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Zápisnica č. 9 / 2007-2008 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2008 o 13.00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Rozpočet SjF STU na rok 2008 (tajomníčka Kuzmová) 
3) Príprava výberových konaní na obsadenie pracovných miest docentov a profe-

sorov (prodekan Prikkel) 
4) Príprava záveru akademického roka 2007/2008 (prodekan Urban) 
Rôzne 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutia sa priebežne plnia. 

K bodu 2 

Dekan fakulty predstavil hlavné body rozpočtu Strojníckej fakulty na rok 2008. Jeho 
štruktúru a jednotlivé parametre schválil AS SjF STU na svojom zasadnutí 2. júna 
2008. Podrobnosti rozpočtu uvádza príloha 1 zápisnice č. 16/2008-2009 zo zasadnutia 
vedenia fakulty, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2008. 

V diskusii k predloženému návrhu rozpočtu fakulty na rok 2008 sa vedúci ústavov 
vyjadrovali najmä k nastaveniu jednotlivých kritérií metodiky výpočtu rozdelenia 
mzdových prostriedkov na jednotlivé ústavy. Poukázali na potrebu akceptovania po-
treby delenia študijných skupín na viacero menších skupín v prípade špecializova-
ných laboratórnych cvičení. Poukázali tiež na potrebu zachovania kontinuity finan-
covania pri vytvorení ústavov.  

Dekan fakulty zdôraznil, že v roku 2008 je prioritou zachovanie plnej výšky tarif-
ných platov aj v prípade ústavov, ktoré sa ocitli pod hranicou výkonov odpovedajú-
cich 90% úrovne tarifných platov. Zároveň uistil vedúcich ústavov o vykonaní analý-
zy dopadov metodiky delenia dotačných prostriedkov na konci roka 2008, pričom 
nevylúčil určitú modifikáciu metodiky v budúcnosti tak, aby čo v najvyššej miere 
zohľadňovala špecifiká  pedagogického procesu na jednotlivých ústavoch za pred-
pokladu, že sa na tejto zmene zhodnú všetci vedúci ústavov. Zmena metodiky môže 
nastať aj v prípade, že sa zmení metodika MŠ SR. Pretrvávajúcim problémom finan-
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covania fakulty je podstatný pokles dotácie v roku 2005, takže aj relatívny medziroč-
ný nárast objemu finančných prostriedkov ešte stále nedokázal kompenzovať prud-
ký pokles z minulosti. 

K bodu 3 

Prodekan Prikkel informoval o stave príprav výberových konaní na miesta profeso-
rov a docentov na SjF STU. Dňa 24. mája 2008 vyšiel inzerát vo verejných oznamova-
cích prostriedkoch a na internete, do 14. júna sa budú prijímať písomné podklady 
o uchádzačov o miesta profesorov a docentov. Zasadnutia výberových komisií sa 
uskutočnia 19.-20. júna 2008. Členmi výberových komisií bude jeden z prodekanov, 
zástupca odborov, externý člen vedeckej rady fakulty a jeden z profesorov bez kon-
fliktu záujmov pri daných výberových konaniach. Počty vypisovaných miest profe-
sorov a docentov pri tomto kole výberových konaní upravuje nasledujúca tabuľka. 
 
Študijné odbory Profesor Docent 

9.1.9 aplikovaná matematika 1 4 
5.1.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1 4 
5.2.3 dopravné stroje a zariadenia 2 2 
5.2.29 energetika 4 4 
5.2.49 procesná technika 1 2 
5.2.50 výrobná technika 0 2 
5.2.57 kvalita produkcie 1 2 
5.2.51 výrobné technológie 1 5 
5.1.7 aplikovaná mechanika 2 3 
5.2.16 mechatronika 1 2 
5.2.14 automatizácia  1 3 
5.2.53 meranie  1 2 
5.2.55 metrológia 2 1 
5.2.5 časti a mechanizmy strojov 0 1 
Spolu 18 37 
 
Predpokladá sa, že priebeh výberového konania sa bude modifikovať podľa toho, či 
bude uchádzač žiadať o pokračovanie na takej iste pozícii, ako doteraz, alebo či bude 
žiadať o zaradenie na príslušné miesto po prvýkrát. V prípade žiadosti o pokračova-
nie na rovnakom pracovnom mieste sa nepožaduje osobná prítomnosť kandidáta, 
v prípade prvej žiadosti o pracovné miesto sa kandidát musí osobne zúčastniť výbe-
rového konania. Osobná prítomnosť uchádzača sa požaduje aj v prípade kandidáta 
z externého prostredia mimo fakulty. 
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K bodu 4 

Prodekan Urban zrekapituloval jednotlivé body harmonogramu záveru akademic-
kého roka 2007/2008. Dekan fakulty určil náhradný termín štátnych skúšok bakalár-
skeho stupňa štúdia na 26. augusta 2008. 

Dekan fakulty informoval, že k 3. júnu 2008 bolo prijatých  spolu 886 prihlášok 
uchádzačov o bakalárske štúdium na SjF STU, z toho 703 uchádzačov o dennú formu 
a 183 uchádzačov o externú formu štúdia (z toho Tlmače 79). Na inžinierske štúdium 
sa k tomuto dňu hlási 239 uchádzačov. V tejto súvislosti informoval, že pri predpo-
kladanom rozhodnutí prijímacej komisie na vyhodnotenie prihlášok prvého kola pri-
jímacieho konania vyhlási aj druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium. 
V takom prípade by sa prihlášky na bakalárske štúdium prijímali do 15. augusta 
2008. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa uskutočnia 9. júla 2008. 

Docent Ščepka predstavil časový harmonogram akademického roku 2008/2009 
(pozri prílohu 1). Na základe pripomienok vedúcich ústavov sa v harmonograme 
upraví zapisovanie praxe v prvom stupni štúdia tak, aby sa realizovalo na ústave, 
ktorý garantuje príslušný bakalársky študijný program. 

Rozhodnutie č. 38 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov nahlásiť prodekanovi Urbanovi pe-
dagógov, ktorí budú za študijný program I. stupňa zapisovať potvrdenie 
o povinnej praxi študentov bakalárskeho štúdia 

Termín: 6. júna 2008 

K bodu Rôzne 

5.1 Dekan fakulty informoval: 

- rektor STU zriadil centrum projektovej podpory, ktoré má slúžiť na po-
skytovanie podpory pri podávaní projektov a čerpaní finančných pro-
striedkov centier excelencie. Všetky projekty v rámci OP Výskum a vývoj 
za STU podpisuje výlučne rektor. Okrem projektovej podpory sa v tomto 
centre budú lokalizovať aj finančné prostriedky na poskytnutie spoluúčas-
ti v pridelených projektoch,  

- rektor STU schválil pre každú fakultu príspevok 10 mil. Sk na spolufinan-
covanie rozvojových projektov a zvýšenie kvality výučby. Dekan fakulty 
vyzval vedúcich ústavov na podávanie návrhov na čerpanie týchto pro-
striedkov. Termín do 6. júna 2008, 

- za fakultu išlo do výberového konania 7 návrhov projektov KEGA,  
- VR STU na svojom zasadnutí 2. júna 2008 schválila udelenie titulu profe-

sor emeritus pre prof. Zongora, 
- pracovníci oddelenia telesnej výchovy ponúkajú pre deti zamestnancov 

fakulty detské tábory počas letného obdobia. Dekan fakulty informoval, že 
fakulta túto aktivitu čiastočne finančne podporí, 
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- na fakulte sa vytvoril interný grant vo výške 1 mil. Sk, ktorý má slúžiť na 
nákup nových technológií. Vedúci ústavov majú predkladať žiadosti 
o finančný príspevok z tohto grantu. Dekan fakulty pripraví osnovu žia-
dosti o poskytnutie finančných prostriedkov z tohto grantu. 

Rozhodnutie č. 39 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov predložiť zámery na nákup nových 
technológií. 

Termín: 10. júna 2008 
 
5.2 Prodekan Prikkel informoval o nových sumách cestovných náhrad a sumách za 

použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely. Nové sadzby sú 
k dispozícii u pani E. Kováčovej na dekanáte SjF STU. 

5.3 Prodekan Kostka informoval o stave príprav projektov v rámci ERDF. Výzva, 
ktorá vyšla, je zatiaľ veľmi neurčitá. V každom prípade treba definovať oblasť 
výskumu, v ktorej fakulta mieni podať projekt a takisto aj jeho bližšiu klasifiká-
ciu do priorít výzvy. 

5.4 Prodekan Králik informoval o zasadnutí Hospodárskej rady SjF STU, ktoré sa 
uskutočnilo 27. mája 2008. Členovia HR ponúkli možnosť vykonania odbornej 
praxi v ich podnikoch. Takisto sumarizoval priebeh otvorenia Centra technolo-
gického transferu kvality, ktoré slávnostne otvoril rektor STU prof. Báleš.  

 
 
 
 
 
 
Bratislava 3. júna 2008 
 
Zapísal: doc. Ing. Martin Halaj, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 



Zápisnica č. 9 / 2007-2008 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2008 o 13.00
 

5/6 

Príloha 1 

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2008/2009 
 

Zápisy 
1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) – denná forma  02.09.2008 - 05.09.2008 
1. a 2. ročník BŠ – externá forma (KS Tlmače)  06.09.2008 
1. ročník BŠ – externá forma  08.09.2008 
2., 3. a 4. ročník BŠ – externá forma  09.09.2008 
2. a 3. ročník BŠ – denná forma  10.09.2008 - 12.09.2008 
1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ)  16.09.2008 - 17.09.2008 
Slávnostné otvorenie akademického roku 2008-2009  22.09.2008 
 
Prvý semester 
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ  22.09.2008 - 14.02.2009 
Výučba  22.09.2008 - 20.12.2008 
Zimné prázdniny  22.12.2008 - 05.01.2009 
Skúškové obdobie prvého semestra  07.01.2009 - 14.02.2009 
 
Druhý semester 
1. a 2. roč. BŠ – denná forma, 
1., 2. a 3. ročník BŠ – externá forma, 
1. ročník IŠ  16.02.2009 - 31.08.2009 
Výučba  16.02.2009 - 23.05.2009 
Veľkonočné prázdniny  09.04.2009 - 14.04.2009 
Skúškové obdobie druhého semestra  25.05.2009 - 04.07.2009 
Hlavné prázdniny  05.07.2009 - 31.08.2009 
 
3. ročník BŠ – denná forma 
4. ročník BŠ – externá forma 16.02.2009 - 26.06.2009 
Výučba  16.02.2009 - 16.05.2009 
Veľkonočné prázdniny  09.04.2009 - 14.04.2009 
Skúškové obdobie  18.05.2009 - 13.06.2009 
Odovzdanie indexov na uzavretie  do 13.06.2009 
Odovzdanie bakalárskej práce  do 13.06.2009 
Príprava na štátnu skúšku  15.06.2009 - 24.06.2009 
Štátna skúška  25.06.2009 - 26.06.2009 
Promócie  03.07.2009 
 
2. ročník IŠ  16.02.2009 - 01.07.2009 
Výučba  16.02.2009 - 15.05.2009 
Veľkonočné prázdniny  09.04.2009 - 14.04.2009 
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Skúškové obdobie  18.05.2009 - 12.06.2009 
Odovzdanie indexov na uzavretie  do 12.06.2009 
Odovzdanie diplomovej práce  do 12.06.2009 
Príprava na štátnu skúšku  15.06.2009 - 26.06.2009 
Štátne skúšky  29.06.2009 - 01.07.2009 
Promócie  10.07.2009 
 
Zápis študentov (po splnení študijných plánov) 
do 2. a 3. roč. BŠ a do 2. ročníka IŠ  01.06.2009 - 30.06.2009 
 
Ďalšie aktivity 
Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie  22. 04. 2009 
 
Prax v bakalárskom štúdiu (povinná) 
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ  6 týždňov 


