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Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. slobody 17, Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 6 / 2006-2007 
zo zasadania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa konalo 6. marca 2007 o 11.00 
 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Program: 

1. Kontrola rozhodnutí 
2. Analýza zmluvného výskumu s praxou 
3. Záverečné práce, ŠS 
4. Informácia o nábore zahraničných študentov 
5. Využívanie služieb HVPS Orange na Sjf STU 
6. Kreovanie Hospodárskej rady 
Rozličné 

 
 
K bodu 1 
K dnešnému dňu nie sú termínované žiadne rozhodnutia KD. 
 
 
K bodu 2 
Prodekan Prikkel predstavil analýzu zmluvného výskumu s praxou. Diskusia:  
M. Varchola vyzval na podrobné zohľadňovanie legislatívneho rámca pri vykonávaní zmluv-
ného výskumu s praxou. Poukázal na obmedzenia legislatívy a ich premietnutia do spôsobu 
vykonávania zmluvného výskumu s praxou. 
M. Peciar vyzval na to, aby sa odlišoval zmluvný výskum pre prax od tzv. zmluvného vý-
skumu zameraného na organizovanie konferencií. 
 

Rozhodnutie č. 3 
 
Dekan fakulty ukladá prodekanovi Prikkelovi pripraviť návrh zásad vykonávania zmluvného 
výskumu s praxou.  
Termín: 20. marca 2007. 
 
 
K bodu 3 
Prodekan Urban informoval o komplexnej príprave štátnych skúšok bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia. Upozornil, že podľa kritérií Akreditačnej komisie by mal mať vedúci 
diplomovej práce titul PhD., pričom táto podmienka neplatí v prípade vedúcich DP z praxe. 
V prípade, že vedúci DP je interným zamestnancom fakulty, oponent DP by nemal byť 
z fakulty. 
Komplexné informácie o príprave ŠS rozpošle prodekan Urban vedúcim katedier e-mailom. 
Dôležité termíny prípravy ŠS: viď rozhodnutie č. 60 v zápisnici z vedenia fakulty zo 6. marca 
2007. 
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Diskusia:  
V. Hrnčiar: Kedy má študent dostať zadanie DP? Prodekan Urban: štandardne v prvý týždeň 
druhého semestra posledného ročníka príslušného stupňa štúdia. 
 
 
K bodu 4 
Prodekan Kostka informoval VF o  priebehu prijímacieho konania zahraničných študentov – 
samoplátcov do prípravného (letného) semestra v akademickom roku 2006/2007. Na základe 
prihlášok a po preskúmaní dodaných dokumentov o predchádzajúcom ukončenom štúdiu pro-
dekan Kostka v termíne do 31. januára 2007 predložil návrh na prijatie 35 študentov. Na zá-
klade prihlášok, dodaných dokumentov a osobných pohovorov, uskutočnených v Kuvajte, 
prodekan Kostka v termíne do 28. februára 2007 predložil návrh na prijatie 45 študentov 
z Kuvajtu a Saudskej Arábie. Do programu prípravného semestra v trvaní 13 týždňov, ktorý 
prebehne v termíne od 5. marca 2007 do 8. júna 2007 sú navrhnuté predmety Slovenský ja-
zyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Základy strojárskej výroby a Práca s počítačmi. 
VF pripraví priestory na treťom poschodí na výučbu zahraničných študentov. 
Diskusia: 
V. Hrnčiar: upozornil na potrebu zosúladenia harmonogramu výučby zahraničných študentov 
s výučbou denných študentov. 
B. Harman: pri výučbe matematiky je nutná miestnosť s veľkou tabuľou. 
 
 
K bodu 5 
Dekan fakulty informoval o podmienkach využívania Hlasovej virtuálnej privátnej siete 
(HVPS). Keďže HVPS sa už využíva na STU, pripojenie sa účastníkov zo SjF STU je bez-
problémové a dá sa realizovať v krátkej dobe. 
Dekan fakulty žiada vedúcich katedier, aby pripravili prvý návrh prideľovania mobilných te-
lefónov pre svoje pracoviská aj s určením finančných prostriedkov na refundovanie nákladov, 
spojených s využívaním HVPS. Ukladá doc. Halajovi poslať na základné pracoviská pravidlá 
využívania HVPS na STU.  
 
 
K bodu 6 
Prodekan Králik informoval o kreovaní Hospodárskej rady SjF STU v Bratislave. Vyzval čle-
nov KD na návrh personálneho doplnenia HR. Návrhy treba doručiť prodekanovi Králikovi.  
Termín: 15. marca 2007. 
 
 
K bodu rozličné 
7.1 Dekan fakulty informoval, že prvé zasadnutie novo kreovanej Vedeckej rady SjF STU 
bude 27. marca 2007 
7.2 Dekan fakulty informoval, že dňom 1. februára 2007 ukončil rektor STU poverenie 
prof. Ing. Vojtecha Molnára, DrSc. na vykonávanie funkcie prorektora STU. Rektor STU po-
žaduje od dekana SjF STU personálny návrh na obsadenie funkcie prorektora STU. 
7.3 Dekan informoval o výberovom konaní na miesto tajomníčky fakulty. Zúčastnilo sa ho 
spolu 19 uchádzačov. Dekan fakulty rozhodol o prijatí Ing. Kataríny Petrusovej na miesto ta-
jomníčky SjF STU s nástupom od 16. marca 2007. 
7.4 Prodekan Urban informoval o počtoch študentov denného aj externého štúdia 
a počtoch študentov, ktorí boli vyradení zo štúdia. Študenti denného štúdia: zapísaných 471, 
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vylúčených 96. Študenti externého štúdia: zapísaných 189, vylúčených 76. K dnešnému dňu 
sa prihlásilo 92 študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2007/2008. 
7.5 Prodekan Kostka upozornil na závery z porady prodekanov pre vedu a výskum 
u prorektora Redhammera, ktorá sa konala 2. marca 2007. Nie je možné skracovať inaugurač-
né konanie pedagogických pracovníkov, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent 
iným spôsobom ako habilitačným konaním podľa zákona 131/2001 Zb. o vysokých školách 
a Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a 
profesor. V zmysle uvedeného zákona a uvedenej vyhlášky musia docenti, vymenovaní bez 
habilitačnej prednášky a habilitačnej práce v období rokov 1980 až 1990, pred podaním žia-
dosti o začatie inauguračného konania najskôr ukončiť habilitačné konanie. Habilitačné kona-
nie sa končí vymenovaním za docenta rektorom univerzity. 
7.6 Dekan fakulty pripomenul potrebu hlásiť Útvaru vedeckovýskumných činností 
a zahraničných stykov (p. Bavlšíková) prijatie zahraničných hostí na SjF STU ako aj zahra-
ničné cesty pracovníkov SjF STU, ktoré neboli schvaľované na VF.  
 
Diskusia: 
M. Peciar – pripomenul, že na druhom a treťom dni  podujatia Informačné dni SjF STU bolo 
málo študentov. Informoval sa, či sa dajú čerpať pridelené finančné prostriedky v rámci gran-
tov VEGA – ešte neprišli finančné prostriedky. Informoval sa, či sa zmenilo niečo v režime 
vstupu do budovy SjF STU – zatiaľ nie. Pýtal sa, aký dlhý je posledný semester IŠ. Vraj majú 
študenti končiacich ročníkov niektorých študijných programov IŠ blokovú výučbu iba 6 týž-
dňov. 
M. Varchola – informoval, že v rámci grantovej agentúry VEGA boli za našu fakultu vypra-
cované jedny z najlepších správ za ukončené projekty v roku 2006. Uviedol, že v pracovných 
skupinách VEGA sa diskutoval návrh, aby sa výstupy grantov hodnotili z hľadiska publikač-
nej činnosti aj aplikačného prínosu. Na predsedníctve VEGA sa teda v súčasnosti vytvára no-
vý spôsob hodnotenia grantov. 
V. Polčíková – informovala o niektorých negatívnych ohlasoch na činnosť edičného referenta 
SjF STU. Navrhla, aby sa administrovanie edičnej činnosti previedlo na KIS (viď bod 6 zá-
pisnice zo zasadnutia VF, ktoré sa konalo 6. marca 2007). 
V. Hrnčiar – požadoval riešenie vstupu pedagógov a študentov externého štúdia do budovy 
SjF v súlade s rozvrhom. Neustále pretrvávajú problémy so vstupom študentov externého štú-
dia do priestorov fakulty, napr. so vstupom do ťažkého laboratória. 
Ľ. Kolláth – informoval o príprave konferencie ERIN – do 16. marca 2007 je predĺžený ter-
mín na prihlásenie sa, pre doktorandov SjF STU je znížené vložné na 700 Sk, 
Ľ. Kolláth – tlmočil sťažnosti na prácu podateľne. Prodekan Prikkel bude riešiť situáciu s prí-
slušnou pracovníčkou. 
Ľ. Gulan – oznámil, že vo februári 2007 úspešne inauguroval na Žilinskej univerzite doc. Ve-
reš, 
I. Součková – informovala o voľbe nového predsedu Univerzitnej odborovej organizácie 
STU, ktorým sa stal Ing. Vladimír Kovár, PhD., z FCHPT. 
 
 
Bratislava, 6. marca 2007 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Martin Halaj, PhD., v.r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 


