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Zápisnica č. 7 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2009 o 13:30 v Bratislave 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 
1. Kontrola rozhodnutí (doc. Šooš) 
2. Vyhodnotenie Strojárskej olympiády (Mgr. Kováčová) 
3. Ekonomické hodnotenie roku 2008 (Ing. Kuzmová) 
4. Reálne možnosti spolupráce s Nemeckom (prod. Palčák) 
5. Prezentácia propagačného filmu o fakulte  
6. Možnosti a aktuálna ponuka predkladania projektov (doc. Brokeš) 
7. Stav prihlasovania študentov (prod. Urban) 
8. Aktualizácia „Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2009“(prod. Králik) 
9. Rôzne 
 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Upozornil na Rozhodnutie č. 34, aby ve-
dúci ústavov dohliadli na podpísanie skúškových správ z AIS a na napĺňanie Roz-
hodnutia č. 35, týkajúce sa tvorby web stránok ústavov.  

K bodu 2 

O projekte Strojárska olympiáda 2009 informovala podrobne Mgr. Kováčová. Finále tej-
to súťaže sa konalo dňa 24.2.2009. Súčasťou finále súťaže boli aj sprievodné akcie: Deň 
otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Job fórum pre študentov stredných 
a vysokých škôl, v rámci ktorého sa uskutočnila prezentácia firiem ponúkajúcich 
možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl. 

Niekoľko základných informácií: súťaž bola spustená 6.12. 2008, na internetovej 
stránke http://www.olympiada.sjf.stuba.sk/ sme zaznamenali viac ako 7 000 unikát-
nych prístupov, do súťaže sa zapojilo 323 študentov zo 198 škôl z celého Slovenska, 
test z matematiky vypracovalo 251 študentov, test z fyziky 215 študentov, test  zo zá-
kladov strojníctva 303 študentov a odborný test, podľa súťažných oblastí, vypracova-
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lo 288 študentov. Do finále v Bratislave bolo pozvaných 50 študentov v 5 súťažných 
sekciách, ktoré boli rovnako orientované ako bakalárske študijné programy na Stroj-
níckej fakulte STU. Generálnym partnerom akcie bol Volkswagen Slovakia, a.s. 

V rámci diskusie k tomuto bodu poďakoval dekan fakulty všetkým vedúcim ústavov 
za aktívnu spoluúčasť na akcii a požiadal ich, aby tlmočili poďakovanie všetkým pra-
covníkom svojich ústavov, ktorí svojou činnosťou prispeli k zdarnému priebehu ak-
cie. Doc. Hrnčiar uviedol, že program treba odľahčiť, študenti niekedy „nestíhali“. 
Prod. Urban navrhol, aby prezentácia študijných programov bola ešte pred finálový-
mi súťažami v aule, s čím súhlasil aj dekan fakulty. Doc. Hrnčiar navrhol, aby bola fa-
kulta prezentovaná ako celok v úvode. Mgr. Kováčová zo svojich skúseností uviedla, 
že študenti sa ťažšie orientujú v sekciách a nevedia kam poslať svoju prácu. Bolo by 
treba uviesť základné informácie o sekcii, ktorá kopíruje bakalársky študijný program. 
Dekan navrhol aj skorší termín začiatku a dlhší čas konania celej akcie. Potom nebu-
deme musieť dodatočne predlžovať termíny jednotlivých kôl.  Ing. Chmelko zasa tvr-
dí, že efekt, akási eufória,  sa stratí (ak by bol termín napr. v decembri) a považuje 
termín akcie za dobrý.  Doc. Kolláth konštatoval, že na vyhlasovaní výsledkov súťaže 
zostalo veľmi málo študentov z Bratislavy. Doc. Šolek poznamenal, že vedúci komisií 
v sekciách by mohli zaslať práce aj ostatným členom komisií.  

 

Rozhodnutie č. 36 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov a garantom študijných programov inovo-
vať otázky v jednotlivých sekciách na Strojárskej olympiáde. 

Termín: do 1.6.2009 Zodpovední: vedúci ústavov, garanti študijných programov

 

K bodu 3 

Ing. Kuzmová nevyhodnotila výsledky čerpania a stav finančných prostriedkov 
v jednotlivých oblastiach za rok 2008 na Strojníckej fakulte STU, pretože údaje sa ešte 
zosúlaďujú podľa požiadaviek rektorátu. Podklady pre ekonomickú časť výročnej 
správy budú definitívne po konečnej účtovnej uzávierke STU, t.j. 31.3.2009.   

 

K bodu 4 

Prodekan Palčák informoval o výsledkoch služobnej cesty do Nemecka a poukázal na 
možnosti spolupráce s firmami, ktoré boli navštívené. Boli to inštitúty a firmy ako CiS 
Institut für Mikrosensorik gGmbH, Erfurt  (www.cismst.de), OptoNet e.V., Jena 
(www.optonet-jena.de), GFE - Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung 
Schmalkalden e.V.  (www.gfe-net.de), Mühlbauer AG (www.muehlbauer.de). Účast-
níci služobnej cesty sa stretli na rokovaní aj so zástupcami firiem SPECK Sensorsyste-
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me (www.optosensoric.de, www.LED-Beleuchtungen.de) , Vision Academy GmbH 
(www.vision-academy.de), DOCTER OPTICS GmbH (www.docteroptics.com), MA-
ZeT (www.MAZeT.de) a Vistec Electron Beam GmbH (www.vistec-semi.com).  Po-
drobné informácie o ceste doplnili aj dekan fakulty, doc. Kostka a doc. Králik. Služob-
ná cesta bola na pozvanie partnerov z Nemecka a o možnej spolupráci prebehnú ro-
kovania aj na pôde SjF STU. Dekan fakulty pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu 
na stretnutie, ktorého termín bude oznámený. 
Prod. Palčák pripomenul, že správa o vedeckovýskumnej činnosti sa tvorí a bude roz-
poslaná vedúcim ústavov v najbližšom čase v zmysle Rozhodnutia č. 32.  V rámci toh-
to bodu vznikla diskusia o presnej evidencii výskumných kapacít pracovníkov fakul-
ty. Prof. Peciar namietal, že evidencia musí byť na dekanáte. Dekan fakulty konštato-
val, že nie všetky výskumné projekty prechádzajú cez dekanát. Doc. Hrnčiar podo-
tkol, že nie všetky projekty sú schválené a niektoré kapacity potom ostanú nevyužité. 
   

Rozhodnutie č. 37 

Vedúci ústavov nahlásia vedeckovýskumné kapacity pracovníkov ústavov v čle-
není na jednotlivé projekty. Informáciu zašlú prodekanovi Palčákovi. 

Termín: 31.3.2009 Zodpovední: vedúci ústavov

  
Prof. Peciar pripomenul, že dotačné prostriedky na EŠF nie sú pridelené dopredu 
a projekt vyžaduje zálohové platby. Na dopoludňajšom zasadnutí Vedenia fakulty 
dekan fakulty vyjadril potrebu vytvorenia účtu na podporu prefinancovania projek-
tov. Princíp prefinancovania účtovného obdobia (pol roka, resp. rok) je žiaduci najmä 
pri projektoch EŠF. Problém sa bude riešiť a dekan fakulty bude informovať 
o možnosti riešenia tohto problému.   

K bodu 5 

Tento bod programu bol zaradený dodatočne na rokovanie. P. Henrich Bródy (HB 
FILM) predstavil nenahovorený- surový propagačný film o fakulte. Po ukážke vznik-
la rozsiahla diskusia. Doc. Harman vyjadril nespokojnosť, lebo film je ako zábava 
a nepoukazuje na vedecké obsahy štúdia. Dekan fakulty pripomenul, že je to film, 
ktorý má popularizovať našu fakultu pred študentmi a nie je vedecký. Doc. Kolláth 
poukázal, že tam nie sú mimoškolské aktivity, doc. Hrnčiar namietal, že tam nie sú 
zábery z jeho ústavu. Doc. Šolekovi sa film páčil a možno v závere by malo byť pou-
kázané na osobnosti v strojárstve, ako napr. na A. Stodolu. Ing. Chmelko poukázal 
na chýbajúcu ukážku zo záveru štúdia, doc. Ščepka zdôraznil, že treba vychádzať z 
toho, aká cieľová skupina má byť oslovená a motivovať mladých ľudí, aby prišli štu-
dovať na fakultu. Dôležité sú predovšetkým pocity mladých ľudí. Prof. Peciar po-
znamenal, že treba predabovať dekana fakulty. Ing. Chmelko pripomenul, že treba 
zdôrazniť logá fakulty. Prod. Prikkel po skúsenostiach z výchovy svojich 4 dcér po-
dotkol, že matematika mládež dnes neosloví, prod. Urban zdôraznil pohyb 
v dokumente a prof. Peciar na záver diskusie podotkol, že film by mala vidieť skupi-
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na mladých v požadovanom veku. P. Bródy poznamenal, že film bude nahovorený, 
budú zvýraznené názvy študijných programov a podstatné pripomienky sa bude 
snažiť dopracovať. 

K bodu 6 

Doc. Brokeš predstavil pracovisko pre podporu vedecko – výskumnej činnosti. Pou-
kázal na existenciu stránky www.redilem.com, kde sú informácie pre pracovníkov 
fakulty o aktuálnych výzvach. Stránka je pravidelne aktualizovaná. Postupne hovoril 
o programoch Európskej únie (Európskych komunitárnych fondoch, Európskej teri-
toriálnej spolupráci a Európskych štrukturálnych fondoch), informoval a výškach 
pridelených finančných prostriedkov na jednotlivé typy projektov. Upozornil na 
ovládanie vyššie uvedenej stránky a zaoberal sa položkami na stránke. Stránka in-
formuje o najnovších ponukách podávania projektov. 

V následnej diskusii doc. Hrnčiar ocenil prezentovanú činnosť, prof. Peciar podotkol, 
že ako číslo 1 je to dobré, ale tomu, kto sa rozhodne podať projekt, treba efektívne 
pomôcť a uvítal by aj servis k tomu projektu.  

 Dekan fakulty potvrdil, že oddelenie bude dislokované na 1.poschodí, p. Bavl-
šíková bude pomáhať pri vybavovaní takých náležitostí ako sú potvrdenia, prehlá-
senia, súhlasy a pod. Poukázal aj na potreby vytvorenia fondu na zálohové financo-
vanie projektov, s tým aby sa do takéhoto fondu viac vrátilo, ako sa požičalo. Podľa 
dekana na stránke „Redilem“ chýba aktuálny stav podávania projektov. To by 
umožnilo zoskupovať riešiteľov dohromady a aby sme boli informovaní a tom, aké 
projekty z fakulty boli vypracované a zaslané na agentúry.       

Doc. Brokeš upozornil na skutočnosť, aby sa projekt, ktorý nebol schválený, podával 
ešte raz v ďalšej výzve. Poukázal hlavne na skutočnosť potrebnej komunikácie aj 
s ním a podotkol, že má skúsenosti s podávaním a manažovaním viacerých druhov 
projektov. Mgr. Kováčová poukázala na chýbajúce vzdelanie po ekonomickej strán-
ke, pretože sa časté chyby robia pri rozpočtoch projektu. Prof. Peciar podporil toto 
stanovisko s tým, že finančnú analýzu projektov na STU nevie robiť nik a preto sa 
predkladatelia projektov často obracajú na externé firmy.  

Dekan fakulty poznamenal, že každá fakulta by mala mať vyškolené aspoň 2 osoby 
na verejné obstarávanie. Z našej fakulty pôjdu na školenie Ing. Grandová a Ing. Kri-
žan.    

K bodu 7 

Prodekan Urban informoval o počtoch prihlásených študentov na štúdium na fakulte 
v bakalárskom stupni štúdia. Počet sa  denne mení a v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom možno konštatovať, že je menší počet záujemcov. Počty prihlášok narastajú 
každým dňom s blížiacim sa dátumom 31.3.2009. V deň písania tejto zápisnice bolo 
zaevidovaných 159 prihlášok, z toho 138 na denné štúdium, externé 21 (v tomto poč-
te je 6 prihlášok z Tlmáč).  
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K bodu 8 

Prodekan Králik predstavil materiál „Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja 
Strojníckej fakulty STU na rok 2009“. Východiskom pri spracovávaní materiálu „Ak-
tualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009“, ktorý mal byť prerokovaný 
na Kolégiu rektora 23.2.2009, ale z rokovania bol stiahnutý. Predkladaný materiál 
nadväzuje na materiály schválené v predchádzajúcich rokoch. Medzi hlavné priority 
patrí pokračovanie v motivovaní pracovníkov v kariérnom raste, udržanie a zvyšo-
vanie počtu novoprijatých študentov na bakalársky stupeň štúdia, zapájanie sa do 
medzinárodných vedeckovýskumných projektov, zvyšovanie kvality štúdia a rýchla 
adaptácia sa na výsledky akreditácie. Pokračovať sa bude aj v prácach na rekon-
štrukcii budov, ktoré sú v používaní SjF STU, s cieľom zlepšovania podmienok pre 
výučbu a výskum na fakulte. Neustále treba dbať na zlepšovanie komunikácie medzi 
pracovníkmi fakulty navzájom a komunikáciou s verejnosťou, posilniť povedomie 
hrdosti na Strojnícku fakultu STU tak medzi študentmi ako aj medzi pracovníkmi, 
napr. aj pripomínaním si známych osobností – strojárov, ktorí sa významnou mierou 
pričinili o dobrú povesť Slovenska. Rok 2009 sa nesie v 150. výročí narodenia A. Sto-
dolu.  

Rozhodnutie č. 38 

Prodekan Králik rozpošle do 12.3.2009 vedúcim ústavov a predsedovi AS SjF ma-
teriál „Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja Strojníckej fakulty STU na rok
2009“ na pripomienkovanie. Pripomienky zašlú späť prodekanovi Králikovi. 

Termín: 20.3.2009 Zodpovední: vedúci ústavov

 

 K bodu 8 Rôzne 

Dekan fakulty informoval o obsahu zasadnutia Kolégia rektora STU.   

Dekan fakulty informoval o termíne promócií na bakalárskom a inžinierskom stupni 
štúdia. Súčasne vyzval prodekanov a garantov študijných programov, aby si na ter-
mín promócií neplánovali žiadne aktivity (dovolenky, služobné cesty, ...).    

Rozhodnutie č. 39 

Dekan fakulty potvrdzuje termíny promócií študentov bakalárskeho stupňa štúdia 
na 3.7.2009 a inžinierskeho stupňa štúdia na 10.7.2009.  

 
Prodekan Prikkel informoval postupe rekonštrukčných prác na fakulte. Dokončujú 
sa zadné vchodové dvere v budove na Nám. slobody, oprava kanalizácie pod budo-
vou, predpokladáme začiatok opravy strechy auly, uskutoční sa výmena okien aj vo 
vestibule fakulty na južnej strane a je na zvážení kedy dokončiť rekonštrukciu WC na 
pravej strane budovy. Dekan fakulty požiadal členov KD, aby hlasovaním rozhodli či 
pokračovať v tejto rekonštrukcii aj počas semestra. Členovia KD podporili návrh 
kontinuálne pokračovať v opravách WC aj na pravej strane budovy. Prod. Prikkel 
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požaduje zvýšiť využitie plazmových obrazoviek vo vestibule fakulty a na 1. pos-
chodí na propagáciu činností a akcií, ktoré sa robia aj na ústavoch.  
 
 Od zamestnancov fakulty prichádzajú požiadavky a to predovšetkým od tých, 
ktorí majú pracoviská v kanceláriach s vymenenými oknami, aby sa zakúpili žalúzie.  
Dekan fakulty chce, aby vzhľad budovy bol jednotný.  
 

 
Rozhodnutie č. 40 

Dekan fakulty poveruje prod. Prikkela na výber firmy na dodávku vhodných žalú-
zií. 

Termín: 31.3.2009      Zodpovedný: prod. Prikkel  
 
Dekan fakulty informoval o úspešnom výsledku hlasovania vo Vedeckej rade STU v 
procese inaugurácie doc. Gulana.  

Doc. Urban informoval o termíne Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa bude 
konať 22.4.2009. Gestormi ŠVK sú doc. Ing. Peter Patek, PhD. a RNDr. Jana Gabková, 
PhD.  

V súvislosti so záverom štúdia v bakalárskom a inžinierskom stupni ako aj začiat-
kom budúceho akademického roka dekan fakulty prijal rozhodnutia: 

 
Rozhodnutie č. 41 

Vedúci bakalárskych a diplomových prác vložia zadania  do AIS do 31.3.2009. 

Termín: 31.3.2009  Zodpovední: vedúci bakalárskych a diplomových prác, 
             garanti študijných programov, vedúci ústavov 
 

 
Rozhodnutie č. 42 

Vedúci ústavov po konzultácii s garantmi študijných programov nahlásia do 
30.4.2009 prod. Urbanovi členov komisií pre štátne skúšky bakalárskeho a inžinier-
skeho stupňa štúdia v akademickom roku 2008/2009. V nevyhnutných prípadoch 
treba podať návrh na doplnenie osôb oprávnených skúšať pri štátnej skúške v akad. 
roku 2008/2009 

 Termín: 30.4.2009      Zodpovední: vedúci ústavov 
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Rozhodnutie č. 43 

Vedúci ústavov zašlú prod. Urbanovi termíny štátnych skúšok do 30.4.2009. Štátne 
skúšky v bakalárskom stupni štúdia sa uskutočnia v dňoch 24.  - 25.6.2009 (posun o 1 
deň) vzhľadom na nedostatok času na spracovávanie dokumentácie do promócie. 

Termín: 30.4.2009      Zodpovední: vedúci ústavov 
 

 
 
 

Rozhodnutie č. 44 

Promócie študentov bakalárskeho stupňa štúdia budú 3.7.2009 a inžinierskeho stup-
ňa štúdia 10.7.2009. Dekan fakulty žiada, aby garanti študijných programov a prode-
kani si usporiadali dovolenky a pracovné povinnosti tak, aby sa mohli na promócii 
zúčastniť.  

    Zodpovední: garanti študijných programov a prodekani 
 

Rozhodnutie č. 45 

Dekan fakulty žiada profesorov a docentov fakulty, ktorí sú schválení ako školitelia,  
aby poslali prodekanovi Urbanovi témy doktorandských prác na akademický rok 
2008/2009 do 31.3.2009.  V študijných programoch, ktoré nemajú akreditáciu, je 
možné vypísať témy v príbuzných študijných programoch po dohovore s jeho garan-
tmi.     

Termín: 31.3.2009    Zodpovední: školitelia v 3.stupni štúdia 
 

Prodekan Urban požiadal aj v súvislosti s požiadavkou študentov vedúcich ústavov 
a zapísanie reálnych garantov v jednotlivých predmetoch študijných programov. Vy-
skytujú sa tam mená osôb, ktoré nie sú už v zamestnaneckom pomere, predmet už 
nevyučujú.  

Rozhodnutie č. 46 

Prebieha príprava publikácie „Študijné programy“ na akademický rok 2009/2010. 
Vzhľadom na aktuálny stav komplexnej akreditácie dnes je už jasné, že výučba bude 
prebiehať podľa súčasných študijných programov aj v budúcom akademickom roku. 
Vedúci ústavov v spolupráci s garantmi študijných programov zabezpečia aktualizá-
ciu mien garantov predmetov.  Aktualizované študijné programy poslať prod. Urba-
novi.  

Termín: 31.3.2009      Zodpovední: vedúci ústavov 
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V rámci diskusie na záver zasadnutia sa opýtal prof. Bukoveczky, či už prišli financie 
z medzifakultných výkonov.   

Prof. Peciar sa opýtal na opravu elektrických zariadení, ktoré revízia označila za 
chybné.  

Doc. Šolek sa opýtal na nábytok pre doktorandov na ÚAMM. Dekan fakulty odporu-
čil obrátiť sa na prod. Prikkela. Celá akcia by sa mala uzavrieť po ukončení rekon-
štrukcií na I. poschodí.   

Doc. Harman požiadal o skoršie napísanie zápisnice. Prod. Králik sa ospravedlnil, 
s tým, že  zápisnice tak z VF,  tak aj z KD píše popri svojich normálnych povinnos-
tiach, ktoré sa niekedy kumulujú a píše ich zväčša cez víkend. 

Doc. Kolláth požiadal prevedenie budovy v Nových Zámkoch z evidencie majetku 
ÚSETM do evidencie na Útvar technicko – prevádzkových činností SjF STU. 

 
Rozhodnutie č. 47 

Dekan fakulty nariaďuje prevod a správu nehnuteľného majetku - budovy v Nových 
Zámkoch - z evidencie majetku ÚSETM do evidencie na Útvar technicko – prevádz-
kových činností SjF STU.  

Termín: 31.3.2009      Zodpovední: prod. Prikkel  
 

 

 
Dekan fakulty sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 
 
 
 
Bratislava, 17. marca 2009 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
  
 


