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Zápisnica č. 6 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 04. februára 2009 o 13:00 v Bratislave 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 
1. Prehliadka zrekonštruovaných priestorov (archív, posilňovňa, CI) 
2. Kontrola rozhodnutí (doc. Šooš) 
3. Strojárska olympiáda (Mgr. Kováčová) 
4. Správa o VaV činnosti za rok 2008 (prod. Palčák) 
5. Stav zavádzania EIS Magion (Ing. Kuzmová) 
6. Rozličné 

K bodu 1 

Dekan fakulty pozval členov Kolégia dekana na prehliadku rekonštruovaných prie-
storov. V suteréne fakulty bola ukážka budovanie Registratúrneho strediska STU pri 
Strojníckej fakulte. V uvoľnených priestoroch na 1. poschodí bude oddelenia pre za-
hraničných študentov a oddelenie projektovej prípravy. 

Ďalšou návštevou členov kolégia boli upravené priestory po sklade telesnej výchovy 
na fitness centrum. Zariadenia do tohto strediska, ktoré bude slúžiť na neustále zlep-
šovanie fyzickej kondície ako študentov tak aj pracovníkov fakulty,  získali pracovníci 
oddelenia telesnej výchovy pri ÚPHSV vo veľkej časti sponzorsky alebo za výrazne 
znížené ceny.  

Návšteva pokračovala obhliadkou šatní pri telocvični a spŕch. Sprchy budú znova 
rozdelené na mužskú a ženskú časť, čím sa predíde mnohým nedorozumeniam pri 
vykonávaní osobnej hygieny po športových výkonoch. Treba pripomenúť, že rekon-
štrukcii predchádzala rozsiahla oprava kanalizácie pod fakultou, ktorej stav bol hava-
rijný. Rekonštrukcia sa uskutočňuje komplexne, t.z.,  že sa nevymieňajú len časti kana-
lizačného potrubia, ale sa pristúpilo k celkovej oprave. Takto opravené potrubie zaru-
čuje jeho bezporuchovosť na dlhé obdobie. 

Ďalšou zastávkou členov KD bola návšteva zreštaurovaných priestorov priestoroch 
tzv. „ťažkého pavilónu“ – Centra inovácií. Cieľom opráv je vybudovanie strediska 
výskumu, ktoré by sa mohlo porovnávať so strediskami podobného typu na zahra-
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ničných a ale aj domácich špičkových univerzitách. Vedúci centra, Ing. Chmela, po-
drobne informoval o postupe rekonštrukcie a zámeroch pri opravách budovy. 

K bodu 2 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutie č. 28 bolo splnené, na mies-
to operátora súradnicových meracích strojov bol prijatý Ing. Kost, absolvent našej fa-
kulty, ktorý sa problematikou zaoberal v rámci realizácie svojej diplomovej práce. 

Prod. Prikkel pripravil smernicu v súvislosti s prechodom na euro (Rozhodnutie č. 
29). Rozhodnutie č. 30 trvá, prodekan Palčák vykonáva kroky na zvýšenie kvality ča-
sopisu „Strojnícky časopis“ s postupným prechodom na karentovaný. V súčasnosti 
prebieha kreovanie redakčnej rady časopisu. 

K bodu 3 

O príprave finále Strojárskej olympiády 2009, ktoré sa koná 24.2.2009,  informovala 
Mgr. Kováčová, PhD. V každej sekcii by malo byť cca 10 – 15 prác. Práce budú 
s predstihom zaslané predsedom komisií, ktoré kopírujú bakalárske študijné progra-
my. Obhajoba prác so zaslaním výsledkov by mala byť ukončená do 12:30.  Požiadala 
vedúcich ústavov o doplnenie členov komisií pre obhajoby zaslaných prác a o zaslanie 
mien 3 osôb z ústavov, ktorí by sa vedia orientovať na fakulte, ako sprievodcov na ex-
kurziách. Očakáva sa príchod cca 240 študentov z autobusov a približne 60 študentov 
z Bratislavy. V posluchárni S4 budú prebiehať prezentácie firiem a ústavov fakulty. 
Podrobný časový harmonogram finále Strojárskej olympiády 2009 bude zverejnený na 
webe fakulty.        
 

Rozhodnutie č. 31 

Vedúci ústavov nahlásia mená sprievodcov po laboratóriach fakulty počas Stro-
járskej olympiády 2009 do 10.2.2009  a pripravia prezentácie svojich ústavov po-
čas uvedenej akcie vo vestibule fakulty na deň 24.2.2009.     

 Zodpovední: vedúci ústavov

 

K bodu 4 

Prodekan Palčák informoval o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2008.Vo 
svojej prezentácii postupne sumarizoval výsledky vedeckovýskumnej činnosti. 
Vzhľadom na získavanie dotačných prostriedkov pre fakultu  sa treba orientovať na 
získavanie účasti v medzinárodných výskumných projektoch, publikovať  vedecké 
monografie v zahraničí, písať články do karentovaných časopisov a získavať pro-
striedky z EŠF. Zároveň prod. Palčák upozornil na nízke využitie finančných pro-
striedkov z mobilitných programov.  Prof. Hulkó upozornil na výšku prostriedkov 
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pre projekty EŠF. Dekan fakulty apeloval na zapojenie sa do VVČ a upozornil na akti-
vity doc. Brokeša, ktorý informuje aj prostredníctvom web stránky www.redilem.com.  

 

Rozhodnutie č. 32 

Prodekan Palčák rozpošle správu o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok
2008 vedúcim ústavov na pripomienkovanie.      

Termín: 6.2.2009 Zodpovedný: prod. Palčák

  

K bodu 5 

Tajomníčka fakulty informovala o postupe implementácie programu EIS MAGION. 
Podľa Ing. Kuzmovej prebehli inštalácie programov na počítačoch užívateľov po-
merne úspešne. Horšie je to s ovládaním samotného systému, ktorý je náročnejší na 
zvládnutie, ako pôvodne vedenie STU očakávalo. 

K bodu 8 Rôzne 

Dekan fakulty informoval o obsahu zasadnutia Kolégia rektora STU.  

Dekan fakulty o programe a úlohách vyplývajúcich z rokovania kolégia rektora STU: 

- poukázal  na potrebu podpisu licenčných zmlúv medzi študentmi a SjF STU pri 
vypracovávaní záverečných prác v jednotlivých stupňoch štúdia. Na SjF STU sa 
to realizuje, čo ale nie je zavedené na všetkých fakultách STU, 

- Rektorát STU pripravuje tzv. stratégiu organizácie centier excelentnosti. Podľa 
doterajších informácií by mali byť centrá riadené R STU, ktorý bude centrá zálo-
hovo financovať v zmysle požiadaviek EŠF, pričom aj spolufinancovanie centier 
by malo byť realizované R STU, 

- poukázal na skutočnosť, že na fakultách by mali byť vyškolené osoby spôsobilé 
realizovať proces verejné obstarávania, ktoré by sa tak malo presunúť z rektorátu 
na fakulty. 

Dekan fakulty upozornil na termín prijímania na doktorandské štúdium, pričom pri-
hlášky treba zaslať do 11.2.2009.  

 

Rozhodnutie č. 33 

Dekan fakulty ukladá prod. Urbanovi pripraviť  prijímacie konanie na dokto-
randské štúdium.      

 Zodpovedný: prod. Urban
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Dekan fakulty informoval, že od 1.1.2009 sú doktorandi fakulty diferencovane od-
meňovaní. Dňa 17.2.2009 bude o 14:00 porada školiteľov. Poradu zvoláva prod. Ur-
ban.  

V súvislosti tvorbou informačných tabúľ vo vestibule fakulty pošle prod. Prikkel 
štruktúru požadovaných informácií vedúcim ústavov do 17.2.2009.   

Prod. Urban poukázal na potrebu vytlačenia a podpísania skúškových správ z AIS 
skúšajúcimi.   
 

Rozhodnutie č. 34 

Dekan fakulty ukladá skúšajúcim v jednotlivých predmetoch podpísať tzv. skúš-
kové správy z AIS a odovzdať na útvar pedagogických činností za 1. semester
akademického roka 2008 /2009.  

Termín: do 6.3.2009 Zodpovední: garanti predmetov

 

Prod. Urban požiadal vedúcich ústavov o zaslanie zoznamov učiteľov – odborných 
asistentov, ktorí sú poverení prednášaním vybraných kapitol v jednotlivých predme-
toch. Uvedený doklad môže napomôcť pri preukazovaní prednášok vybraných kapi-
tol pri habilitačnom konaní.  

Doc. Harman informoval o realizovaných seminároch matematiky pre doktorandov. 
Prekvapil ho vysoký počet zúčastnených. Poďakoval sa za ústretovosť ÚSETM  pri 
poskytovaní kvalitných priestorov a zariadení. 

Prof. Bukoveczky  sa opýtal na prístup k financiám za výučbu na FA STU. Podnietil 
aj diskusiu o možnej zmene hodnotenia výkonov ústavov oproti prijatej v minulom 
roku. V diskusii o tzv. započítavaní výkonov podľa tzv. kreditoštudentov vyjadrili 
svoje názory doc. Hrnčiar  a prof. Peciar. Dekan fakulty odpovedal, že prijatá meto-
dika kopíruje metodiku delenia dotačných peňazí na školy a na fakulty a bola riadne 
prijatá AS SjF STU. 

Prod. Palčák finalizuje Annual Report 2008. V prípade doplnenia údajov sa obráti na 
vedúcich ústavov. 

Doc. Ščepka informoval o záveroch spoločného zasadnutia AS a KD v Kočovciach 2.-
3.12.2008. Doc. Ščepka informoval aj o stave web stránok jednotlivých ústavov. Ve-
dúcich ústavov upozornil v prehľadnej tabuľke o potrebe dopracovania web stránok 
podľa prijatej štruktúry. 

Rozhodnutie č. 35 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov dohliadať na tvorbu web stránok s cie-
ľom plnenia stanovených požiadaviek. Vedúci tých ústavov, ktoré nesplnili po-
žiadavky, dohliadnu na urýchlené odstránenie nedostatkov.   

Termín: do 17.2.2009 a priebežne Zodpovední: vedúci ústavov
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Prod. Urban oboznámil s výsledkami dotazníka určeného pre prieskum o kvalite vý-
učby, ktorý je k dispozícii v elektronickej forme v AIS. Vyhodnotenie je zverejnené 
v prílohe zápisnice z Vedenia Strojníckej fakulty STU zo dňa 4.2.2009. Diskusia k tejto 
téme sa niesla predovšetkým v znamení zlepšenia komunikácia medzi pedagógmi 
a študentmi (doc. Hrnčiar, Ing. Chmelko, prof. Peciar). 

 
 
Dekan fakulty sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zaželal všetkým veľa ús-
pechov v letnom semestri akademického roka 2008/09.  
 
 
 
Bratislava, 13. februára 2009 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
 


