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Zápisnica č. 3 / 2007-2008 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 7. novembra 2007 o 14.00 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Akreditácia Strojníckej fakulty STU (Ščepka, Urban, Kostka, Halaj) 
3) Pasportizácia priestorov SjF STU a návrh opatrení (Králik) 
4) Systém hodnotenia výkonov na SjF STU – ústavy aj jednotlivci (Ščepka, Urban) 
Rôzne 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutia sa priebežne plnia. 

1.1 K rozhodnutiu č. 4 zo zápisnice č. 2 / 2007-2008: 
 Po negatívnych ohlasoch zo strany vedúcich ústavov dekan fakulty predvolal 

M. Čambalíka, zodpovedného za BOZ a PO na SjF STU. Potvrdilo sa, že p. 
Čambalík nesplnil zadanú úlohu doplnenia lekárničiek. Toto doplnenie bude 
vykonané do 8. novembra 2007. 

1.2 K rozhodnutiu č. 5 zo zápisnice č. 2 / 2007-2008: 
 Dekan fakulty ukladá vedúcemu ÚTP Ing. Križanovi vypracovať zoznam pra-

covníkov SjF STU, ktorí absolvovali školenie o bezpečnej manipulácii s elektric-
kými prístrojmi.  

K bodu 2 

O priebehu prác pri príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu informoval doc. 
Ščepka. Zdôraznil, že v rámci komplexnej akreditácie sa pripravujú štyri materiály: 

a) žiadosť o akreditáciu študijných programov všetkých stupňov, 
b) žiadosť o vyjadrenie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov, 
c) samohodnotiaca správa, 
d) podklady na zaradenie univerzity do jednotlivých kategórií vysokých škôl. 
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Keďže rozsah prác na zodpovedanie požiadaviek, ktoré treba uviesť v týchto štyroch 
materiáloch, je veľký, dekan fakulty vyzval všetkých vedúcich ústavov na maximál-
nu spoluprácu. Na jednotlivé ústavy odošle doc. Ščepka podklady na vypĺňanie jed-
notlivých položiek spisu v utorok 13. novembra 2007. Okrem toho treba dodať do 15. 
novembra 2007: 

- informačné listy predmetov – použiť starú šablónu z akreditačného spisu 
z roku 2004, 

- podrobné vedecko-pedagogické charakteristiky všetkých profesorov a docen-
tov,  

- príprava učebných plánov na všetkých troch stupňoch štúdia. 

Vzhľadom k tomu, že dôležitou súčasťou akreditačného spisu sú údaje o publikačnej 
činnosti pracovníkov SjF, je nutné doplniť primárne dokumenty do VIS (p. Jurkovi-
čová). Tieto údaje treba doplniť v celom sledovanom období, teda od roku 2002 (vrá-
tane) doteraz. 

Rozhodnutie č. 8 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov zabezpečiť doplnenie primárnych 
zdrojov publikačnej činnosti do VIS v období od roku 2002 (vrátane) doteraz. 

Termín: 15. novembra  

K bodu 3 

Prodekan Králik predstavil výsledky analýzy pasportizácie priestorov jednotlivých 
ústavov na SjF STU. Podľa predpisu má na jedného pracovníka pripadať 15 m3 
vzdušného priestoru a najmenej 2 m2 podlahovej plochy. Predstavil graf znázorňujú-
ci veľkosť priemernej plochy na jedného pracovníka v priemere podľa jednotlivých 
ústavov (pozri prílohu 1). Štyri ústavy majú priemernú plochu na pracovníka väčšiu 
ako je priemer na SjF STU. Týchto ústavov sa budú týkať prijímané racionalizačné 
opatrenia. Snahou vedenia SjF STU je racionálne využívanie priestorov SjF STU 
a hľadanie možnosti na zhodnotenie jednotlivých priestorov prenájmom alebo bu-
dovaním perspektívnych pracovísk. Týka sa to najmä priestorov v Ťažkom laborató-
riu a priľahlých priestoroch, obsadených pracovníkmi bývalej KTV. Tí by sa mali 
presťahovať do hlavnej budovy.  

V tejto súvislosti dekan fakulty predstavil zámer vybudovania Centra progresív-
nych technológií (CEPET), ktoré by čiastočne sídlilo v priestoroch súčasného Ťažké-
ho laboratória a priestorov uvoľnených pracovníikmi bývalej KTV. Budovanie Cen-
tra by sa malo financovať zo štrukturálnych fondov. Na prípravu projektu CEPET 
dekan fakulty vytvoril Radu projektu EŠF Centrum progresívnych technológií 
(CEPET): 

 doc. Ing. Marian Králik, PhD. – koordinátor za vedenie SjF STU 
doc. Ing. Marian Peciar, PhD. – vedúci projektu 
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doc. Ing. Ernest Gondár, PhD. 
Ing. Kazimír Chmela 
Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. 
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. 
Mgr. Monika Kováčová, PhD. 
doc. Ing. Ján Lešinský, PhD. 

 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD. 

Rozhodnutie č. 9 

Dekan fakulty ukladá: 

a) prof. Havelský predložiť písomný návrh na uvoľnenie niektorých priesto-
rov ÚTE,  
b) prof. Bukoveczky predložiť návrh riešenia priestorov doc. Ikrinského, kto-
rý doteraz nesplnil príkaz dekana SJF STU na uvoľnenie svojej kancelárie,  
c) prof. Hulkó predložiť stanovisko k uvoľneniu priestorov ÚAMAI oproti 
pedagogickému oddeleniu výmenou za iné priestory. 

Termín: 15. novembra 2007 

K bodu 4 

Prodekan Urban informoval o postupe pri hodnotení pedagogického zaťaženia jed-
notlivých ústavov SjF STU. Vzhľadom na špecifiká jednotlivých stupňov štúdia ako 
aj počtu kreditov za jednotlivé kredity je hodnotenie pedagogických výkonov veľmi 
zložité. Na zabezpečenie maximálnej objektívnosti  hodnotenia pedagogických vý-
konov sa najskôr vytvorila databáza pedagogických výkonov, ktorú ústavy budú ve-
rifikovať. Pri tvorbe databázy sa vychádzalo z podkladov v AIS. Sú v ňom údaje 
o počte študentov, predmetoch, kreditoch za predmet a podobne. Údaje v AIS sa zís-
kali implementáciou údajov z pôvodného systému Študent. Hodnotenie začína let-
ným semestrom akademického roku 2005/2006. Jednotkou hodnotenia je tzv. štu-
dentokredit, teda súčin počtu študentov, ktorí vykonali skúšku z predmetu a počtu 
kreditov za daný predmet. Treba doplniť ročník, v ktorom sa konkrétny predmet 
vyučuje, prednášajúcich a cvičiacich daný predmet. 

Rozhodnutie č. 10  

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov verifikovať údaje o pedagogickom 
zaťažení pracovníkov jednotlivých ústavov podľa podkladov rozoslaných 
prodekanom Urbanom. 

Termín: 20. novembra 2007 
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Diskusia k bodu 4: 

- doc. Hrnčiar – požaduje v metodike pedagogických výkonov zohľadňovať aj 
skúšanie, pretože je to veľký objem práce, 

- Ing. Chmelko – požaduje zavedenie korekcie na zohľadnenie špecifík výučby 
v jednotlivých ročníkoch, 

- prof. Havelský – informoval sa, aké roky sa berú ako základ hodnotenia. Dekan 
fakulty – budú sa brať kalendárne roky 2005 a 2006, 

- prodekan Urban – zdôraznil nevyhnutnosť, aby sa do AIS dôsledne značili aj 
neúspešné skúšky. Okrem iného je to aj pomocné kritérium na pridelenie pro-
spechového štipendia. Učiteľ má právo zmeniť známku počas skúšobného ob-
dobia, výsledok procesu skúšania sa uzatvára až na konci skúšobného obdobia. 
Zapisovanie známok do AIS je podstatné aj kvôli tomu, aby sa dali určiť štu-
denti na priznanie prospechového štipendia.  

Rozhodnutie č. 11 

Dekan fakulty ukladá vedúcej pedagogického oddelenia, aby po skončení 
každého skúšobného obdobia nahlásila prodekanovi Urbanovi pedagógov, 
ktorí nezapísali skúšky do systému AIS. 

Termín: priebežne 

K bodu Rôzne 

5.1 Prodekan Prikkel informoval o stave čerpania projektov VEGA. Požiadal o to, 
aby pri vystavení objednávky z prostriedkov jednotlivých grantov informovali 
riešitelia aj prodekana Prikkela, ktorí zabezpečí urýchlené spracovanie objed-
návky. Doteraz nie je vyčerpaných okolo 700 tisíc Sk na kapitálové výdavky 
z končiacich projektov. Doc. Hrnčiar v tejto súvislosti informoval o pomerne 
častom výskyte nesprávne zaradených objednávok a faktúr. V diskusii zazneli 
pripomienky na zjednodušenie obehu dokladov pri objednávaní tovarov 
a služieb a likvidovaní príslušných faktúr.  

5.2 Prodekan Prikkel informoval o skúšobnej prevádzke elektronického dochádz-
kového systému na dekanáte SjF STU. Po vyhodnotení skúseností z jednome-
sačného používania takéhoto systému sa elektronický dochádzkový systém 
rozšíri na všetky pracoviská SjF STU vrátane budovy na Mýtnej a Pionierskej 
ulici. 

5.3 Tajomníčka Kuzmová informovala o stave čerpania finančných prostriedkov 
v rámci rozpočtu SjF STU v členení po jednotlivých položkách.  

5.4 Dekan fakulty informoval o ostatnom zasadnutí Kolégia rektora STU. Z jeho 
záverov vyplýva, že s účinnosťou od 1. januára 2008 vzniknú celouniverzitné 
pracoviská – Ústav manažmentu a plánovania a Ústav inžinierskych štúdií. 

5.5 Dekan fakulty informoval, že na najbližšie zasadnutie Kolégia rektora STU tre-
ba predložiť Analýzu revíznej činnosti na jednotlivých fakultách. 
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5.6 Dekan fakulty informoval, že na ocenenie Profesor roka nominoval za SjF STU 
prof. Havelského. 

5.7 Dekan fakulty informoval, že s účinnosťou od 1. novembra 2007 zvýšil denný 
limit na hotovostné platby (tzv. drobný nákup) na 1000 Sk. 

5.8 Dekan fakulty informoval o novej organizačnej štruktúre Dekanátu SjF STU. Tá-
to štruktúra bude zverejnená v najbližšom čase. 

5.9 Dekan fakulty informoval, že na zvýšenie účinnosti implementácie Akademic-
kého informačného systému (AIS) na SjF STU vznikne Rada AIS. Jej predsedom 
bude prodekan Urban, bude sa skladať zo zástupcov každého základného pra-
coviska (navrhujú sa tajomníci ústavov), zástupcov pedagogického oddelenia 
a zástupcov študentov. V tejto súvislosti majú vedúci jednotlivých ústavov na-
hlásiť do 16. novembra 2007 členov Rady AIS za jednotlivé ústavy. Ak tak neu-
robia, členom Rady AIS sa automaticky stane tajomník ústavu.  

5.10 Dekan fakulty informoval, že tento rok boli na SjF STU habilitovaní štyria do-
centi – doc. Élesztös, doc. Tolnay, doc. Králik, doc. Kolláth. 

5.11 Dekan fakulty stanovil hodinovú mzdu, účtovanú v rámci hospodárskej činnos-
ti Centra inovácií, takto: 600 Sk/h pre externé prostredie, 300 Sk/h pre práce 
vykonávané interne pre riešenie projektov. 

5.12 Dekan fakulty informoval, že na medzinárodnú konferenciu Strojné inžinier-
stvo 2007 doposiaľ prišlo 146 abstraktov. Tieto abstrakty boli zaradené do 
Zborníka abstraktov, pričom Zborník už je v tlači. 

5.13 Dekan fakulty informoval o rekonštrukcii sociálnych zariadení na prvom pos-
chodí hlavnej budovy SjF STU. Jedno sociálne zariadenie už je zrekonštruované, 
do konca novembra by malo byť zrekonštruované aj druhé.  

5.14 Dekan fakulty informoval, že do všetkých prednáškových miestností S1 až S4 
budú v najbližšom čase zakúpene data projektory, ktoré v týchto miestnostiach 
budú napevno namontované.  

5.15 Dekan fakulty informoval, že v salóniku dekana sú dve sklené vitríny s troj-
rozmernými exponátmi, ktoré sa budú používať na propagáciu SjF STU na ex-
terných akciách. V tejto súvislosti vyzval vedúcich jednotlivých ústavov, aby 
dodali zaujímavé trojrozmerné exponáty, ktoré by sa natrvalo mohli používať 
na propagáciu SjF STU. 

5.16 Dekan fakulty informoval o príprave súťaže pre študentov stredných škôl 
s pracovným názvom Strojárska olympiáda. Prípravou súťaže je poverený pro-
dekan Králik. Niekoľko prvých kôl súťaže bude prebiehať korešpondenčnou 
formou cez Internet, finálové kolo bude prezenčné. Umiestnenie bude honoro-
vané finančne pre víťazov aj stredné školy, z ktorých pochádzajú víťazi. Podpo-
ru tejto súťaži prisľúbil Volkswagen Slovakia, s.r.o., bude sa hľadať podpora aj 
z ostatných zdrojov. 
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Rozhodnutie č. 12 

Dekan fakulty ukladá prodekanovi Králikovi vypracovať projekt Strojárskej 
olympiády. 

Termín: 25. novembra 2007  
 
5.17 Doc. Halaj informoval o procese vzniku Nakladateľstva STU od 1. januára 2008. 

Na Nakladateľstvo prejdú všetky administratívne práce, spojené s edičnou čin-
nosťou na STU. V tejto súvislosti treba z jednotlivých ústavov nahlásiť požia-
davky na zaradenie pripravovaných publikácií do edičného plánu SjF STU na 
rok 2008. 

Rozhodnutie č. 13 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov vypracovať za svoj ústav plán edič-
nej činnosti na rok 2008 a nahlásiť ho edičnej referentke SjF STU, Ing. Onde-
rovej. 

Termín: 10. januára 2008 
 
5.18 Prodekan Králik informoval o akcii Týždeň vedy a techniky na Slovensku, kto-

rý sa bude konať v dňoch 12.-16. novembra 2007. Podľa pokynov prorektora 
Redhamera sa SjF STU zapojí do tejto akcie formou série dní otvorených dverí 
podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Dátum Ústav (Oddelenie) Vedúci (zodpovedný) Sprievodca 

12. 11. 2007 Ústav automatizácie, merania 
a aplikovanej informatiky + 
Centrum inovácií (Centrum 
odborného vzdelávania - PSA) 

prof. Ing. Gabriel Hulkó, 
DrSc. + Ing. Kazimír 
Chmela (doc. Ing. J. An-
tala, PhD.) 

doc. Ing. R. Olšiak, PhD., 
doc. Ing. J. Antala, PhD.

13. 11. 2007 Ústav výrobných systémov, 
environmentálnej techniky a 
manažmentu kvality + Ústav 
technológií a materiálov 

doc. Ing. Ľudovít Kol-
láth, PhD. + doc. Ing. Vi-
liam Hrnčiar, PhD. 

 

14. 11. 2007 Ústav dopravnej techniky 
a konštruovania + Strojárske 
konzultačné centrum (SjF + 
SOVA) 

prof. Ing. Juraj Buko-
veczky, PhD. + doc. Ing. 
František Palčák, PhD. 

doc. Ing. M. Poloni, PhD., 
doc. Ing. J. Lešinský, 
PhD. 

15. 11. 2007 Ústav tepelnej energetiky + Ús-
tav prírodných, humanitných 
a spoločenských vied 

prof. Ing. Václav Havel-
ský, PhD. + doc. RNDr. 
Ing. Blahoslav Harman, 
PhD. 

 

16. 11. 2007 Ústav aplikovanej mechaniky 
a mechatroniky + Ústav pro-
cesného a fluidného inžinier-
stva 

doc. Ing. Peter Šolek, 
PhD. + doc. Ing. Marián 
Peciar, PhD. 

Ing. Roman Fekete, 
PhD.,      doc. Ing. Bra-
nislav Knížat, PhD. 
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5.19 Prodekan Králik informoval o veľtrhu „Veda – technika – vzdelávanie 2007“, 
ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 14. – 17.  no-
vembra 2007. Požiadavkou Rektorátu STU je určiť za každú fakultu 1 - 2 pra-
covníkov, ktorí budú prítomní v expozícii počas trvania veľtrhu (mali by to byť 
pracovnici, ktorí sú kompetentní a schopní poskytovať informácie a kontakty 
ohľadne výskumu, štúdia). Podľa počtu nahlásených pracovníkov bude rozvrh 
na jednotlivé dni upravený tak, aby boli počas 4 dní (9.00 - 18.00) zastúpené 
striedavo všetky fakulty aj STU, (s ohľadom na dopravu, príp. ubytovanie je op-
timálne, aby bol konkrétny pracovník prítomný na veľtrhu vždy 1 deň vcel-
ku).Za SjF STU sa zúčastní na veľtrhu prodekan Králik. 

5.20 Prodekan Králik informoval o akcii Uni Tag vo Volkswagen Slovakia, a.s. 
v termíne 8.-9. novembra 2007. Ide o informačnú akciu pre študentov SjF STU. 
Kapacita prihlásených študentov je obmedzená z organizačných dôvodov, ak sa 
prihlási väčší počet študentov, môžu byť presunutý na termín, ktorý je zatiaľ 
vyhradený pre FEI (27.-28. novembra 2007) alebo bude v letnom semestri ešte 
jeden termín. Na podujatí budú prezenčné listiny, ktoré budú odovzdané na 
Strojnícku fakultu. 

5.21 Prodekan Králik informoval o akcii Vedec roka STU. Propozície dostali všetci 
vedúci ústavov, kandidátov na ocenenie treba nahlásiť do 15. novembra prode-
kanovi Kostkovi. 

 
 
 
Bratislava 9. novembra 2007 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Martin Halaj, PhD., v.r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
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Príloha 1 k zápisnici č. 3 / 2007-2008 

Priemerná podlahová plocha priestorov na jednotlivých ústavoch SjF STU 
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