Cudzí

Automatizácia a informatizácia strojov 
a procesov  

21 2 1  4 

Automobily, lode a spaľovacie motory 50 10  1 4 

Aplikovaná mechanika 33  1   

Automatizované výrobné systémy  9 1    

Hydraulické a pneumatické stroje 
a zariadenia 

9 1    
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Chemické a potravinárske stroje 
a zariadenia  

23 12    

Mechatronika  1    1 

Manažérstvo kvality v strojárskych podni-
koch 

30 6 3  3 

Nízkopotenciálna energetika 25 4 2 1  

Strojárske technológie a materiály 15    5 

Výrobné stroje a zariadenia 9 1    

Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpra-
vníctvo a poľnohospodárstvo 

10     

Tepelné energetické stroje a zariadenia  5 1    

Spolu 240 38 7 2 17 

 
Kolégium dekana zobralo predložený materiál na vedomie. 

K bodu 3 

Prodekan Urban informoval o aktivitách spojených s náborom uchádzačov 
o štúdium na SjF STU v akademickom roku 2007/2008. Na podporu druhého kola 
náboru sa rozhodlo o vykonaní týchto konkrétnych akcií: 

- júl 2007 – reklama v MHD Bratislava, použilo sa 130 plagátov propagujúcich 
štúdium na SjF STU, 

- júl 2007 – reklamné šoty na troch rozhlasových staniciach, propagujúce štúdium 
na SjF STU, 

- nový reklamný pútač nad hlavným vchodom do budovy SjF STU.  

Zároveň informoval o aktivitách na vytvorenie konzultačného strediska v Tlmačoch. 
Priebeh predchádzajúcich rokovaní: 

- 3. mája 2007 – návšteva mesta Tlmače, rokovanie o predbežnom záujme o zria-
denie konzultačného strediska. Rokovania sa zúčastnili: dekan Šooš, prodekan 
Urban, doc. Ščepka (všetci Sjf STU), Ing. J. Holubec (Elektráreň Mochovce), Ing. 
Ľ. Mrázová (SOUS Tlmače), Mgr. M. Považan (primátor mesta Tlmače),  

- 14. júna 2007 – návšteva delegácie z mesta Tlmače na SjF STU. Rokovania sa zú-
častnili: dekan Šooš, doc. Ščepka (obidvaja SjF STU), Ing. Kotrus, Ing. R. Bundil, 
Mgr. Gajdošová (všetci SES Tlmače), 

- 19. júna 2007 – rokovanie na VÚC Nitra. Rokovania sa zúčastnili: prodekan Ur-
ban, doc. Ščepka (obidvaja SjF STU), Ing. H. Psotová (vedúca odboru školstva, 
mládeže, športu a kultúry VÚC Nitra), Ing. Ľ. Mrázová (SOUS Tlmače). 
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K bodu 4 

Informácie predniesol v zastúpení tajomníčky fakulty prodekan Prikkel. Prezentoval 
tabuľku so zoznamom vedecko-výskumných projektov a finančných prostriedkov, 
ktoré na ne boli pridelené (tabuľka 1 v prílohe k tejto zápisnici) 

Prehľad finančných prostriedkov jednotlivých typov domácich grantových projek-
tov na pracoviskách SjF STU v roku 2007 sa nachádza v tabuľke 2  v prílohe k tejto 
zápisnici. Celková suma 15% účelovej dotácie, odvedená v prospech SjF STU na po-
krytie spotreby energie, dosahuje približne 2,3 mil. Sk.  

Poznámky k tejto tabuľke:  

1) z projektu APVV je teraz v štádiu riešenia zaslanie cca 2 mil. Sk spoluriešiteľ-
ským organizáciám. Podiel 15 % na energie je vyčíslený z pridelených pro-
striedkov, ktoré zostávajú na fakulte, 

2) finančné prostriedky z jednotlivých projektov sa zatiaľ nečerpajú, pretože boli 
pridelené na fakultu až v priebehu mája 2007, 

3) zostatky jednotlivých projektov z roku 2006 sa priebežne dočerpávajú. 

Kolégium dekana vzalo predložený materiál na vedomie. 
Diskusia: 

- M. Tolnay: navrhol, že ak sa má previesť 15% celkového objemu grantov na 
energie, VF by sa malo obrátiť na MŠ SR so žiadosťou o zmenu účelu použitia 
pridelených finančných prostriedkov v domácich grantových projektoch. Zdô-
raznil, že v medzinárodných projektoch bude veľký problém takéto čerpanie 
prostriedkov na energie, 

- dekan fakulty: prodekanovi Kostkovi ukladá pripraviť list na MŠ SR, 
- M. Polóni: žiadal pripraviť smernice na podávania a vykonávanie projektov, 

aby už vo fázi prípravy projektov boli jasné finančné požiadavky SjF STU, 
- dekan fakulty: uviedol, že príslušná smernica bude k dispozícii od 1. septembra 

2007. Informoval o zriadení projektového oddelenia. 

K bodu 5 

Dekan fakulty zrekapituloval sled udalostí, vedúcich k tvorbe novej organizačnej 
štruktúry. Časový harmonogram je takýto: 

- 3. mája 2007:  zámer rektora STU o vytváraní kampusových ústavov STU   
- 15. mája 2007: zasadnutie Kolégia dekana SjF STU so zverejnením východísk na 

vytváranie ústavov SjF STU, 
- 22. mája 2007: stretnutie s akademickou obcou SjF STU a prezentovanie výcho-

dísk na vytváranie ústavov SjF STU, 
- 6. júna 2007: zasadnutie Kolégia dekana SjF STU s predstavením návrhu novej 

organizačnej štruktúry SjF STU, 
- 8. júna 2007: stretnutie dekana SjF STU s profesormi a garantmi ŠP na SjF STU, 
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- 8. júna 2007: zasadnutie AS SjF, na ktorom sa schválili kritériá na vytváranie zá-
kladných pracovísk SjF STU, 

- 19. júna 2007: informácia prorektora F. Janíčka o vytváraní Kampusových ústa-
vov STU, 

- Jún 07: prebiehalo pripomienkové konanie k novej organizačnej štruktúre na SjF 
STU, 

- 30 týždeň: vypísanie výberového konania na miesta vedúcich základných pra-
covísk SjF  

- 34 týždeň: konkurzy na vedúcich základných pracovísk SjF STU, 
- 36 týždeň: vymenovanie vedúcich základných pracovísk SjF STU, 
- 37 týždeň: výberové konania na miesta členov základných pracovísk SjF STU. 

Zopakoval zásady tvorby nových organizačných jednotiek už aj so zapracovaním 
pripomienok Akademického senátu SjF STU (zmeny vyplývajúce z rokovania AS SjF 
STU sú podčiarknuté): 

- príbuznosť študijných programov a VV zamerania, 
- ústav musí zabezpečovať vzdelávanie najmä v druhom a treťom stupni, 
- ústav musí zabezpečiť garantovanie dvoch študijných programov IŠ a dvoch 

programov DrŠ, 
- minimálna kapacita hodinovej dotácie ústavu 25 000 hodín (1 875 h na osobu a 

rok), 
- počtom garantovaných študijných programov sa definuje množstvo pedagogic-

kých pracovníkov v každom ústave: 2 profesori,  4 docenti, 8 asistenti, 
- počet ostatných pracovníkov (okrem pedagógov a výskumníkov) nesmie pre-

výšiť 30% všetkých pracovníkov (teda približne 4 pracovníci), 
- pedagogický pracovníci na miestach profesorov a docentov pracujú na ústave 

na plný úväzok (ustanovený pracovný čas), 
- ústavu zaniká nárok na plné obsadenie funkčných miest, pokiaľ sa študijný 

program garantovaný ústavom neotvorí ani raz počas štandardnej dĺžky štúdia, 
- definovaný počet pedagogických pracovníkov - nie je záväzný pre pracoviská, 

ktoré negarantujú študijné programy. 

Dekan fakulty predstavil analýzu ekonomickej situácie súčasných základných praco-
vísk po aplikovaní metodiky MŠ SR na prideľovanie dotačných prostriedkov na zá-
kladné pracoviská.  

Vyzval vedúcich pracovísk KHS, KCHSZ, KTE a KTT na spoločné stretnutie, kde 
sa spresní nové organizačné usporiadanie dotknutých pracovísk. To isté platí pre KF, 
KM, VS, KJaSV, KTV a KIS, ktoré majú separátne rokovanie. 

Diskusia: 

- V. Molnár: konštatoval, že porovnanie bolo zaujímavé, ale sa porovnáva nepo-
rovnateľné. Výkony pracovísk, ktoré učia masovo, sa porovnávajú s katedrami, 
ktoré závisia od záujmu študentov. Žiadal vytvoriť viaceré kategórie pracovísk 
so zohľadnením ekonomickej náročnosti štúdia. Poukázala na nerovnomerné 
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postavenie jednotlivých študijných programov. Nie je chybou zamestnancov, že 
nemajú v pedagogickom procese veľké počty študentov, 

- Dekan fakulty: súhlasil, že pri hodnotení výkonov treba zohľadniť špecifiká 
vyučovania na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, 

- G. Hulkó: poukázal na zlú štruktúru študijných programov bakalárskeho štú-
dia. Z toho dôvodu máme veľký problém s pedagogickými výkonmi. KAIPT 
navrhovala viaceré študijné programy so zameraním na informatiku, ale neboli 
akceptované na podanie žiadosti o akreditáciu,  

- A. Cepková: pýtala sa na metodiku hodnotenia pedagogických výkonov, preto-
že telesná výchova malá nulové pedagogické výkony kvôli nulovej dotácii kre-
ditov na hodinu telesnej výchovy. V metodike sa zohľadňoval prepočítaný po-
čet kreditov. Požiadala o preklasifikovanie výkonov KTV, 

- P. Benco: poukázal na disproporciu v hodnotení pomeru výkonov a miezd, 
- M. Peciar: poukázal na potrebu rozpočítania finančných prostriedkov podľa 

metodiky MŠ SR na katedry. Treba ale dbať o to, aby sa neznížila kvalita praco-
viska. Žiadal o predloženie analýzy úspor na dekanáte v dôsledku novej orga-
nizačnej štruktúry. 

- Dekan fakulty: uviedol, že navrhovaná zmena nechce preniesť zodpovednosť 
ihneď na základné pracoviská. Do konca roka sa vytvorí prechodné obdobie, 
kým bude fakulta ešte v núdzovom režime.  Od 1. januára 2008 sa budú delimi-
tovať finančné prostriedky na jednotlivé základné pracoviská.  

- I. Ščepka: upozornil, aby sa z úplnej centralizácie neprešlo na úplnú decentrali-
záciu. Prešlo sa na tzv. divíznu organizačnú štruktúru a divízny spôsob riade-
nia. Celý systém financovania bol vytvorený tak, aby sa potvrdzovala 
a posilňovala samostatnosť jednotlivých súčastí univerzity. Ten systém ale nie 
je dobrý, vznikla vnútorná konkurencia, akákoľvek kooperácia sa skúma cez 
ekonomiku a nie cez odborné a vecné argumenty. Varoval pred upadnutím do 
extrémneho systému vzájomného platenia za výkony. 

- M. Tolnay: ocenil prezentovanú analýzu. Navrhoval vytvoriť systém hodnote-
nia každého pracovníka, aby sa vedelo, koľko ktorý pracovník prispieva 
k celkovým výkonom. Tento systém sa musí stretnúť so systémom prezentova-
ným dekanom fakulty. 

- M. Varchola: hodnotenie až na jednotlivca sa už urobilo, nezverejnilo sa a neap-
likovalo sa na jednotlivca. Takéto hodnotenie sa musí využívať aj v budúcnosti. 
Treba ho ale používať veľmi citlivo. Poukázal na obmedzené právomoci vedú-
cich základných pracovísk. Vyzval na zvýšenie zodpovednosti vedúcich praco-
vísk. Vzniesol výčitku AS SjF STU v minulom období, že zlyhal vo svojej kon-
trolnej funkcii.  

- Dekan fakulty: potvrdil, že bude hodnotenie výkonov až na jednotlivca. Vede-
nie fakulty si vyhradzuje právo monitoringu, aby sa odstránila prípadná osob-
ná animozita. Vytvorené hodnotenie sa bude pravidelne aktualizovať.  

- Prodekan Prikkel: informoval o pripravovanej akcii Akademicko-priemyselnej 
spolupráce, ktorá sa týka vytvorenia nového študijného programu v oblasti 
energetiky. Tento študijný program má byť celouniverzitný, vo svojej podstate 
absorbuje časť potenciálnych študentov SjF STU.  
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- Dekan fakulty: uviedol, že do konca týždňa bude zbierať námety na názvy no-
vých pracovísk a ich oddelení.  

K bodu Rôzne: 

- M. Peciar: poukázal na dlhé trvanie ekonomických transakcií na dekanáte,  
- Dekan fakulty: do konca septembra vypíše výberové konanie na účtovníčku, 
- V. Polčíková: upozornila, že takmer žiadne katedry ešte nedodali CD obsahujú-

ce záverečné práce ani analytické listy, 
- M. Tolnay: pýtal sa na personálne obsadenie Inštitútu vzdelávania PSA, 
- Dekan fakulty: informoval o rokovaniach s PSA o ďalšej spolupráci, zatiaľ sa 

nerozhodlo o ďalšom spôsobe pokračovania spolupráce s PSA. 
 
 
Bratislava, 3. júla 2007 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Martin Halaj, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
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Príloha 1 

Prehľad domácich grantových projektov vrátane pridelených financií 

Tabuľka 1 Prehľad domácich projektov na pracoviskách SjF STU v roku 2007 spolu 
s pridelenými finančnými prostriedkami 
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Tabuľka 2 Prehľad finančných prostriedkov jednotlivých typov domácich granto-
vých projektov na pracoviskách SjF STU v roku 2007 

 

 

 


