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Zápisnica č. 9 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2009 o 11:00 v Bratislave 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 
1. Kontrola rozhodnutí (doc. Šooš) 
2. Výročná správa o hospodárení za rok 2008 (Ing. Kuzmová) 
3. Pridelenie dotačných prostriedkov + návrh rozpočtu (doc. Šooš) 
4. Vyhodnotenie Študentskej vedeckej konferencie (doc. Urban, doc. Patek, RNDr. 

Gabková)  
5. Plán ukončenia akademického roka (doc. Urban) 
6. Rôzne 
 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Konštatoval, že uznesenia boli splnené 
a niektoré sa priebežne plnia.  

K bodu 2 

Tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová prezentovala údaje z „Výročnej správy 
o hospodárení za rok 2008“. Vplyvom účtovnej chyby vykázala fakulta stratu za rok 
2008 vo výške cca 140 tisíc Sk.  Vzhľadom na uvedenú skutočnosť dekan fakulty za-
stavil vyplatenie odmien ekonomickému oddeleniu.  R STU zatiaľ nepristúpil na po-
žiadavku fakulty otvoriť účtovníctvo a opraviť účtovnú chybu.  V budúcnosti je ne-
vyhnutné venovať zvýšenú pozornosť znižovaniu prevádzkových nákladov, osob-
ných nákladov a šetreniu energiami.   

  

Rozhodnutie č. 53 

Dekan fakulty berie na vedomie „Výročnú správu o hospodárení SjF STU za rok 
2008“. 
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K prezentovanému bodu otvoril dekan fakulty otvoril diskusiu. Prof. Peciar konštato-
val, že by sme boli v miernom zisku, ak by sa neurobila účtovná chyba. Upozornil na 
niektoré problémy s delením dotačných peňazí na ústavy fakulty. 

Doc. Hrnčiar sa opýtal na problémy s prideľovaním peňazí na projekty z Grantovej 
agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre aplikovaný výskum (APVV). 
Prof. Peciar chcel vedieť, či sú už peniaze z Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) na Rektoráte STU. 
Dekan fakulty sa pokúsi zistiť skutočnosti  na najbližšom zasadnutí Kolégia rektora 
STU. 

K bodu 3 

Dekan fakulty podrobne analyzoval, za akých podmienok vedenie STU pripravilo 
prideľovanie dotačných prostriedkov. V tabuľke predstavil návrh rozpočtu na rok 
2009.  

K téme dekan fakulty otvoril diskusiu. Členovia Kolégia dekana SjF STU nemali 
k rozpočtu pripomienky. Rozpočet bude prerokovaný a schvaľovaný na odpoludňaj-
šom zasadnutí Akademického senátu SjF STU.   

K bodu 4 

Prodekan Urban v krátkosti informoval o podujatí ŠVK na fakulte, ktoré sa konalo 
29.4.2009. Zhodnotil ŠVK v číslach a konštatoval, že na tohtoročnom kole sa zúčastnilo 
na súťažiach viac študentov ako vlani.    

Dekan fakulty vyjadril nespokojnosť s prácou niektorých tajomníkov komisií, ktorí 
dodali výsledky z komisií oneskorene, čo zapríčiňovalo stresové situácie pri odo-
vzdávaní cien víťazom. Na vyhlásení výsledkov sa zúčastnilo málo pedagógov. 
V budúcnosti bude vedenie fakulty uvažovať aj o kultúrnom programe pri vyhlaso-
vaní výsledkov súťaže.   

Rozhodnutie č. 54 

Dekan fakulty berie na vedomie „Správu o ŠVK 2009“.  Dekan fakulty aj touto cestou 
ďakuje všetkým pracovníkom fakulty a študentom, ktorí sa pričinili o vydarený 
priebeh  ŠVK. 
 
Prod. Urban informoval o organizácii tzv. univerzitného kola ŠVK, ktoré sa koná 
13.5.2009. Otvorenie bude v Aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna ul. 36, sekcie budú na 3. 
poschodí v miestnostiach č. 318,  319,  320,  308. Súťažiť sa bude v týchto sekciách: 
automatizácia, aplikovaná informatika, výrobné technológie, výrobná technika, 
priemyselné inžinierstvo, kvalita produkcie, jazyková sekcia.  
Z SjF STU sú nominovaní: 
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Automatizácia, aplikovaná informatika 
Bc. Peter Šimončič,Bc. Marcel Goliáš, Bc. Tomáš Stroka 
Členovia komisie:  doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD., Ing. Martin Juhás, PhD. 
 
Výrobné technológie, výrobná technika 
Bc. Mlčoch Mário, Bc. Cigánik Michal, Bc. Kravec Dušan, Bc. Javnický Marek 
Členovia komisie: doc. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ing. Alexander Schrek, PhD. 
 
Priemyselné inžinierstvo, kvalita produkcie 
Bc. Metod Glatz, Bc. Peter Filípek, Ján Ivan, FA STU, Bc. Tomáš Hroššo, Bc. Peter 
Benkovský, Bc. Richard Ďurana, Michal Jurík. 
Členovia komisie: Ing. PaedDr. Ingrid Součková, Ing. Vladimír Jerz, PhD. 
 
Jazyky - angličtina 
Martin Gulan, Barbora Šramová 
Členovia komisie: PhDr. Jozef Galata, PhD., PhDr. Anna Kucháriková, PhD. 
  

V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil doc. Hrnčiar s tým, že narazil na odpor štu-
dentov zúčastniť sa na tohtoročnom kole ŠVK z jeho ústavu. Prof. Peciar konštatoval, 
že študenti na ÚPFI mali dobrú rozpracovanosť diplomových prác a z 30 končiacich 
študentov sa na ŠVK zúčastnilo 10. Možno tomu pomohla možno aj vyhlásená špe-
ciálna cena vedúceho ústavu v hodnote 50 €, ktoré venoval „z vlastného vrecka“. Doc. 
Harman konštatoval, že do komisie s názvom „aplikovaná matematika“ sa študenti 
neboli ochotní prihlásiť. Z osobného hľadiska konštatoval dobrú úroveň prác 
v komisiách, ktoré navštívil.    

K bodu 5 

Prodekan Urban pripomenul termíny v súvislosti s plánom ukončenia akademického 
roka 2008/2009. V tabuľkách predstavil zoznamy členov komisií v jednotlivých štu-
dijných programoch v bakalárskom a  inžinierskom stupni štúdia (zoznam je v zápi-
se z Vedenia fakulty SjF STU zo dňa 5.5.2009).  

Zhrnul aj termíny konania štátnych skúšok v bakalárskom a inžinierskom stupni 
v jednotlivých študijných programoch v akademickom roku 2008/2009.  

Bakalárske štúdium 
Študijný program:   Automobily, lode a spaľovacie motory 
 Dopravná technika 
Termín konania ŠS: 24. a 25. 6. 2009, 10 komisií 
 
Študijný program:   Energetické strojárstvo 
 Prevádzka tepelných a hydraulických energetických zariadení 
Termín konania ŠS: ÚTE 23. 6. 2009 – 2 komisie 
Termín konania ŠS: 24. 6. 2009 na ÚPFI 
 
Študijný program:   Mechatronika 
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 Mechatronika 
Termín konania ŠS: 23.6. 2009 - anglický krúžok + externá forma štúdia 
Termín konania ŠS: 23. – 25.6.2009 
Termín konania ŠS: 24. 6. 2009 na ÚAMAI  
 
Študijný program:   Procesné strojníctvo 
 Technika ochrany životného prostredia 
Termín konania ŠS: 24.6. 2009, ÚPFI 
 
Študijný program:   Strojárska výroba a manažérstvo kvality 
Termín konania ŠS: 24. 6. – 25. 6. 2009, ÚSETM, 3 komisie 
Termín konania ŠS: 05.06. 2009 na ÚTM, samoplatcovia, 2 komisie 
Termín konania ŠS:  
 

Inžinierske štúdium 
Študijný program:   Strojárske technológie a materiály 
Termín konania ŠS: 30.6.2009, 2 komisie 
 
Študijný program:   Automatizované výrobné systémy 
Termín konania ŠS: 30. 6. a 1. 7. 2009, 1 komisia 
 
Študijný program:   Výrobné stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 30. 6. 2009, 1 komisia 
 
Študijný program:   Chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 29. a 30. 6. 2009, 3 komisie 

 
Študijný program:   Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
Termín konania ŠS: 30.6. 2009, 2 komisie 
 
Študijný program:   Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
Termín konania ŠS: 30.6. a 1.7. 2009, 3 komisie 
 
Študijný program:   Automobily, lode a spaľovacie motory 
Termín konania ŠS: 30.6.2009, 5 komisií 
 
Študijný program:   Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
Termín konania ŠS: 30. 6. 2009, 2 komisie 
 
Študijný program:   Aplikovaná mechanika 
Termín konania ŠS: 26.6. – 1.7.2009, 1 komisia 

 
Študijný program:   Nízkopotenciálna energetika 
Termín konania ŠS: 30. 6. a 1. 7. 2009, 1 komisia 
 
Študijný program: Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
Termín konania ŠS: 1.7.2009, 1 komisia 
 
Študijný program:   Mechatronika 
Termín konania ŠS: 26.6.2009, 1 komisia 
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Prod. Urban upozornil na šetrenie dotačných prostriedkov a poukázal na vysoké 
počty externých pracovníkov, ktorí  skúšajú v jednotlivých komisiách.  

Smernica č. 1 / 2009 Odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné 
pedagogické a recenzné činnosti: 
 
Čl. 1, ods. 2 
Externým pracovníkom sa rozumie odborník, ktorý nie je zamestnancom na SjF STU 
a s ktorým sa na vykonanie konkrétnej práce uzavrie osobitná dohoda podľa § 226 
resp. podľa § 228a Zákonníka práce. 
 
Čl. 6, ods. 5.2 
V súvislosti so zabezpečením priebehu štátnych skúšok dekan fakulty rozhodol, že z 
prostriedkov dekana sa bude hradiť: 
a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne skúš-
ky na bakalárskom stupni štúdia, 
b) účasť najviac troch externých pracovníkov ako členov skúšobnej komisie pre štát-
ne skúšky na inžinierskom stupni štúdia. 
Ak sa práce v komisiách pre štátne skúšky podľa písm. a) alebo b) zúčastnia aj ďalší 
externí pracovníci, ich odmenu hradia príslušné ústavy zo svojich finančných pro-
striedkov alebo sa títo externí pracovníci zúčastnia práce v komisiách bez nároku na 
odmenu. 
 
 

Rozhodnutie č. 55 
 
Pre štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia konané v ak. roku 2008/2009 sa 
upresňuje čl. 6, ods. 5.2 b) Smernice č. 1 / 2009 nasledovne: 
b) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne 
skúšky na inžinierskom stupni štúdia (hradená z prostriedkov dekana). 
 

Informácie o termínoch a činnostiach na konci akademického roka 2008/2009: 

Náhradný termín bakalárskych štátnic:   27.8.2009 (štvrtok) 

Odovzdanie bakalárskej práce  do 14.8.2009 (piatok) 
 
Prijímacie konanie na jednotlivé stupne štúdia:   
Bakalárske štúdium 11. 6. 2009 

Inžinierske štúdium    9. 7. 2009 
Doktorandské štúdium    9. 7. 2009 

 
Prihlasovanie na štátne skúšky: 
Študenti 3. roč. BŠ a 2. roč. IŠ sa v AIS prihlasujú na ŠS 
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Termín: od 6.5. do 12.6.2009 
Prihlasovanie / odhlasovanie na ŠS po 12.6. 2009  iba na základe žiadosti na Útvar 
pedagogických činností  SjF STU. 
Povinne voliteľné predmety ŠS pre študentov IŠ určia garanti, tieto predmety si štu-
denti pri prihlasovaní na ŠS zapíšu. 
 
 
Anglický krúžok 
Zadanie bakalárskej práce v slovenskom aj anglickom jazyku 
Posudky iba v slovenčine 
Diplom – štúdium v angličtine 
 
Bakalárske a diplomové práce 
Bakalárske a diplomové práce musia byť v AIS 
Licenčná zmluva – stránka STU, súčasť AIS 
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 12.6.2009 
Posudky bakalárskych a inžinierskych záverečných prác: 
 bakalárske práce interní učitelia 

IŠ externisti – ak vedúci je zo SjF, zvážiť posudok externým pracovníkom 
vedúci externista – oponent zo SjF 

Posudky na práce  musia byť  v AIS. 
 
 
Termíny promócií pri predpokladaných počtoch absolventov: 
 
 

HARMONOGRAM  PROMÓCIÍ  AKADEMICKÝ ROK  2008-2009 

BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM  

Dátum Čas Študijný program Počet absolv. 

3.7.2009 9,00 
ALSM Automobily, lode a spaľ. motory 106 

DT Dopravná technika 1 

3.7.2009 11,00 

MECH Mechatronika 63 

PS Procesné strojníctvo 10 

TOŽP Technika ochrany životného prostredia 1 

3.7.2009 13,00 
SVMK Strojárska výroba a manažérstvo kvality 47 

ESTR Energetické strojárstvo 23 
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HARMONOGRAM  PROMÓCIÍ  AKADEMICKÝ ROK  2008-2009 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

Dátum Čas Študijný program Počet absolv. 

10.7.2009 9,00 

VSAZ Výrobné stroje a zariadenia 8 

MKSP 
Manažérstvo kvality v strojárskych podni-

koch 
23 

AVSY Automatizované výrobné systémy   14 

TESZ Tepelné energetické stroje a zariadenia 7 

NIZE Nízkopotenciálna energetika 21 

10.7.2009 11,00 

STAM Strojárske technológie a materiály 14 

CHPZ 
Chemické a potravinárske stroje a zariade-

nia  
22 

HPSZ 
Hydraulické a pneumatické stroje a zaria-

denia 
8 

APLM Aplikovaná mechanika 33 

MECH Mechatronika 1 

10.7.2009 13,00 

ALSM Automobily, lode a spaľovacie motory  45 

SZSU 
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpra-

vníctvo a poľnohospodárstvo 
11 

AISP 
Automatizácia a informatizácia strojov a 

procesov 
20 

 
 
V diskusii k tomuto bodu vyjadril prof. Peciar požiadavku o možnosti vkladania po-
sudkov prác do AIS od externých pracovníkov.   

K bodu 6 Rôzne 

Dekan fakulty sa zmienil o kariérnom raste pracovníkov fakulty. Pripomenul, že 3 
docenti ukončili inauguračné konanie a mali by byť menovaní profesormi v tomto 
akademickom roku. Ďalší 3 docenti sú vo vymenovacom konaní. Ak to pôjde podľa 
predpokladov, mohli by byť menovaní v budúcom roku. 
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Dekan fakulty upozornil, že R STU robí víziu rozvoja STU na 30 rokov. Vo vízii by 
mali byť predstavené 3 osoby a to: 1 úspešná osoba  (absolvent SjF STU) pôsobiaca 
v zahraničí, 1 mladý výskumník z SjF STU a 1 profesor z SjF STU.  

Dekan fakulty sa zmienil o rekonštrukcii budovy SjF STU. Postupne treba riešiť ha-
varijné stavy (napr. zatekajúcu strechu) a plánované rekonštrukcie (opravy WC, re-
konštrukcia zadných vchodov do budovy – inštalácia druhých dverí, rekonštrukcia 
dlažby, vytvorenie bezbariérového vstupu, oprava auly atď.) 

Dekan fakulty upozornil na vypracovanie komplexného materiálu na hodnotenie 
kvality pedagogického procesu. Úlohou bola prerokovaná na dopoludňajšom zasad-
nutí Vedenia fakulty poverení prod. Urban.  

Dekan fakulty zdôraznil povinnosť čerpania dovolenky pracovníkmi fakulty. Na za-
sadnutí Vedenia fakulty bolo prijaté nasledovné rozhodnutie: 

 

Povinná dovolenka na rok 2009 

Dekan fakulty povoľuje zamestnancom fakulty preniesť do roku 2010  dva dni dovo-
lenky, ktoré vykryjú požiadavku na celofakultnú dovolenku 4. a 5. januára 2010. 
Dekan fakulty ukladá pracovníkom 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). 

Termín: priebežne    Zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk 

 

Pozn: Presúvanie čerpania dovolenky do nasledujúceho roka je možné podľa Zákon-
níka práce len vtedy, ak si ju zamestnanec v roku, za ktorý mu patrí, nemohol 
vyčerpať z naliehavých prevádzkových dôvodov, alebo preto, že mu zamest-
návateľ neurčil jej čerpanie, alebo pre rôzne prekážky v práci. Presun nevy-
čerpanej dovolenky môže povoliť len dekan fakulty.   

 

Prodekan Králik predstavil prvé stránky informačnej publikácie o Strojníckej fakulte 
STU. Požiadal o spoluprácu pri jej tvorbe tak, aby do 15.6. 2009 mohol byť text pri-
pravený na 1. oponovanie. Z Centra inovácií a Výpočtového a informačného stredi-
ska nie sú doteraz dodané žiadne informácie. Týka sa to aj posterov do vestibulu fa-
kulty, ktoré budú inštalované k oslavám 150. výročia narodenia A. Stodolu – 13. 
5.2009.  
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Rozhodnutie č. 56 

Vedúci Centra inovácií Ing. Chmela a Výpočtového a informačného strediska Ing. 
Repta zašlú základné informácie o daných útvaroch prod. Králikovi do 20.6.2009 aj 
s fotodokumentáciou. 

Termín: 25.5.2007     Zodpovední: Ing. Chmela, Ing. Repta 
 

Dekan fakulty poďakoval Študentskému cechu strojárov  za organizáciu 
a pracovníkom fakulty za účasť na stolnotenisovom turnaji so slovenský-
mi paraolympionikmi  a veľvyslanectva spojeného kráľovstva  Veľkej Británie a Se-
verného Írska (pingpong bez bariér).  

Doc. Gulan sa pýtal na postup prác pri oprave „Ťažkého pavilónu“, Ing. Chmela in-
formoval o postupe predaja strojov v CI, PaedDr. Ing. Součková upozornila na mož-
nosť využitia právnej pomoci pre zamestnancov, doc. Ščepka konštatoval, že kontrola 
na personálnom oddelení v súvislosti s akreditáciou dopadla veľmi dobre a robí sa eš-
te aktualizácia personálnych údajov. 

Prof. Peciar upozornil na súčasný problém nakupovania počítačov na STU a poukázal 
na potrebu opravy laboratórií na ÚPFI.  

 
 
Dekan fakulty poďakoval všetkým členom kolégia za účasť.  
 
 
Bratislava, 16. mája 2009 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
  
  
 


