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Zápisnica č. 5 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2009 o 13:00 v Bratislave 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 
1. Kontrola uznesení (doc. Šooš) 
2. Stav zavádzania EIS Magion (Ing. Kuzmová) 
3. Propagácia štúdia 

- harmonogram pripravovaných akcií 
- harmonogram návštev stredných škôl (doc. Králik) 
- Strojárska olympiáda (Mgr. Kováčová) 

4. Pripravované výzvy na predkladanie projektov (doc. Palčák) 
5. Edičný plán na rok 2009 (doc. Palčák) 
6. Návrhy motivačných kritérií (doc. Šooš) 
7. Analýza využívania a zásady nakupovania literatúry z dotačných prostriedkov 

(Mgr. Polčíková) 
8. Rôzne 
 

K bodu 1 

Kontrolu uznesení vykonal dekan fakulty. K Rozhodnutiu č.26 s ohľadom na revíziu 
elektrických zariadení upozornil  prod. Prikkel na vybrané skutočnosti. Rozhodnutie 
č. 25 - stanovisko k požiadavkám študentov z výjazdového zasadnutia v Kočovciach, 
nebolo splnené (zodp. doc. Ščepka) Kontrola na najbližšom zasadnutí. Ostatné roz-
hodnutia  boli splnené alebo sa priebežne plnia.  
   

K bodu 2 

Tajomníčka fakulty informovala o postupe implementácie programu MAGION. 
Konzultanti na MAGION budú k dispozícii 3 dni v týždni. Postupne budú príslušné 
pracovníčky fakulty zaškolené na tento systém. Poukázala na priority 
s implementáciou na  MAGION - u v prechodnom období. 
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Ak by bolo potrebné súrne vystaviť objednávku, môžeme ju v súčasnosti vystaviť aj 
v starom systéme SOFIA.   

K bodu 3  

Prodekan Králik informoval o najbližšie uskutočňovaných akciách na fakulte.  

 

Názov akcie Miesto Termín 

INDUSTRY EXPO INCHEBA EXPO 17.2. – 19.2.2009 

Strojárska olympiáda 09 SjF STU 24.2.2009 

Job fórum SjF STU 24.2.2009 

Dni otvorených dverí SjF STU 24.2.2009 

Propagačné výjazdy na 
stredné školy 

Slovensko január – marec 2009 

 

Prodekan požiadal o spoluprácu vedúcich ústavov pri zabezpečovaní akcií. Na naj-
bližšej akcii Industry Expo by sme mali mať samostatný seminár v jednom odpolud-
ní, kde by boli prezentované výsledky výskumu podľa jednotlivých študijných prog-
ramov. Túto časť programu by mal zabezpečiť prod. Palčák. Prezentáciu v stánku, 
informácie pre návštevníkov, služby v stánku a pod. zabezpečí prod. Králik. Služby 
budú rozdelené po jednotlivých ústavoch v spolupráci so študijným oddelením.    

O projekte „Strojárska olympiáda 2009“ hovorila Mgr. Kováčová, PhD.  Porovnala 
počet prihlásených do súťaže v jednotlivých sekciách s vlaňajším rokom. Požiadala 
o súčinnosť pri samotnej organizácií v deň 24.2.2009, keď bude treba zabezpečiť 
sprievodcov jednotlivými laboratóriami, tzv. vedúcich exkurzií, ktorí budú mať dob-
rý prehľad o fakulte, na potrebu vytvorenia sekcií z radov učiteľov podľa jednotli-
vých študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia a pod.  

Sprievodnou akciou bude aj JOB fórum, ktoré ide pod gesciou Študentského cechu 
strojárov. Prodekan Králik bude nápomocný pri organizácii tohto podujatia.   

K bodu 4  

V rámci tohto bodu poukázala Mgr. Polčíková na sledovanie web stránky Spirit por-
tál, (www.spiritportal.sk), kde sú uvádzané výzvy na projekty.  Portál je budovaný v 
rámci projektu "Portál pre zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a 
inováciách - SPIRIT", ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a je 
pravidelne aktualizovaný.  
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K bodu 5  

Ing. Onderová predstavila edičný plán titulov na rok 2009. Doc. Ščepka upozornil na 
súlad názvov titulov s názvami predmetov, ktoré budú aktuálne po ukončení akredi-
tácie fakulty.  

Prof. Peciar upozornil aj na elektronickú formu publikácií. 

Doc. Hrnčiar upozornil na návrh odmeňovania doktorandov, že dostávajú odmenu 
za to, že si plnia svoje povinnosti. 

Prof. Bukoveczky upozornil na skutočnosť, že náš návrh na vzhľad a obsah publiká-
cií musí byť v súlade so zákonom. Doc. Ščepka a prod. Palčák preveria túto skutoč-
nosť. 

Ing. Ridzoň upozornil, že na autoreferát nechce naše vydavateľstvo dávať ISBN. 

K bodu 6  

Dekan fakulty predstavil motivačné kritéria, ktoré by napomohli zvýšiť počty publi-
kácií fakulty. Motivačné kritéria dekan sú prílohou zápisnice. 

Doc. Hrnčiar upozornil na návrh odmeňovania doktorandov, že dostávajú odmenu 
za to, že si plnia svoje povinnosti. 

K bodu 7 

Mgr. Polčíková upozornila, že kvalitná knižnica by mala mať po 1 ks skrípt z pred-
metov, ktoré sa zabezpečujú na iných fakultách. Upozornila aj na vysoké straty 
skrípt, ktoré mali požičané študenti, ktorí ukončili predčasne štúdium.  

V priebehu diskusie bolo poukázané aj na možnosť zadávania požiadaviek na nákup 
literatúry cez web.    

Rozhodnutie č. 27 

Mgr. Polčíková pripraví návrh formuláru na nákup literatúry.  

Termín: 15.2.2009 Zodpovedná: Mgr. Polčíková 

 

Dekan fakulty upozornil na zavedenie systému v nákupe literatúry z dotačných pro-
striedkov a ich postupné čerpanie v priebehu kalendárneho roka.  

K bodu 8 Rôzne 

V tomto bode programu dekan fakulty konkretizoval niektoré úlohy, ktoré treba spl-
niť v najbližšom období.  

Bude zostavovaná „Výročná správa Strojníckej fakulty STU za rok 2008“. Časť sprá-
vy za pedagogickú oblasť zostaví prod. Urban, za vedecko – výskumnú oblasť prod. 
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Palčák v spolupráci s doc. Kostkom,  za časť práce s verejnosťou prod. Králik. Finál-
nu redakciu práce urobí doc. Ščepka. 

Rovnako sa bude pripravovať aj anglická verzia správy „Annual Report 2008“. Ko-
ordináciou prác je poverený prod. Palčák.  

Prodekan Králik  aktualizuje tzv. „Dlhodobý zámer rozvoja SjF STU na rok 2009“, 
ktorý podlieha schvaľovaniu vo Vedení fakulty SjF STU a v Akademickom senáte SjF 
STU.  

Začne sa natáčať film o fakulte a súčasne vytvárať obrazová dokumentácia na web 
stránku www.strojarina.com. Prod. Králik predstavil zostavu laboratórií jednotlivých 
ústavov s kompetentnými osobami. Dekan fakulty žiada vedúcich ústavov 
a príslušných pracovníkov, aby sprístupnili svoje laboratória a spustili zariadenia. 
Filmovanie prebehne v týždni od 26.1 – 31.1.2009 v odpoludňajších hodinách. Cie-
ľom je vytvoriť filmovú prezentáciu, ktorá by maximálne oslovila študentov stred-
ných škôl. Rovnakú ambíciu má aj uvedená web stránka.  

Dekan fakulty informoval členov kolégia o zmene začiatku zasadnutí „Vedeckej rady 
Strojníckej fakulty STU“. Zasadnutia začnú o 10:00. Obhajoby habilitačných prác za-
čnú o 8:30, čo je postačujúca časová rezerva do začiatku zasadnutí VR SjF STU.  

Doc. Harman upozornil na matematické sústredenie s doktorandmi, ktoré začne 
v týždni od 2.2.2009.  

Prodekan Urban informoval o  2. kole prijímacích pohovorov na doktorandské štú-
dium. Prihlášky sa prijímajú do 11.2.2009. 

Doc. Šolek sa pýtal, prečo vianočné a novoročné fakultné pozdravy nie sú krajšie. 
Použili sa vlaňajšie, ktoré nemali uvedený rok, čím sa mohli vyčerpať zásoby 
a ušetriť finančné prostriedky. 

Prof. Peciar upozornil na havarijný stav elektroinštalácie v laboratóriach jeho ústavu.  

Bc. Stankovič upozornil na akciu JOB fórum (gestorom akcie je Študentský cech stro-
járov), kde by chceli získať na prezentáciu čo najviac firiem. V súčasnom období 
mnohé firmy nerobia nábor budúcich zamestnancov,  situácia je skôr opačná. 

Doc. Ščepka informoval, že proces komplexnej akreditácie sa dostáva do záverečnej 
fázy a podotkol, že náš akreditačný spis má cca 3 350 strán a zhrnul činnosť skupiny 
akreditačnej komisie, ktorá navštívila fakultu. Oslovil vedúcich ústavov s tým, že 
administrátori web stránok by mali finalizovať stránky ústavov.  

Dekan fakulty oslovil vedúceho ústavu ÚAMAI prof. Hulkó s cieľom uvoľniť Ing. 
Benkó na zvládnutie merania na súradnicovom meracom stroji Wenzel. Prof. Hulkó 
upozornil aj na vysokú pedagogickú zaťaženosť Ing. Benkó na ústave.  Prof. Peciar 
upozornil taktiež na potrebu vedieť merať na týchto drahých a na obsluhu nároč-
ných zariadeniach.  
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Rozhodnutie č. 28 

Dekan fakulty vypíše výberové konanie na operátora súradnicových meracích 
strojov. Text inzerátu sformuluje prodekan Králik.  

Termín: 23.1.2009 Zodpovedný: prod. Prikkel 

 

Prof. Bukoveczky sa pýtal, kedy bude známa výška peňazí pridelených na jednotlivé 
ústavy podľa prijatých kritérií. V ďalšej  otázke ho zaujímalo, či prišli peniaze za vý-
učbu z Fakulty architektúry STU a či je možné sa ich „dotknúť“, ako aj realizácia ex-
perimentov v laboratóriach, keď nie sú v nich remeselníci.  

Dekan fakulty zareagoval, že deľba peňazí bude predmetom diskusie na budúcom 
Kolégiu dekana a budú schválené v Akademickom senáte fakulty. Prístup k finan-
ciám z FA STU zatiaľ nie je možný. Ing. Chmela vybaví požiadavky z ústavov na 
remeselníkov. 

Ing. Kuzmová informovala, že fakulta je zaregistrovaná za účelom príjmu 2 % 
z výšky dane. 

Tajomníčka fakulty ešte informovala o výsledkoch finančnej kontroly na vý-
skumných projektoch Útvarom hlavného kontrolóra. Nevyčerpané finančné pro-
striedky v celkovej sume cca. 105 000.- Sk neboli odvedené na štátny účet, aj keď 
zodpovední riešitelia správy odovzdali, avízo na platbu nebolo dané.  

Prodekan Prikkel upozornil, že  v  súvislosti s prechodom na EURO  budú vydané 
smernice v oblasti HZ a odmien pracovníkom učiacich v anglickom jazyku. Pôvodné 
zmluvy MAGION „preklopí“, ale nové zmluvy bude potrebné vytvárať. Bude vytvo-
rená aj smernica na sadzby za výučbu externých pracovníkov na fakulte.  

 

Rozhodnutie č. 29 

Dekan fakulty ukladá v súvislosti s prechodom na EURO pripraviť nové smernice
v oblasti finančnej kalkulácie Zmlúv o dielo a odmien pracovníkom učiacich 
v anglickom jazyku.  

Termín: 30.1.2009 Zodpovedný: prod. Prikkel 

 

 

Prodekan  Prikkel informoval o rekonštrukčných prácach na fakulte. Najprv spome-
nul priebeh prác pri výmene okien. Podotkol, že firma realizujúca výmenu okien, po-
škodený interiér uvedie do požadovaného stavu (strop v zasadačke dekana, inštalá-
cia parapetných dosiek a pod.).  

Archív fakulty je presťahovaný z 1. poschodia do suterénu. Na 1. poschodí sa vytvo-
rili miestnosti, ktoré bude využívať oddelenie pre medzinárodné vzťahy a zahranič-
ných študentov. Montujú sa regále v suteréne. 



Zápisnica č. 5 / 2008-2009 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2009 o 13.00

 

6/15 
 

Rozhodnutie č. 30 

Dekan fakulty ukladá sumarizovať stanovisko fakulty k zvyšovaniu kvality časo-
pisu „Strojnícky časopis“. Návrh vedenia bude rozposlaný vedúcim ústavov na 
pripomienkovanie a následne odoslaný spoluvydavateľovi  SAV ÚMaMS.     

Termín: 30.1.2009 Zodpovedný: prod. Palčák  

 

Začína sa rekonštrukcia ostatných WC na fakulte na poschodiach. Práce by sa mali 
ukončiť do konca druhého semestra. 

Monitoruje sa kanalizácia pod budovou a vo dvore fakulty. Na základe výsledkov 
monitoringu vedenie fakulty rozhodne o oprave potrubia, t.j. či sa budú opravy vy-
konávať na mieste poškodenia alebo sa kanalizácia opraví pod celou budovou, čo by 
znamenalo realizovať rozsiahle stavebné práce v suteréne fakulty.   

V štádiu úprav je aj miestnosť č. 118 na 1. poschodí, ktorá by mala byť zameraná na 
hygienickú prípravu občerstvenia a jeho skladovanie. Využívať sa bude na akcie 
usporadúvané vo vestibule v rámci konferencií alebo významných akcií organizova-
ných na fakulte. Miestnosť má byť o. i. vybavená chladničkou a zariadením na ohrev 
vody.  

Na zlepšenie informovanosti  akademickej obce fakulty a návštevníkov boli zakúpe-
né 2 plazmové televízory, z ktorých jeden bude umiestnený vo vestibule fakulty 
a druhý na 1. poschodí vo vestibule. Súčasnú elektronickú tabuľu takmer nikto nečíta 
vzhľadom na obmedzené možnosti grafického zobrazenia. O umiestnení monitorov 
bude rozhodovať propagačná komisia.  

Dekan fakulty ho doplnil poznámkou o zlom stave strechy v Aule A.Stodolu. Strecha 
je zavesená na lanách a ich stav nebol doteraz kontrolovaný. 

 

 
 Dekan fakulty poďakoval všetkých za aktívnu účasť na zasadnutí. 
 
 
     
         
 
 
 
Bratislava, 20. januára 2009 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v. r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v. r. 
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Príloha  

Motivačné kritériá SjF STU na rok 2009 
doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
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Motivačné kritériá SjF STU na rok 2009 
        

1/ Analýza východísk  
Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v roku 2008  

Spokojnosť 
- finančné stabilizovanie  
-  personálna stabilizácia 
- objem nárastu pri riešení domácich projektov o 52 %  
- stav rekonštrukčných prác   

Nespokojnosť  
Veci ktoré nás pri vyhodnotení minulého roka trápia a chceme sa k ním postaviť  kri-

ticky. 
- projekty  – domáce (nárast objemu fin. prostriedkov v roku 2008 o 51 %, ) nezískali 

sme ako koordinátor žiadny projekt zo ŠF,  
     - zahraničné, (pokles objemu fin. prostriedkov v roku 2008 o 21 %, ) 
- kariérny rast , ( v roku 2008 dostali dekréty 4 profesori, 3 docenti, pre rok 2009 má-

me v pláne na získanie dekrétov 2-4 profesorov, 3 docentov) 
- publikačná činnosť (monografie, karentované časopisy, patenty)  
- tretí stupeň štúdia,  (Počet študentov študujúcich na dennej forme štúdia nedosahuje 

ani 3,5 % z celkového počtu denných študentov v prvom a druhom stupni a je najnižší 
na celej STU. Počet úspešne ukončených doktorandov nedosahuje ani 27% z počtu 
prijatých. V tomto dostali diplomy PhD. len 4 absolventi v internom štúdiu a 5 absol-
venti v externom štúdiu) 

  
2/ Návrh motivačných opatrení  
2.1 Projekty:       

- medzinárodné výskumné projekty (7 FP):     
(vo výške 1% zo získaných finančných prostriedkov na projekte pre fakultu) 

   odmena vyplatená: - po doručení rozhodnutia o schválení projektu 
  min 100 -  max. 2000,- EUR 
- národné výskumné projekty (ŠF): 

(vo výške 0,33 % zo získaných finančných prostriedkov na projekte pre fakultu) 
            odmena vyplatená: - po doručení rozhodnutia o schválení projektu 

 min 100 -  max. 2000,- EUR 
2.2 Kariérny rast:  

Najviac kritická je práve v zbore profesorov. K dnešnému dňu máme na fakulte 12 profe-
sorov. V roku 2008 dostali dekréty 4 profesori, 3 docenti 
Žiaľ do 4 rokov 7 profesorov dosiahne vek 65 rokov a podľa súčasných kritérií nebudú 
môcť garantovať druhý a tretí stupeň štúdia. Na viacerých študijných programoch ani nie 
sme schopní naplniť systematizované miesta, najmä v treťom stupni.   
Bol by som preto veľmi rád, aby sme si všetci uvedomili, že ide o existenčný problém tej-
to fakulty. Pre rok 2009 máme v pláne na získanie dekrétov 4 profesorov, 3 docentov. 

2.3 Publikačná činnosť:  
 - monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve 1000,- EUR     
 - vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve      666,- EUR 
 - ostatné monografie (celoštátna učebnica, odborná monografia, nie skriptum) 333,- EUR 
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 - karentované časopisy 333,- EUR 
 - patenty  333,- EUR 

• odmena bude vyplatená vždy pre jednotlivca resp. kolektív autorov po vydaní danej 
publikácie,   

• na výšku vyplatenej odmeny nemá vplyv výška autorského honorára alebo inej odme-
ny,  

• uvedená monografia musí byť schválená v edičnom pláne fakulty a musí byť odo-
vzdaná do tlače  v časovom termíne pre ktorý bola schválená,  

• monografia musí mat grafickú úpravu v súlade so smernicou 7/2008  
• za monografiu sa nepočíta výskumná správa            

  
2.4 Tretí stupeň štúdia: 

Počet študentov študujúcich na dennej forme štúdia nedosahuje ani 3,5 % z celkového 
počtu denných študentov v prvom a druhom stupni a je najnižší na celom STU. V roku 
2008 dostali diplomy PhD. len 4 absolventi v internom štúdiu a 5 absolventi v externom 
štúdiu.  
motivácie: - diferencované odmeňovanie (najlepšia sk.: 1,2; stredná sk.: 1,1; najslabšia 

sk.: 1) 
  -  odmeňovanie za publikovanie – platia tie isté ako u zamestnancov  

-  za ukončenie štúdia v stanovenom termíne (doktorand 333,- EUR; školiteľ 
333,- EUR; ústav 333,- EUR; 660,- EUR do fondu mladých, 

-  zvýšenie príspevku na stravu, 
 

Výsledkom týchto opatrení je pozitívne motivovať ľudí, zlepšiť kvalitatívne  výsledky 
fakulty, zabezpečiť kariérny rast pedagogického zboru, a v neposlednom rade zvýšiť 
mzdové ohodnotenie tých najlepších. 
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Príloha 

Smernica č. 1 / 2009 

Odmeňovanie externých a interných pracovníkov  
za osobitné pedagogické a recenzné činnosti 
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Smernica č. 1 / 2009 

Odmeňovanie externých a interných pracovníkov  
za osobitné pedagogické a recenzné činnosti 

 
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení v par. 224 ods. 2 písm. c) uvádza, že na 
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ide o dohodu o vykonaní práce podľa § 226) 
je zamestnávateľ povinný najmä „poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať 
ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre 
zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru." Zamestnávatelia sú po-
vinní zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere a len výnimočne 
uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Čl. 1  
Predmet smernice 

1) Táto smernica upravuje: 

a) veľkosť odmeny pre externých pracovníkov za pedagogickú činnosť a interných pracov-
níkov vyučujúcich v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku, 

b) veľkosť odmeny pre externých a interných pracovníkov za pedagogickú činnosť 
v anglickom jazyku, 

c) veľkosť odmeny pre externých pracovníkov za recenznú a oponentskú činnosť, 
d) veľkosť odmeny za účasť na štátnych skúškach,  habilitačnom konaní a konaní na vyme-

núvanie profesorov.  

2) Na účely tejto smernice sa externým pracovníkom rozumie odborník, ktorý nie je zamestnan-
com na SjF STU a s ktorým sa na vykonanie konkrétnej práce uzavrie osobitná dohoda podľa 
par. 226 resp. podľa par. 228a Zákonníka práce. Interným pracovníkom sa rozumie zamestna-
nec na SjF STU, ktorý má v čase vykonávania predmetnej činnosti s fakultou uzatvorený pra-
covný pomer. 

 
Čl. 2 

Vyučovanie v slovenskom jazyku 
2.1 Externému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti na malý rozsah 

prác, prináleží odmena: 

a) za prednášky:   
 

- za jednu vyučovaciu hodinu (prvá prednáška)  
  

10,00 - €
 - za jednu vyučovaciu hodinu (opakovaná prednáška)  6,65- €

b) za cvičenia a semináre  
 

- za jednu vyučovaciu hodinu  
   

     6,65-  €
 - za jednu vyučovaciu hodinu (opakované cvičenie)   3,35- €

c) za skúšku (za jedného skúšaného študenta)   1,70- €
d) za klasifikovaný zápočet (za jedného študenta)   0,85- €
e) za vedenie semestrálneho projektu, diplomového projektu, bakalárskej a 

diplomovej práce (za každú aktivitu zvlášť)   
 26,55- €
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2.2 Internému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti v externej forme 

štúdia, prináleží odmena: 

a) za jednu hodinu prednášky   5,00- €
b) za jednu hodinu cvičenia   5,00- €
c) za skúšanie 1 študenta (počet študentov má byť v súlade s AIS)   1,70- €

 
2.3 Vyúčtovanie odučených hodín v externej forme štúdia sa uskutoční na konci každého semestra 

po predložení výkazu o počte odučených hodín a o počte skúšaných študentov. Podmienkou 
vyplatenia odmeny je, že interný pracovník nečerpá za odučené hodiny v externej forme štúdia 
náhradné voľno. Vzor výkazu je v prílohe č.1. 

Čl. 3  
Vyučovanie v anglickom jazyku 

3.1 Externému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti v anglickom jazyku, 
prináleží odmena: 

a) za jednu hodinu prednášky   20,00- €
b) za jednu hodinu cvičenia   13,30- €
c) za jednu hodinu konzultácií   3,35- €
d) za vedenie záverečného projektu BŠ slovenského študenta   39,85- €
e) za vedenie záverečného projektu BŠ zahraničného študenta (samoplatcu)   159,35- €

3.2 Internému zamestnancovi (zamestnancovi SjF STU), poverenému vykonávaním pedagogickej 
činnosti v anglickom jazyku, prináleží osobitná odmena: 

a) za jednu hodinu prednášky   16,60- €
b) za jednu hodinu cvičenia   10,00- €
c) za jednu hodinu konzultácií   3,35- €
d) za vedenie záverečného projektu bakalárskeho štúdia slovenského študenta   39,85- €
e) za vedenie záverečného projektu bakalárskeho štúdia zahraničného študenta 

(samoplatcu)  
 159,35- €

3.3 Vykonávanie pedagogickej činnosti v anglickom jazyku pre zahraničných študentov (samoplat-
cov) sa internému zamestnancovi nezapočítava do jeho celkového pedagogického úväzku 
v danom semestri. 

Čl. 4 
Recenzná a oponentská činnosť 

4.1 Externému recenzentovi resp. oponentovi patrí odmena: 

a) záverečné práce bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia:   

 - za recenzný posudok diplomovej práce  13,30- €
 - za recenzný posudok bakalárskej práce  8,30- €

b) udeľovanie vedeckých hodností:  

 - za posudok oponenta dizertačnej práce  39,85- €
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 - za činnosť oponenta pri udeľovaní vedeckej hodnosti DrSc.   64,40- €

c) habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:  
 

- za posudok pri habilitačnom konaní  
 

49,80- €
 - za činnosť oponenta pri konaní na vymenúvanie profesorov   66,40- €

Čl. 5 
Recenzná a oponentská činnosť 

5.1 Externému pracovníkovi patrí odmena: 

a) komisia pre štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia:   

 - za predsedníctvo v komisii za jednu hodinu  5,00- €
 - za členstvo v komisii za jednu hodinu  3,35- €

b) komisia pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:  
 

- jednorázovo za predsedníctvo v komisii  
 

49,80- €
 - jednorázovo za členstvo v komisii   33,20- €

5.2 V súvislosti so zabezpečením priebehu štátnych skúšok dekan fakulty rozhodol, že 
z prostriedkov dekana sa bude hradiť: 

a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne skúšky na 
bakalárskom stupni štúdia, 

b) účasť troch externých pracovníkov ako členov skúšobnej komisie pre štátne skúšky na inži-
nierskom stupni štúdia. 

 Ak sa práce v komisiách pre štátne skúšky zúčastnia aj ďalší externí pracovníci, ich odmenu 
hradia príslušné ústavy zo svojich finančných prostriedkov alebo sa títo externí pracovníci zú-
častnia práce v komisiách bez nároku na odmenu. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto smernica platí pre zmluvy, ktoré sú uzavreté v roku 2009. 
6.2 Vydaním tejto smernice sa ruší  smernica č. 2/2008 . 
6.3 K návrhom na uzavretie dohody o vykonaní práce treba priložiť zdôvodnenie potreby externé-

ho pracovníka a podrobný rozpis plánovaných pracovných úloh. Vyúčtovanie sa uskutoční po 
predložení výkazu o uskutočnených výkonoch. Vyúčtovanie odučených hodín v angličtine sa 
uskutoční na konci každého semestra po predložení výkazu o počte odučených hodín. 

 
Bratislava, 13. januára 2009 
 
 
 doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
 
Príloha č.1 :   VýkazUčiteľa_v.2009
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Príloha č.1 

Výkaz o odučených hodinách  - externé štúdium 
    doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.   
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Námestie slobody 17,  812 31 Bratislava

VÝKAZ
o odučených hodinách - EXTERNÉ ŠTÚDIUM         

Meno a priezvisko   
Obdobie / semester/miesto

Názov predmetu
Prednáška / cvičenie
hodinová sadzba : 5,00 €
Sadzba za skúšanie študenta: 1,70 €

Por. Dátum Druh vykonanej práce              
Počet 

odprac. 
hod.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Spolu: výuka [h] 0 

Spolu: výuka [€ ] 0,00 

Spolu: odmena za počet študentov 0,00 

Celková suma v  €: 0,00

V Bratislave:

podpis učiteľa podpis ved. ústavu

počet skúšaných študentov ( podľa AIS)

 


