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Zápisnica č. 1 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2008 o 09.00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Príprava akademického roka 2008/09  (prodekan Urban) 
- zapísaní študenti na jednotlivé stupne 
- vyhodnotenie študentských skúšok 
- imatrikulácia 
- promócie 
3) Otvorenie akademického roka (prodekan Králik, Mgr. Cepková) 
4) Rekonštrukčné práce 
- posluchárne/archív  
- zatepľovanie / hydraulické vyregulovanie  (prodekan Urban) 
- ťažké laboratóriá (Ing. Chmela) 
5) Stav čerpania finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
- dotácie 
- projekty 
6) Rôzne 

 

 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutia z minulého akademického 
roka sa priebežne plnia. 

K bodu 2 

Prodekan Urban informoval o priebehu zápisu do 1. ročníka BŠ. Priebehy sú v grafe 
na obr. 1. Porovnanie je v dennej forme štúdia (DFŠ) a v externej forme štúdia (EFŠ). 
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Obr. 1 Počty prijatých študentov v akademickom roku 2007/08 a 2008/09 - porovnanie 

 

Prod. Urban upozornil vedúcich ústavov, že imatrikulácia študentov 1. ročníka baka-
lárskeho štúdia dennej formy bude 22. 9. 2008 o 14:00 v Aule A. Stodolu. Po skončení 
imatrikulácie Mgr. Vassalová a Mgr. Polčíková urobia základnú inštruktáž pre imat-
rikulovaných študentov, ktorej cieľom je pomôcť orientovať sa v priestoroch fakulty, 
efektívne využívať poskytované služby fakulty a poskytnúť základné informácie 
o organizácii výučby na vysokej škole. 

Dňa 27. 9. 2008 (sobota) bude imatrikulácia  študentov 1. ročníka BŠ v externej forme 
v Konzultačnom stredisku Tlmače. Na akcii sa zúčastní vedenie fakulty a garanti 
študijných programov v 1. stupni BŠ. 

Promócia 31 študentov – absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí vykonali 
štátnu skúšku v 2. termíne, sa uskutoční v posluchárni „S4“ 23. 9. 2008 o 14 hodine.  

 

Rozhodnutie č. 1 

Imatrikulácia  študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia dennej formy sa uskutoční 
22. 9. 2008 o 14:00 v Aule A. Stodolu. Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ v externej 
forme v Konzultačnom stredisku Tlmače sa uskutoční v sobotu 27. 9. 2008 za účasti 
vedenia fakulty a vedúcich ústavov.     Zodp. prod. Urban  

Promócia absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí vykonali štátnu skúšku v 2. 
termíne, sa uskutoční v posluchárni „S4“ 23. 9. 2008 o 14 hodine.    

         Zodp. prod. Urban 
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Prodekan Urban informoval o výsledkoch prijímacieho pokračovania na doktorand-
ský stupeň štúdia. 18 doktorandov bolo prijatých na dennú formu štúdia v 1. kole 
prijímacích pohovorov, pričom 4 z tohto počtu sú platení z výskumných úloh na ús-
tave ÚAMAI, ostatní sú platení z dotačných prostriedkov. V druhom kole zápisu bo-
lo prijatých 7 študentov v dennej forme štúdia.  

Študenti, ktorí nestihli zápis v prvých dvoch stupňoch štúdia, budú mať možnosť sa 
zapísať ešte 22.9.2008. 

Dekan fakulty informoval, že doc. Kostka sa od 1. augusta 2008 stal vedúcim útvaru 
vedeckovýskumných činností a zahraničných stykov, ktorý bude mať v náplni práce 
aj starostlivosť o študentov – samoplatcov. Do tejto organizačnej jednotky budú za-
členené p. Bavlšíková a p. Kleiblová. 

Doc. Kostka vo svojom príspevku informoval o počte prijatých zahraničných študen-
tov – samoplatcov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Bolo prijatých cca 100 
študentov z celkového počtu  cca 170 záujemcov o štúdium. Všetci sú prijatí na štu-
dijný program „Strojárska výroba a manažment“.  Upozornil na blokovú formu štú-
dia, keď štúdium v 1. ročníku BŠ sa bude uskutočňovať v 7 týždňovom bloku od 
3.11. do 19.12.2008 od pondelka do soboty.  V 2. ročníku bude štúdium v dvoch pod-
skupinách: 

„A“ podskupina (cca 40 študentov) - bude mať blok štúdia od 6. 10. – 21. 11. 2008, 

„B“ podskupina (cca 40 študentov) – bude mať blok výučby od 3. 11. – 19. 12. 2008. 
Bloky výučby budú organizované od pondelka do soboty. 

 

Rozhodnutie č. 2 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia zahraničných študentov sa uskutočnia 19. 
9. 2008 o 8,00 na ÚMaT.       Zodp. doc. Kostka  

 

Dekan fakulty zhodnotil úroveň prijímaných zahraničných študentov. Konštatoval 
zlepšujúcu sa úroveň angličtiny a dobrú spoluprácu s agentúrami, ktoré zabezpečujú 
študentov z arabských krajín. 

V diskusii k tomuto bodu programu poukázal doc. Ščepka na vydanie odporúčaní 
pre študentov, ktorí končia na inžinierskom stupni štúdia. Prof. Peciar taktiež pod-
poril tento návrh, čím by sa zjednotila informovanosť o  termínoch odovzdávania 
diplomových prác, kedy budú náhradné termíny štátnych skúšok a pod.  

 

Rozhodnutie č. 3 

Dekan fakulty súhlasí s určením pevných termínov súvisiacich s opravnými termín-
mi štátnych  skúšok, ktoré budú oznámené študentom. Zodp. prod. Urban 
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Prof. Gondár sa opýtal na problém započítavania výučby zahraničných študentov do 
výkonov ústavu. Dekan fakulty upozornil, že metodika výpočtu výkonov bola 
schválená vo viacerých orgánoch fakulty a v tomto roku sa nebude meniť. Vedenie 
fakulty sa naďalej nebráni diskusii o návrhu, ktorý by súčasný zápočet vylepšil prí-
padne upozornil na iné kritéria, ktorý by existujúci návrh mohli vylepšiť.  

Mgr. Vassalová poukázala na malý počet pracovníkov na ÚPHSV, ktorí zabezpečujú 
výučbu anglického jazyka (3 ½). V Konzultačnom stredisku Tlmače sú taktiež 2 štu-
dijné skupiny, v ktorých treba zabezpečiť výučbu jazyka. Dekan fakulty bude tento 
problém riešiť zamestnávaním pracovníkov formou dohody o vykonaní práce.  

Dekan fakulty upozornil na termín výjazdového zasadnutia Kolégia dekana 
18.11.2008. Termín zasadnutia a obsahová náplň bude upresnené dodatočne. 

Prof. Gondár požiadal o rozpis počtov prijatých študentov podľa študijných progra-
mov bakalárskeho stupňa štúdia.    

K bodu 3 

Prodekan Králik informoval o termíne a spôsobe začiatku akademického roka na 
Strojníckej fakulte STU na štadióne Mladá garda. Cieľom akcie je navzájom sa lepšie 
spoznať, vzájomne nadviazať komunikáciu a zábavnou formou otvoriť akademický 
rok 2008/2009. Mgr. Cepková z ÚPHSV ako zástupca organizátora súťaže potvrdila, 
že mnohé súťaže budú nenáročné a tak sa budú môcť zapojiť do akcií aj pracovníci, 
ktorí sa momentálne necítia vo výbornej fyzickej kondícii. Dekan fakulty informoval, 
že každý zúčastnený pracovník fakulty (pozvánka platí aj pre doktorandov) dostane 
za účasť darček. Pozvánky s lístkami (darček, občerstvenie a tombola) s menom pra-
covníka fakulty budú distribuované na ústavy. Túto činnosť zabezpečí  p. V. Blahová 
z Úseku personálnych činností práce Dekanátu SjF STU. Vedúcim ústavov budú roz-
poslané tzv. nominačné listy, na ktorých môžu prihlásiť pracovníkov ústavov na jed-
notlivé športy resp. akcie. Nominačné listy budú slúžiť pre informáciu organizáto-
rom akcie na organizačné zabezpečenie jednotlivých súťaží.  

Mgr. Vassalová pripomenula „silu papiera“, t.j. realizovať propagáciu aj tlačovou 
formou, nie iba prostredníctvom internetu. Dekan fakulty zaujal súhlasné stanovisko 
a upozornil, že propagácia akcie bude realizovaná aj formou letákov rozmiestnených 
po fakulte (obr. 2) a vyššie spomenutými pozvánkami s lístkami.  

Dekan fakulty vyzval vedúcich ústavov, aby pozvali aj osoby, ktoré mimoriadne spo-
lupracujú s fakultou (VIP), aby sme sa mohli aj týmto spôsobom poďakovať za ich 
pozitívnu činnosť pre fakultu. Zároveň upozornil organizátorov akcie na náhradné 
riešenie v prípade nepriaznivého počasia.     
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Obr. 2 Propagačný leták začiatku akademického roka na SjF STU 

K bodu 4 

Dekan fakulty informoval o rekonštrukčných prácach na fakulte, ktoré sa uskutočnili 
v letných mesiacoch. Dve učebne sú zrekonštruované na 3. poschodí v budove na 
Nám. slobody. Zároveň sa rekonštruujú posluchárne S2, S3 a S4. V posluchárňach sú 
už stabilne namontované dataprojektory, miestnosti sa postupne zatepľujú 
a dokončuje sa oprava lavíc. Práce by mali byť ukončené do začiatku akademického 
roka. Prodekan Prikkel pripraví smernicu na využívanie posluchární s cieľom, aby sa 
predchádzalo poškodeniu a ukradnutiu inštalovaných zariadení. V posluchárňach sa 
plánuje inštalovať nové osvetlenie, ktoré by bolo energeticky úspornejšie a zároveň 
výkonnejšie. 

Dekan fakulty poukázal na budovanie registratúrneho strediska tak, aby vyhovovalo 
Vyhláške MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. S touto akciou súvisí 
aj uvoľnenie priestorov – skladov, ktoré patria ústavu ÚAMAI (miestnosti č. 05, 07), 
presunutie skladu MTZ a do jedného z týchto priestorov. Pred sťahovaním registra-
túrneho strediska budú súčasné dokumenty vytriedené špecializovanou firmou.  

Prof. Roháľ upozornil na veľké množstvo medi nachádzajúcej sa v laboratóriach bý-
valej katedry elektrotechniky, ktorá bola pravdepodobne nakúpená na výrobu de-
magnetizátorov valivých ložísk. Dekan fakulty poukázal na delenie zisku vzniknuté-
ho pri predaji tejto suroviny.  
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Rozhodnutie č. 4 

Dekan fakulty nariaďuje odovzdanie miestností č. 05, 07 z ÚAMAI na CI.  CI zabez-
pečí ich vysťahovanie a vysporiadanie zostatkového majetku. Následne sa bude 
miestnosť 05 využívať ako sklad pre základné projekty o budovách fakulty, do 
miestnosti 07 bude presťahovaný sklad MTZ.  

Zodp. vedúci ÚAAI, vedúci CI      Termín: 19. 9. 2008  

 

Prodekan Urban informoval o postupe výmeny okien a o vyregulovaní ústredného 
kúrenia v budove na Nám. slobody. Budú sa vymieňať okná v časti budovy, ktorá je 
obložená travertínom a obkladačkami. Predpokladaná investícia je 6,8 mil. Sk. Opra-
va budovy bola odsúhlasená s Ing. arch. Kusým, na ktorého prešli práva vlastníka 
architektonickej úpravy budovy. Pri tejto príležitosti upozornil prof. Roháľ aj potre-
bu vyregulovania objektu Mýtna – Vazovova, kde sú problémy s nedostatočnou tep-
lotou na horných poschodiach a prekúreným prízemím.  

Dekan fakulty informoval, že bude z hlavne z dôvodu množiacich sa krádeží, umies-
tnená kamera aj vo dvore SjF. Každú sobotu, keď je výučba v externej forme štúdia, 
bude otvorená rampa pred hlavným vchodom do budovy SjF, čím sa odstránia prob-
lémy s parkovaním pre týchto študentov. Chaty, určené na rekreačné využívanie 
pracovníkmi  fakulty (Piesok, Nitrianske Rudno a Ľubochňa), boli opravené 
a vyčistené. 

Ing. Chmela, vedúci Centra inovácií (CI), informoval o úpravách v „Ťažkom paviló-
ne“ (TP) vo dvore SjF STU na Nám. slobody. Predstavil dispozičné riešenia úprav su-
terénu, prízemia a poschodí v pavilóne. Uviedol, že do konca novembra by mali byť 
zariadenia a pracovníci definitívne presťahovaní a informoval o súčasných činnos-
tiach pracovníkov začlenených do CI, podieľaní sa na sťahovaní, pomoc pri opra-
vách na fakulte a odbornej činnosti podľa pracovného zaradenia. Pripomenul, že 
priestory v TP sú lukratívne pre prenajímateľov vzhľadom na ich polohu v centre 
mesta.  

Prof. Peciar podotkol, že 4 pracovníci a 4 doktorandi sa podieľali na sťahovaní zaria-
dení z priestorov ÚPFI. 

Dekan fakulty poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na prestavbe TP 
a pomáhajú realizovať zámer vybudovať laboratória, kde sa bude môcť vykonávať 
špičkový výskum, aby fakulta bola konkurencieschopná v dlhodobejšom horizonte.   

K bodu 5 

Tajomníčka fakulty p. Ing. Kuzmová v tabuľkách oboznámila členov kolégia s čerpa-
ním finančných prostriedkov  - dotačných a pridelených na projekty. Dekan fakulty 
upozornil na plynulé čerpania finančných prostriedkov a vyzval všetkých zodpo-
vedných riešiteľov projektov prostredníctvom vedúcich ústavov, aby čerpali finanč-
né prostriedky postupne a tak vyhli sa časovým stresom na konci kalendárneho roka.  



Zápisnica č. 1 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2008 o 09.00
 

7/8 

 

Rozhodnutie č. 5 

Dekan fakulty ukladá tajomníčke fakulty Ing. Kuzmovej, aby rozposlala elektro-
nickou poštou vedúcim ústavov stav v čerpaní finančných prostriedkov na jednot-
livých výskumných úlohách              Termín: september 2008 
 

K bodu 6 – Rôzne 

Dekan fakulty upozornil na publikačnú činnosť fakulty. Porovnal počty publikácií 
s FCHPT STU, ktorá je v počtoch pracovníkov porovnateľná s SjF STU. Na základe 
uvedených počtov požiadal vedúcich pracovníkov, aby tlačili na svojich podriade-
ných s cieľom čo najviac publikovať.  

Rozhodnutie č. 6 
 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov, aby zabezpečili verifikáciu publikácií na svojich ús-
tavoch. Každý zamestnanec si osobne verifikuje za požadované obdobie svoje publikácie v 
OLIBe, tieto vytlačí, podpíše a odovzdá vedúcemu ústavu. Vedúci, overí a sumarizuje údaje 
za ústav a odovzdá to príslušnému prodekanovi. Dopĺňanie publikácií a verifikačný proces 
bude koordinovať Mrg. Polčíková.                        
Zodpovední: vedúci ústavov       Termín: 20 október 2008 
 

Dekan fakulty informoval, že fakulta sa zapojila ako partner do projektov EŠF, fakul-
ta nie je nositeľom projektu. Ako spoluriešitelia sa zúčastňujú tímy pod vedením 
prof. Peciara, prof. Hulkóa, doc. Élesztösa a doc. Kollátha.  

Prodekan Králik informoval o akciách zameraných na propagáciu štúdia. Cieľom ak-
cií je propagácia Strojníckej fakulty STU cez vlastné aktivity, t.j. výsledky vo vedec-
kovýskumnej a pedagogickej činnosti. To by malo podnietiť hlbší záujem študentov 
stredných škôl o štúdium na fakulte. Vyzval pracovníkov prostredníctvom vedúcich 
ústavov na publikovanie o činnostiach na svojich ústavoch aj populárnou formou 
v periodikách, ktoré sa dostávajú k daným cieľovým skupinám. V rámci propagácie 
štúdia je v pláne natočiť video o fakulte, pokračovať v činnostiach ako sú Strojárska 
olympiáda, Dni otvorených dverí, zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre 
mladých ľudí ako sú VAPAC Akadémia, Dni vedy a techniky v Nitre, Industry Expo 
a pod. Informoval o požiadavke vedenia univerzity zriadiť na fakulte funkciu tzv. 
hovorcu fakulty, ktorý by mal neustále prehľad o dianí na fakulte a bol by rešpekto-
vaný aj akademickou obcou fakulty. 

Prodekan Urban informoval o platbách študentov (10 000.- Sk), ktorí prekročili štan-
dardnú dĺžku štúdia alebo súbežne študujú na viacerých vysokých školách.  Pouká-
zal aj na zriadenie akcieschopnej disciplinárnej komisie. 
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Dekan fakulty informoval o činnostiach spojených s konferenciou Strojné inžinier-
stvo. Poukázal na termíny v súvislosti s príspevkami  (uzávierka abstraktov, plné 
verzie príspevkov), výber prednášateľov plenárnych prednášok, ktorý nie je ešte 
uzavretý, na čo sa pýtal aj prof. Peciar. 

Prof. Peciar poukázal na potrebu vyrobiť v poradí druhé pečiatky na ústavy, na jed-
notné nastavenie hodín na chodbách (predovšetkým v súvislosti so začiatkom aka-
demického roka), na potrebu poutierať výťahy a na zaslanie štruktúry web stránok 
ústavov. Štruktúra web stránok ústavov bola zaslaná asi pred rokom. Činnosť koor-
dinuje za fakultu doc. Halaj. 

 

Rozhodnutie č. 7 

Dekan fakulty ukladá tajomníčke fakulty Ing. Kuzmovej, aby zabezpečila výrobu 
a distribúciu druhých odtlačkov pečiatok pre ústavy.   

                 Termín: 2. október 2008 
 

Rozhodnutie č. 8 

Dekan fakulty ukladá doc. Halajovi, aby zabezpečil vzorovú štruktúru www strá-
nok ústavov a zabezpečil koordináciu realizácie napĺňania takejto štruktúry na 
jednotlivých ústavoch.              Termín: 31. september 2008 
 

Mgr. Vassalová sa opýtala dekana fakulty na predĺženie pracovného pomeru p. Bíró 
v súvislosti s jeho dovŕšením veku odchodu do dôchodku. Podľa dekana by sa prob-
lém mal riešiť v prvom rade na ústave, p. Bíró vykonáva činnosti spojené 
s ozvučením priestorov fakulty iba niekoľkokrát do roka. 

PaedDr. Ing. Součková oznámila termín stretnutia s dôchodcami  - 10.12.2008. Iný 
voľný termín jedáleň pri SvF STU neposkytla. Forma a termín stretnutia bude ešte 
predmetom diskusií vedenia fakulty so zástupcami odborového zväzu na fakulte.  

Prof. Bukoveczky poukázal na financovanie mzdového nárastu pri kvalifikačnom 
postupe pracovníkov ústavu. Podľa jeho názoru by nárast by nemal ísť z pridelených 
finančných prostriedkov ústavu (čo by v konečnom dôsledku znamenalo zníženie 
osobných príplatkov členov ústavu), ale z prostriedkov dekana, príp. nejakej rezervy, 
ktorá by na tento účel mala byť vytvorená. Ing. Chmelko zaujal podobný postoj.     

Dekan fakulty poďakoval prítomným za účasť a aktívnu diskusiu. 
 
Bratislava 13. septembra 2008 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 


