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Zápisnica č. 5 / 2007-2008 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  
ktoré sa uskutočnilo 5. februára 2008 o 13.00 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Kontrola rozhodnutí 
2) Komplexná akreditácia (akreditácia študijných programov, samohodnotiaca 

správa, priznanie práv habilitovať a inaugurovať) (prodekan Urban, prodekan 
Kostka, doc. Ščepka, doc. Halaj) 

3) Zhodnotenie ekonomických výsledkov SjF STU v roku 2007 (tajomníčka Kuz-
mová) 

4) Hodnotenie výkonov ústavov (prodekan Prikkel) 
5) Príprava projektu Strojárska olympiáda (prodekan Králik) 
6) Analýza prihlášok na štúdium a plán zabezpečenia propagácie štúdia na SjF 

STU (prodekan Urban, prodekan Králik) 
Rôzne 

K bodu 1 

Kontrolu rozhodnutí vykonal dekan fakulty. Rozhodnutia sa priebežne plnia. 

K bodu 2 

Dekan fakulty rekapituloval kroky pri odovzdávaní podkladov ku komplexnej akre-
ditácii na Rektorát STU. V tejto súvislosti informoval o prípravných prácach na vy-
tvorenie celouniverzitných ústavov. Na základe pokynu prorektora Finku treba pri-
praviť akreditačný spis v oblasti študijných programov rozdelený na jednotlivé štu-
dijné programy. Táto požiadavka prináša veľké problémy pri vypracovaní niekto-
rých časti akreditačného spisu. Docent Ščepka informoval o problémoch napĺňania 
spisu podľa študijných programov: 

a)  ide najmä o časť preukázania výskumnej činnosti v jednotlivých študijných 
programoch. Musia sa povyberať informácie z oblastí výskumu, pričom ich  
treba dekomponovať na študijné odbory, 
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b) preukázanie priestorových a materiálnych podmienok na zabezpečenie jednot-
livých študijných programov, 

c)  niektorí garanti nedostatočne opísali časti o úrovni študentov a absolventov, 
naplnenie obsahu študijného programu a jeho porovnanie s jadrom študijného 
odboru. 

Rozhodnutie č. 18 

Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov: 

a) dodať materiál o súlade študijného programu a jadra študijného odboru 
(prodekan Urban), 

b) dodať materiál o úrovni študentov a uplatnení absolventov (prodekan Ur-
ban), 

c) preveriť doktorandské štúdium (prodekan Urban) 

Termín: 7. februára 2008 ráno 
 
Docent Halaj informoval o príprave materiálu Podklady na hodnotenie výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Prezentoval tabuľku hodnotenia jed-
notlivých atribútov v rámci všetkých piatich oblastí výskumu, ktoré sú relevantné 
pre SjF STU (pozri tabuľku 1). Konštatoval, že najväčšie slabiny má SjF STU v oblasti 
doktorandského štúdia. V tejto súvislosti dekan fakulty prezentoval zámer podstat-
ného posilnenia kvalifikačnej štruktúry pedagógov SjF STU. 

Dekan fakulty opätovne vyzval všetkých zainteresovaných na čo najvyššiu súčin-
nosť pri príprave materiálov na komplexnú akreditáciu SjF STU.  

K bodu 3 

Tajomníčka Kuzmová prezentovala predbežné výsledky hospodárenia SjF STU za 
rok 2007. V dohodnutom termíne SJF STU poslala uzávierku na Rektorát STU. 
V zmysle zákona sa musí predložiť v roku 2008 aj správa audítora. Na SjF STU príde 
firma vybraná Rektorátom STU dňa 7. februára 2008. Hospodársky výsledok pred 
zdanením hlavnej činnosti je kladný. Uvedené sumy sú predbežné, pretože ešte ofi-
ciálne nie sú potvrdené zo strany audítorskej firmy ani zo strany Rektorátu STU. 

K bodu 4 

Prodekan Prikkel prezentoval informácie týkajúce sa komplexného hodnotenia vý-
konov ústavov. Upozornil na potrebu dôslednej verifikácie podkladov z jednotlivých 
ústavov. Zdôvodnil určité oneskorenie v zavádzaní metodiky výpočtu výkonov ús-
tavov do praxe. Dôvodom je prijatie niektorých zmien do metodiky MŠ SR na výpo-
čet dotácie fakulty zo štátneho rozpočtu. Keďže metodika na výpočet výkonov ústa-
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vov odráža metodiku MŠ SR na výpočet dotácie zo štátneho rozpočtu, treba tieto 
zmeny zapracovať aj na fakultnej úrovni.  

Hlavné zmeny v metodike MŠ SR na výpočet dotácie VŠ: 

- zanikol koeficient ekonomickej náročnosti, 
- zanikol koeficient personálnej náročnosti, 
- vznikol koeficient nákladovosti, 
- vznikol nový koeficient zohľadňujúci evidovanú nezamestnanosť absolventov 

VŠ, 
- mení sa váha v jednotlivých kritériách pre určenie jednotlivých výkonov vo ve-

de (napr. publikácie), 
- spresnenie nastalo v oblasti využívania informačných systémov, 
- zmenil sa postup dotácie na motivačné štipendiá, 
- zavedená je nová podpora na motiváciu doplnkového pedagogického štúdia. 

K bodu 5 

Prodekan Králik informoval o príprave projektu Strojárska olympiáda. Cieľom je za-
traktívnenie štúdia na SjF STU prostredníctvom vedomostnej súťaže. Prezentoval 
podrobnejší materiál o zabezpečení organizovania súťaže ako aj spresnený časový 
harmonogram jednotlivých kôl akcie. Predpokladá sa, že finálové kolo sa uskutoční 
na SjF STU začiatkom 19. marca. 

K bodu 6 

Prodekan Urban zopakoval analýzu prihlášok na bakalárske štúdium na SjF STU na 
základe skutkového stavu pri prijímaní študentov do prvého ročníka bakalárskeho 
štúdia v akademickom roku 2007/2008. Táto analýza predstavuje základ na prípravu 
plánu výjazdov na stredné školy, ktoré majú za účel propagáciu štúdia na SjF STU. 
V tejto súvislosti treba, aby vedúci ústavov nahlásili z každého ústavu troch ľudí, 
ktorí sa zúčastnia propagačných akcií na stredných školách. Propagačné výjazdy sa 
uskutočnia vo februári a v marci. 

K bodu Rôzne 

- Dekan fakulty upozornil na stretnutie vedenia STU s riaditeľmi stredných škôl, 
ktoré sa uskutoční 12. februára 2008 v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici. 
V tejto súvislosti žiada vedúceho ÚAMAI o sprístupnenie laboratórií ústavu od 
13.00 do 15.00, takisto žiada doc. Antalu o sprístupnenie laboratórií PSA v rov-
nakom čase. 

- Dekan fakulty upozornil na potrebu zvolania stretnutia s akademickou obcou 
niekedy začiatkom marca. Vedenie bude prezentovať výročnú správu 
o činnosti SjF STU za rok 2007. Prípravou podkladov sú poverení jednotliví čle-
novia vedenia SjF STU podľa oblasti ich činnosti. 
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- Z analýzy výsledkov prípravy podkladov na komplexnú akreditáciu SjF STU 
vyplynula nedostatočná kvalifikačná štruktúra pedagogických pracovníkov SjF 
STU. V tejto súvislosti dekan fakulty spolu s prodekanom Kostkom pripravuje 
analýzu kariérneho rastu pracovníkov SJF STU. 

- Prodekan Králik informoval, že v dňoch 20-22. februára 2008 bude v Inchebe 
výstava Industry Expo. Zúčastňuje sa tam celá STU, treba zabezpečiť služby 
v stánku. 

- PaedDr. Ing. Součková informovala, že začiatkom februára sa uskutočnila kon-
ferencia odborovej organizácie SjF aj konferencia odborovej organizácie STU. 
Odborári vyjadrili poďakovanie dekanovi SjF STU za spoluprácu s odborovým 
hnutím. 

- Prodekan Kostka informoval o výučbe zahraničných študentov - samoplatcov. 
Časová organizácia výučby je: 

- 3. marca – 9. mája 2008 dve hlavné skupiny prvý a druhý ročník (10 týž-
dňov), rozvrh upravený tak, aby bol počet kontaktných hodín rovnaký 
ako v prípade semestra v trvaní 13 týždňov 

- 14. apríla – 20. júna 2008 (takisto 10 týždňov) skupina študentov tzv. prí-
pravného semestra. 

- Prodekan Kostka zdôraznil, že SjF STU dostala na rok 2008 pridelených 5 šti-
pendií na učiteľské mobility v rámci programu Erasmus. Žiada vedúcich ústa-
vov, aby zvážili možnosti a potreby ústavov a nahlásili nominácie. Schému mô-
žu využívať aj doktorandi. Prihlášky treba predložiť pani Bavlšíkovej do 12. 
februára 2008. (Zodp.: vedúci ústavov) 

- Doc. Halaj upozornil na zverejňovanie výziev na podávanie prihlášok za exter-
ných hodnotiteľov jednotlivých operačných programov, ktoré sa nachádzajú na 
hlavnej internetovej stránke STU. 

 
Bratislava 5. februára 2008 
 
 
Zapísal: doc. Ing. Martin Halaj, PhD., v.r. 
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 

 

 

Príloha 1 k zápisnici č. 5/ 2007-2008 
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Propagačný materiál akcie Strojárska olympiáda 

 

 


