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Zápisnica č. 1 / 2007-2008 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2007 o 13.00 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Projektové oddelenie (Mgr. M. Kováčová, PhD.) 
3) Pasportizácia priestorov (prodekan Králik) 
4) Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti pedagógov (prodekan Kostka) 
5) Hodnotenie publikačnej činnosti (prodekan Kostka) 
6) Ekonomika fakulty – súčasný stav (dekan Šooš) 
Rôzne 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Uviedol zmenu programu – návštevu 
prorektora STU doc. Redhammera. 

K bodu 2 

Mgr. M. Kováčová, PhD. predstavila  „Centrum projektovej podpory“, založené 
na fakulte. Informovala o dôvodoch zriadenia daného oddelenia, o kontaktoch na 
osoby zaradené do centra, jednotlivých aktuálnych operačných programoch 
a prioritných osiach v týchto programoch. Prezentácia bude rozposlaná elektronic-
kou poštou členom kolégia. 

K bodu 3 

Prodekan Králik informoval o výsledkoch pasportizácie jednotlivých ústavov. Pred-
stavil parametre jednotlivých priestorov ústavov (kancelárie, laboratória, počty pra-
covníkov a pod.) Niektoré parametre treba ešte verifikovať (napr. počty pracovní-
kov), zohľadniť pri porovnávaní špecifiká jednotlivých laboratórií (pripomienka doc. 
Hrnčiara). Vedúci ústavov pošlú pripomienky na pasportizáciu do 10 dní prodeka-
novi Králikovi. 
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K bodu 4 

Prodekan Kostka predstavil tabuľku čerpania hodín na jednotlivých výskumných 
úlohách podľa pracovníkov. Ukázaná tabuľka bola spracovaná pre jednu katedru 
(pretože sa jednalo o rok 2005 a 2006). Podobným spôsobom budú doplnené ďalšie 
katedry a urobený sumár za jednotlivé ústavy, ktoré vznikli zlúčením katedier. 

K bodu 5 

Prodekan Kostka informoval o evidencii publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov. 
Publikačná činnosť je zaradená do skupín A1, A2, B, C za príslušné 3 predchádzajúce 
kalendárne roky.   

Dekan fakulty v súvislosti s týmto bodom programu vyzval na včasné odovzdá-
vanie publikačných aktivít do VIS na zaevidovanie. 

K bodu 6 

Dekan fakulty požiadal tajomníčku fakulty Ing. Kuzmovú, aby informovala členov 
kolégia o stave čerpania finančných prostriedkov. Jednotlivé čerpania v príslušných 
položkách sú uvedené v prílohe k zápisnici č. 1/2007-2008 z Vedenia SjF STU, ktoré 
sa uskutočnilo 18. septembra 2007. 

K bodu Rôzne: 

7.1 Dekan fakulty požiadal hosťa Kolégia, prorektora Redhammera, aby informo-
val členov o ťažiskových úlohách v oblasti vedy a techniky na STU. Prorektor 
Redhammer sa najprv zameral na problematiku ochrany duševného vlastníctva 
STU a autorských práv ako aj práv priemyselného vlastníctva. Potom hovoril 
o príprave STU na využívanie ESF v Operačnom  programe „Veda a výskum“. 
Očakáva sa, že prvá výzva na podávanie projektov bude v priebehu novembra. 
Suma pre Bratislavu by sa mohla pohybovať cca 300 mil. EUR. Projekty by mali 
byť zamerané na spoluprácu s praxou, aby schválený projekt prinášal výsledky 
aj po skončení financovania zo strany EU. Prorektor navrhuje, aby sa za STU 
vytvoril jeden rozsiahly projekt. Aby podávanie projektov bolo úspešné, je po-
trebné vyškoliť  5-6 ľudí - manažérov na podávanie projektov z každej fakulty. 

7.2 Dekan fakulty poveril prodekana Kostku na prípravu návrhu na tzv. trénerov 
projektov. Pod gestorstvom prodekana Kostku bude prebiehať aj príprava na 
podanie projektu. 

7.3 Prodekan Urban informoval o zriadení Konzultačného strediska pri SES Tlma-
če. Celkový počet zapísaných študentov je 98. Slávnostná imatrikulácia študen-
tov a otvorenie akademického roka bude v sobotu 29. septembra 2007 o 15.00 
v Tlmačoch. 

7.4 Doc. Ščepka informoval o imatrikulácii študentov dennej formy štúdia.  Imatri-
kulácia bude 24. septembra 2007 o 14.00 v aule A. Stodolu. 

7.5 Dekan fakulty informoval o oslavách  70. výročia založenia STU. 
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7.6 Dekan fakulty informoval o založení ALUMNI klubu STU, ktorý by mal sús-
treďovať významných absolventov a priateľov STU pôsobiacich doma 
a v zahraničí s cieľom pozitívneho lobingu v prospech ďalšieho rozvoja našej 
alma mater. 

7.7 Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov o podanie návrhov na udelenie 30 
pamätných medailí STU. Návrhy treba dávať doc. Prikkelovi. 

7.8 Dňa 3. decembra 2007 bude stretnutie so zástupcami stredných škôl. Prodekan 
Králik má pripraviť propagačné materiály na túto akciu. 

7.9 Dekan fakulty informoval o monitorovaní výkonov jednotlivých ústavov 
a pracovníkov. Za sumarizáciu týchto údajov bude zodpovedný doc. Ščepka, za 
vypracovanie podkladov budú zodpovední jednotliví prodekani. 

7.10 Dekan  fakulty informoval o potrebe zabezpečenia kvalifikačného rastu pra-
covníkov fakulty, potrebe nabádať na habilitácie docentov a inaugurácie profe-
sorov.  Za vytipovanie pracovníkov na habilitácie je zodpovedný doc. Kostka.  

7.11 Dekan fakulty informoval o stave v Centre inovácií (CI), o pripravovaných roz-
hovoroch s pracovníkmi. Vedúci Centra inovácií Ing. K. Chmela bude informo-
vať na budúcom Kolégiu o novej štruktúre CI. 

7.12 Doc. Šolek sa pýtal na zmenu vo výučbe programovacích jazykov v študijných 
programoch. Podotkol, že o chystaných zmenách nebol informovaný a vyjadril 
počudovanie nad zmenami, keď je s vyučovaním spokojnosť. 

7.13 Doc. Peciar sa dotkol niektorých činností pri preberaní funkcií vedúcich ústa-
vov. Podľa jeho názoru by malo byť uskutočnené poučenie o mlčanlivosti, vy-
tvorený jednotný odovzdávací a preberací protokol. Malo by byť vytvorené 
jednotné označenie – grafika ústavov, dostupná smernica o vykonávaní zmluv-
nej hospodárskej činnosti a oficiálne tlačivá súvisiace s danou činnosťou. Žiadal 
uviesť všetkých dodávateľov vybraných verejným obstarávaním. Žiadal, aby 
mal ako vedúci ústavu vyššie prístupové práva do AIS.    

7.14 Prof. Bukoveczky  požiadal o pomoc na zabezpečenie výučby vedúcich ústavov 
– poskytnutie mladých pracovníkov, doktorandov, ktorí vedia učiť v angličtine 
predmet Konštruovanie. 

7.15 Doc. Kolláth sa pýtal na kompetencie vedúcich oddelení na ústavoch. 
7.16 Ing. Chmela informoval o vytvorení komisie na pohovory s pracovníkmi, ktorí 

by mali byť zaradení v rámci zmeny štruktúry organizácie do Centra inovácií. 
7.17 Dekan fakulty upozornil, aby pri názvoch oddelení nevznikala kolízia 

s názvami iných ústavov a ich oddelení.  
  
   
 
Bratislava 26. septembra 2007 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 


