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Zápisnica č. 4 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 3. decembra 2008 o 11:00 v Kočovciach 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola uznesení 
2. Propagačné aktivity fakulty zamerané na  štúdium na SjF STU (prod. Králik) 
3. Stav rekonštrukcií Ťažkých laboratórií  (Ing. Chmela) 
4. Stav čerpania finančných prostriedkov  (Ing. Kuzmová) 
5. Návrh metodiky delenia dotačných prostriedkov pre rok 2009 (dekan Šooš, Ing. 

Kuzmová) 
6. Rozličné 
 

K bodu 1 

Kontrolu uznesení vykonal dekan fakulty.  
Rozhodnutie č. 12, ktoré sa  týka výroby informačných tabúl, trvá.  
Rozhodnutie č. 15 - prodekan Králik spracoval zoznam škôl, ktoré je vhodné navštíviť 

v rámci propagácie fakulty. Pedagógovia sa prihlasujú na propagačné výjazdy 
a vedúca študijného oddelenia p. Vavrečková koordinuje výjazdy (viac pedagógov 
sa prihlasuje na jednu školu, počet návštev na školy v rámci jedného výjazdu 
a pod.).   

Rozhodnutie č. 19 - možno konštatovať, že pridelené finančné prostriedky 
z grantových projektov sa čerpajú priebežne.   

Rozhodnutie č. 20 - počet pevných liniek bude od prvého januára zredukovaný na 
minimálne nutný.    

Rozhodnutie č. 21 – pani tajomníčka zabezpečila registráciu našej fakulty u notára za 
účelom príjmu 2 % z výšky dane.  

 
Ostatné rozhodnutia sa priebežne plnia alebo boli splnené. 
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K bodu 2 

Prodekan Králik predstavil spracovanú tabuľku výjazdov za účelom propagácie SjF 
STU na stredných školách. Tabuľka bola zaslaná vedúcim ústavom, vedúci ústavov 
informovali pracovníkov na ústavov a spätne posielajú doplnenú tabuľku. Niektoré 
ústavy neodpovedali na danú aktivitu, prodekan Králik požiadal o reakciu. Očakáva 
sa, vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu, menších záujem o štúdium na SjF 
STU. Stav treba prekonať zvýšenou propagačnou aktivitou fakulty a dostať do pove-
domia mladých ľudí potrebu technického vzdelania strojárskeho charakteru. 
Z toho istého dôvodu bude vyrobené propagačné DVD o našej fakulte (úloha 
z rozhodnutia č. 16). Na scenári sa pracuje a v priebehu začiatku januára by mali byť 
prvé nakrúcania.  
Ing. Chmelko požiadal o doplnenie zoznamu laboratórií z ÚAMM, ktoré budú uve-
dené v propagačnom DVD. Zoznam bol uvedený v zápise z KD zo dňa 5.11.2008.     

K bodu 3  

Vedúci Centra inovácií SjF STU informoval o prácach v priestoroch „Ťažkého labora-
tória“. Ing. Chmela upozornil aj napriek niektorým komplikáciám, ktoré rieši vo 
vlastnej kompetencii, práce pokračujú podľa jeho predstáv. Na otázku dekana fakul-
ty o predpokladanom termíne ukončenia stavebných prác, Ing. Chmela odpovedal, 
že by to mohlo byť do konca januára. Ing. Chmela upozornil aj na vysoký vek pra-
covníkov CI. 
  

Rozhodnutie č. 22 
Ing. Chmela bude koordinovať stavebné práce v Centre inovácií tak, aby bola I. 
etapa stavebných prác ukončená do konca januára 2009.   
Termín: 31.1.2009 Zodpovední: vedúci CI 

 

K bodu 4  

Tajomníčka fakulty informovala o čerpaní pridelených finančných prostriedkov. Ako 
bolo spomenuté aj v bode 1 tejto zápisnice, zameraného na kontrolu uznesení, pride-
lené finančné prostriedky sa čerpajú. Začali sa čerpať aj tie prostriedky, ktoré sa 
v priebehu roka nečerpali. Dekan fakulty znova ubezpečil členov kolégia, že nevy-
čerpané prostriedky použije na vypísanie interného grantového projektu fakulty.  
 

K bodu 5  

Metodika rozdeľovania finančných prostriedkov na ústavy bola predmetom spoloč-
ného zasadnutia KD a AS SjF. Vedúci ústavov prezentovali svoje názory na metodi-
ku. Prijatá metodika nebola prijatá súhlasne všetkými vedúcimi ústavov. V závere 
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tohto zasadnutia vedúci najčastejšie prezentovali názory, ktoré boli zhrnuté do na-
sledovných bodov: 

- zahrnúť do metodiky hodnotenia výkonov ústavov aj projekty riešené v rámci 
ZoD, 

- zahrnúť do metodiky skutočne odučené hodiny – nie „kreditoštudenti“, 
- v metodike zabezpečiť možnosť kolegiality pri prideľovaní finančných pro-

striedkov na ústavy, 
- obmedziť počet študentov bakalárskych a diplomových prác na učiteľa na 5, 
- zaradiť do metodiky hodnotenia pedagogických výkonov aj výkony so štu-

dentmi – samoplatcami, 
- zaviesť do metodiky systematizáciu miest a neustále ju aktualizovať, 
- zaujať stanovisko, čo s ústavmi, ktoré majú zmrazený nárast financií, 
- dopracovať metodiku a dať na diskusiu už pred začiatkom budúceho akade-

mického roka. 
 

Rozhodnutie č. 23 
Zaslať spresnené prezentácie vedúcich ústavov zo spoločného zasadnutia KD 
a AS SjF prodekanovi Palčákovi. 
Termín: 10.12.2008 Zodpovední: vedúci ústavov, prod. Palčák 

 
  Rozhodnutie č. 24 

Umožniť predregistráciu študentov pri zápisoch ročníkov, aby sa proces zápisu 
skrátil. Možné termíny predregistrácie: 1.4 – 15.7.2009 a 20.8. – 20.9.2009. 
 Zodpovední: doc. Ščepka, Ing. Repta 

 
Rozhodnutie č. 25 

Vypracovať stanovisko k pripomienkam študentov, ktoré odzneli v rámci spoloč-
ného výjazdového zasadnutia KD a AS SjF STU v Kočovciach. 
 Zodpovedný: doc. Ščepka 

 

K bodu Rozličné  

Dekan fakulty informoval, že navrhol prof. Ing. Ladislava Dedíka, DrSc. na ocenenie 
„profesor roka“. Menovaný splnil všetky požiadavky, o.i. aj jeho interný doktorand 
ukončil štúdium do 3 rokov. 
Dekan fakulty informoval o výsledkoch revízie elektrických zariadení na fakulte. 
Prečítal prítomným výsledky kontroly elektrických zariadení v budove na Nám. slo-
body 17, čo vedúci ústavov potvrdili svojím podpisom. Súčasne vyzval vedúcich ús-
tavov, aby o výsledkoch kontroly informovali svojich podriadených na ústavoch 
a oboznámili ich s nimi, čo musia všetci potvrdiť svojim podpisom. 
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Rozhodnutie č. 26 
Zabezpečiť oboznámenie zamestnancov na jednotlivých ústavoch s výsledkami  
kontroly elektrických zariadení v budovách na Nám. slobody 17, na Mýtnej a na 
Pionierskej ulici. Oboznámenie sa s výsledkami kontroly a prijatými opatreniami 
potvrdia zamestnanci svojím podpisom..   
Termín: 20.12.2008             Zodpovední: vedúci ústavov a fakultných pracovísk  

 
Dekan fakulty informoval o obsahu kolégiu rektora. Úlohy, vyplývajúce z tohto za-
sadnutia, boli splnené – písomná analýza úbytku študentov a opatrenia na zastave-
nie úbytku, návrhy na osobitné platy a pod. 
Prodekan Králik požiadal vedúcich ústavov aj ako člen redakčnej rady univerzitného 
časopisu SPEKTRUM, aby pracovníci ústavov publikovali v tomto časopise. Požiadal 
doc. Šoleka, aby ústav ako garant publikoval o medzinárodnej konferencii „Strojné 
inžinierstvo 2008“. Prod. Králik napíše príspevok o akcii „IngA – inžinier 
v automobilovom priemysle“, ktorý sa konal za účasti aj predsedu predstavenstva 
Volkswagen Slovakia, a.s. Dr. A. Tostmanna. 
Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov, aby dohliadli na čerpanie dovoleniek pra-
covníkov ústavov a čerpali ich podľa podpísaného plánu dovoleniek v maximálnej 
miere v kalendárnom roku. 
Dekan fakulty pripomenul akciu „Fakultné Vianoce“, ktoré sa bude konať 18.12. 2008 
v aule fakulty (kultúrny program) a vo vestibule fakulty. Tento krát bude akcia spo-
jená aj s našimi bývalými pracovníkmi – dôchodcami, ktorí budú rovnako osobne 
pozývaní. Týmto chce vedenie fakulty zdôrazniť spolupatričnosť s našimi bývalými 
pracovníkmi a zlepšiť udržiavanie kontaktov.  
 
Dekan fakulty poďakoval členom kolégia za aktívnu účasť prítomným nielen na sa-
motnom KD, ale aj za prípravu podkladov a aktívnu účasť na spoločnom zasadnutí 
AS a KD SjF. 
         
 
 
 
Bratislava, 6. decembra 2008 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
 


