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Zápisnica č. 3 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2008 o 14.00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Kontrola uznesení 
2. Komplexná akreditácia (dekan fakulty) 
3. Medzinárodná konferencia Strojné inžinierstvo (doc. Hučko) 
4. Propagácia fakulty 

– príprava propagačných materiálov a plán výjazdov na stredné školy (prode-
kan Králik) 

– Strojárska olympiáda 2009 (Mgr. Kováčová, PhD.) 
– www stránka fakulty (doc. Ščepka) 
– výroba posterov do vestibulu fakulty (prodekan Prikkel) 

5. Rôzne 
- informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
- príprava spoločného výjazdového zasadnutia KD a AS SjF STU (dekan fakul-

ty) 
- čerpanie financií na projektoch (Ing. Kuzmová) 

K bodu 1 

Kontrolu uznesení vykonal dekan fakulty. Prodekan Prikkel v rámci Uznesenia č. 12 
(zápisnica KD z 7.10.2008) informoval o výrobe informačných tabúl vo vestibule fa-
kulty. Zaslané informácie z ústavov sa využijú aj v tvorbe propagačných materiálov 
o fakulte.  

K bodu 2 

Dekan fakulty informoval o doterajšom priebehu návštevy akreditačnej komisie (AK) 
na fakulte. Komisia sa sústredila na kontrolu laboratórií na fakulte a zároveň urobila 
hospitáciu na ÚAMAI, kde prebiehalo cvičenie v laboratóriach ústavu s Ing. Juhá-
som, PhD. Komisia vyjadrila spokojnosť s realizáciou výučby. V súvislosti 
s akreditáciou má fakulta ešte niektoré povinnosti:  

1. Kontrola pracovných zmlúv príp. ich úprava podľa požiadaviek AK. 



2/6 
 

2.  Zosúladenie kritérií fakulty pre habilitačné a vymenovacie konanie na profe-
sorov s kritériami, ktoré vydal  minister školstva SR s právoplatnosťou od 15. 
júna 2008. Kritériá sú záväzné pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy 
uskutočňovať habilitačné konania a vymenúvacie konanie na profesorov. 
V uvedenej smernici sú definované aj minimálne kritériá na získanie titulu do-
cent a profesor. 

3. Maximálne dodržiavať rozvrh vyučovania, ako aj zabezpečiť jeho stálu kvalitu 
aj počas prebiehajúcej kontroly AK do 15.11. najmä v dňoch návštevy členov 
AK,  12. a 13.11.2008. 

 
Uznesenie č. 13 

Dekan fakulty nariaďuje pracovníkom, zabezpečujúcim pedagogický proces, 
dodržiavať rozvrh hodín. Zmenené rozvrhy aktualizovať aj na učebniach.  

Termín: ihneď  Zodpovední: prodekan Urban, 
          pracovníčky, poverené tvorbou rozvrhov 

 
Doc. Ščepka informoval o spracovanom dodatku akreditačného spisu, týkajúceho sa 
garantov študijných programov. Informácie, dodané do akreditačného spisu, sú pre-
verované členmi AK. 

K bodu 3 

Doc. Hučko informoval o postupe príprav na konferenciu Strojné inžinierstvo 2008. 
Zborník abstraktov (100 recenzovaných článkov) je v tlači a do 7.11.2008 bude spres-
nený program konferencie. V posluchárni S2 bude otvorenie konferencie a je urobe-
ný aj rozpis miestností pre jednotlivé sekcie. 
Dekan fakulty sa opýtal organizátorov, prečo nie sú pozývaní aj pasívni účastníci 
konferencie, čím by sa zlepšila aj ekonomická stránka konferencie a prednášky by sa 
neuskutočňovali  iba medzi aktívnymi účastníkmi konferencie často na jednotlivých 
ústavoch. Poukázal na skúsenosť z ČVUT, kde dekan fakulty povolil rokovanie 
v sekciách na ústavoch a účastníci rokovaní boli väčšinou iba spolupracovníci z ústa-
vov. 
Prodekan Urban zdôraznil, že na konferencii by sa mal zúčastniť aj učitelia z ústavov 
so študentmi, ktorým práve prebieha výučba. Motivačné kritérium účasti študentov 
na konferencii zdôraznil aj prof. Hulkó. Dôležitosť návštevníkov na konferencii zdô-
raznil aj doc. Sejč.  

Uznesenie č. 14 

Dekan fakulty súhlasí so zmenou výučby počas konania konferencie s tým, že 
študenti sa s príslušnými pedagógmi zúčastnia na konferencii.  
 

 
Dekan fakulty upozornil na problémy s rotujúcou organizáciou konferencie a s frek-
venciou organizovania konferencie. Navrhol, aby sa konferencia organizovala každý 
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druhý rok pod gesciu vedenia fakulty (ref. pre vedu a výskum, ref. pre spoluprácu s 
praxou). Každý druhý rok navrhol vydávať zborník vedeckých prác.  
Prof. Peciar upozornil na veľmi nízku odbornú úroveň niektorých príspevkov konfe-
rencie, ktoré recenzoval. Mená prispievateľov neuviedol. 
Dekan fakulty informoval o dohode so Slovinskou technickou univerzitou o možnos-
ti publikovať v ich karentovanom časopise 5 príspevkov ročne z našej fakulty. Kon-
takt je u dekana fakulty.  

 K bodu 4 

Prodekan Králik informoval o realizácii propagácie fakulty na akademickom roku 
2008/2009. Propagácia bude prebiehať podľa predloženého návrhu propagácie štú-
dia (príloha zápisnice z KD zo dňa 7.10.2008). Propagácia bude v printových mé-
diach, formou výjazdov pracovníkov fakulty na stredné školy a organizovaním akcií 
na fakulte ako sú Deň otvorených dverí, Strojárska olympiáda, Job fórum. Premietol 
tabuľku (tab. 1), ktorá obsahuje kontakty na pracovníkov a zoznam  laboratórií 
vhodných pre spracovávanie propagačného videa.  
 

 
 

Tab.1: laboratória a kontakty na spracovávanie propagačného videa  
(názvy laboratórií podľa zaužívaných názvov na príslušných ústavoch)  

 
 

Uznesenie č. 15 
Prodekan Králik spracuje plán výjazdov na stredné školy do 20.11.2008 
a prodekan Urban dodá analýzu prihlásených študentov zo stredných škôl 
do 15.11.2008. Telefonickou koordináciou návštev na stredných školách je 
poverená vedúca útvaru pedagogických činností p. D. Vavrečková.    

 
Mgr. Kováčová, PhD. predstavila aktivity súvisiace s prípravou 2. ročníka Stro-
járskej olympiády.  Dekan fakulty požiadal o spoluprácu všetkých pracovníkov 
fakulty na projekte, ktorý vlani mal veľký ohlas medzi študentmi stredných škôl.  
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Doc. Harman podotkol, že pracovníčky z Oddelenia matematiky ústavu ÚPHSV 
sa veľkou mierou podieľali na tomto projekte. Rád by sa dozvedel a výškach 
odmien za tento projekt a komu boli udelené. Prodekan Králik upozornil, že za-
interesovaní pomáhali v tomto projekte predovšetkým z dôvodu pomôcť fakulte 
získať študentov. Rovnako aj v súčasnom období svetovej finančnej krízy, ktorá 
postihuje predovšetkým automobilový a strojársky priemysel na Slovensku, bu-
de náročné presvedčiť študentov, aby si zvolili strojárstvo za svoj životný cieľ. 
Preto vedenie fakulty žiada o pomoc všetkých pracovníkov pri nábore študentov 
na fakultu.   

 
Uznesenie č. 16 

Prodekan Králik bude informovať o scenári propagačného videa o fakulte 
na výjazdovom zasadnutí Kolégia dekana a Akademického senátu SjF.    

 
Doc. Ščepka informoval o príprave web stránky fakulty a rozdal zoznam pracovní-
kov, tzv. administrátorov, ktorí sú poverení vedúcimi ústavov tvorbou web stránky 
ústavov podľa jednotnej štruktúry.  
 

Uznesenie č. 17 
V pondelok , dňa 10.11.2008 o 14:00 dekan fakulty zvoláva poradu admi-
nistrátorov web stránok ústavov do miestnosti 023.  
Termín: ihneď  Zodpovedný: doc. Ščepka

 
Doc. Ščepka poukázal na korektnosť zadávaných údajov na jednotlivé stránky ústa-
vov fakulty. 

 
Uznesenie č. 18 

Dekan fakulty ukladá doc. Ščepkovi vypracovať kompetencie za zadávanie
údajov na web stránky ústavov. 
Termín: 1.12.2008 Zodpovedný: doc. Ščepka 

O výrobe informačných tabúľ informoval prod. Prikkel v úvode zasadnutia. 

K bodu 5 - Rôzne 

Dekan fakulty poskytol informácie z Vedenie STU.   
V budúcom období sa bude používať účtovnícky systém MAGION.  

Novembrové číslo časopisu SPEKTRUM bude venované študentom. Podľa informá-
cií člena redakčnej rady časopisu za SjF prod. Králika bol na napísanie príspevku za 
fakultu vyzvaný predseda študentskej komory AS SjF STU Bc. M. Šulaj. 

STU a SPP pripravujú zmluvu o spolupráci v oblasti využitia plynu. 

Dňa 16.1.2009 bude ples STU v areáli Incheba. Organizačne akciu zabezpečuje R STU, 
pod gesciou pror. Petráša.  
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Pri príležitosti 150. výročia narodenia A. Stodolu budú vydané pamätné euro mince. 
Fakulty si ich môžu zakúpiť podľa uváženia. 

Bude robená energetická bilancia budov STU. 

Dekan fakulty upozornil na publikačnú činnosť a aktivity, ktoré sa započítavajú do 
výkonov fakulty. 

Tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová dokladovala súčasný stav v čerpaní finančných 
prostriedkov na jednotlivých výskumných úlohách.  Stav v čerpaní bude zaslaný 
elektronickou poštou zodpovedným riešiteľom. 
   

 Uznesenie č. 19 
Dekan fakulty ukladá zodpovedným riešiteľom výskumných úloh vyčer-
pať finančné prostriedky pridelené na výskumné úlohy, ktoré končia
v tomto roku. Z nevyčerpaných výskumných úloh bude hradený interný
fakultný grant.  
Termín: 15.11.2008 Zodpovední: Zodpovední riešitelia úloh 

 
Dekan fakulty poukázal na vysoké udržiavacie náklady na pevné linky, aj keď sa 
z nich neuskutočňujú žiadne volania.  
 

Uznesenie č. 20 
Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov zredukovať počet pevných liniek
na pomer 1 ústav : 1 linka.  
Termín: 7.11.2008 Zodpovední: vedúci ústavov 

 
Dekan fakulty upozornil, na novelu zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z., ktorá 
umožňuje platiteľom dane, aby sa rozhodli, ako sa použijú 2 % z ich zaplatených da-
ní.  
Subjekty výskumu a vývoja, ktorým je možné poskytnúť podiel zaplatenej dane mô-
žu byť:  

• Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj 
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,  

• verejné, štátne, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby usku-
točňujúce výskum a vývoj.  

Novela zákona tým umožní získať prostriedky aj pre našu fakultu. 
 

Uznesenie č. 21 
Dekan fakulty ukladá tajomníčke fakulty zabezpečiť registráciu našej fa-
kulty u notára za účelom prímu 2 % z výšky dane.  
Termín: 14.11.2008 Zodpovední: tajomníčka  

 
 
Prodekan Prikkel informoval o splnení požiadavky na výrobu druhej pečiatky na ús-
tavy, ktoré o to zažiadali. Zároveň sa zmienil o návšteve francúzskeho atašé, ktorý 



6/6 
 

navštívil našu fakultu. Prodekan Palčák sa pripojil s požiadavkou na vedúcich ústa-
vov o nahlasovanie zahraničných návštev na fakulte Zároveň nabádal na využívanie 
programov určených na mobility, ako napr. Erasmus.  
Prodekan Urban informoval o postupe výmeny okien na častiach budovy fakulty 
(koniec novembra, december). O postupe prác budú vedúci ústavov informovaní. 
Pomôcky na prikrytie zariadení v kanceláriach si môžu pracovníci prevziať u p. Ti-
movej z útvaru technicko-prevádzkových činností. Firmy na hydraulické vyregulo-
vanie ústredného kúrenia predložia návrh zmluvy.  
Tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová upozornila na čerpanie dovoleniek v súlade so 
schváleným plánom.  
Prodekan Urban pripomenul list z SPP s ponukou tém diplomových prác. Ponuka 
bude podstúpená vedúcim ústavov. 
Ing. Chmela informoval o postupe prác na Centre inovácií. Postup sa zdržal  aj vply-
vom obštrukcie člena komisie Ing. Bachratého, keď pôvodná cena bola stanovená za 
odpredaj množiny všetkých ponúkaných strojov. Ing. Bachratý prejavil dodatočne 
záujem o 2 stroje z množiny ponúkaných, čím došlo z našej strany o nedodržanie po-
čiatočných podmienok ponuky a aj vplyvom finančnej krízy klesla cena oceľového 
šrotu, čím nová ponuka sa znížila cca o 400 tisíc Sk. 
 
Doc. Šolek upozornil na zdĺhavejšie riešenie administratívnych záležitostí v študij-
nom programe Mechatronika v dôsledku práceneschopnosti prof. Stareka. 
  

Uznesenie č. 22 
Dekan fakulty ukladá spolugarantovi študijného programu Mechatronika
prof. B. Rohaľovi – Iľkivovi, aby riešil všetky administratívne záležitosti
súvisiace s daným študijným programom počas práceneschopnosti prof. L.
Stareka.  

 
Doc. Šolek požiadal o skoré vymaľovanie miestností, ktoré má pridelené pre dokto-
randov. Voľné kapacity z oneskorenia maliarskych činností v Centre inovácií budú 
presunuté do týchto miestností.    
  
Dekan fakulty prítomným poďakoval za aktívnu účasť. 
         
 
 
 
Bratislava 8. novembra 2008 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
 


