
Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, milí hostia, 

tradične sa stretávame na začiatku kalendárneho roku na pozvanie vedenia fakulty, ktoré patrí všetkým 

našim zamestnankyniam a zamestnancom, priaznivcom a priateľom fakulty, predstaviteľom firiem 

kooperujúcich s fakultou, aby sme spolu v príjemnej,  novoročnej atmosfére bilancovali rok uplynulý 

a predstavili naše plány do roku práve sa začínajúceho – 2013. 

Dovoľte mi hneď na úvod , aby som Vám všetkým tu prítomným zaželal v práve sa rozbiehajúcom roku 

2013 predovšetkým pevné zdravie, pohodu vo Vašich rodinách a taktiež na pracovisku a veľa osobných 

a pracovných úspechov. Ak sa ma teraz pýtate, ako vidím uplynulý rok na fakulte ja osobne, so všetkou 

vážnosťou a hrdosťou môžem prehlásiť, že ho považujem za mimoriadne úspešný pre našu inštitúciu. 

Pokúsim sa o tom presvedčiť vo svojom príhovore nielen naše zamestnankyne a zamestnancov, ale 

hlavne našich ctených hostí. 

Svoj príhovor som rozvrhol do troch ťažísk: čo sa nám podarilo a čo nás teší, čo sa nám nie celkom darí 

a v čom máme ešte slabé miesta a na záver, ktoré konkrétne úlohy by sme mali všetci spolu na fakulte 

v krátkom horizonte realizovať. Nebude to chronologický prehľad toho, čo sa udialo na fakulte, nato 

stačí si prelistovať archív aktualít na webe fakulty tak, ako som to v príprave spravil ja, vyjadrím sa len 

k niekoľkým fókusom uplynulého roku z môjho pohľadu, pohľadu dekana fakulty. 

V rámci ratingov a konečného rankingu agentúry ARRA sme po roku 2011, v ktorom nás označila za 

skokana roku, postúpili opäť smerom hore, sme na 6. mieste v rámci technických fakúlt na Slovensku 

a sme 3-tia najúspešnejšia fakulta STU v tomto hodnotení. A to aj napriek skutočnosti, že sme po 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave druhá najväčšia fakulta na Slovensku, pretože ako všetci dobre vieme, 

množstvo výkonnostných hodnotení v ratingu ARRA sa prepočítava na počet študentov. To, že aj 

v súčasnosti máme zapísaných na fakulte viac ako 3600 študentov svedčí, medziiným aj o tom, že 

záujemcov o štúdium na fakulte neklesá aj napriek celkovému poklesu absolventov stredných škôl u nás. 

A to je dobrá správa. A ak by ich úroveň v prírodných vedách ešte zodpovedala našim predstavám, mohli 

by sme byť takmer spokojní. Na margo tejto skutočnosti: považujem to za dôsledok - okrem dobrého 

mena fakulty - aj príťažlivosti spektra našich bakalárskych programov, dobrej uplatniteľnosti absolventov 

fakulty dokazovaného v celoštátnych štatistikách a v nezanedbateľnej miere taktiež za propagáciu štúdia 

na našej fakulte, kde veľkú a záslužnú prácu už roky vykonávajú nielen Odbor akademických činností 

a Odbor poznatkového manažmentu, ale aj celý rad jednotlivcov – napríklad naši ambasádori štúdia, 

zabezpečenie propagácie vhodnými reklamnými predmetmi a v neposlednom rade šírenie informácií 

o nás medzi našimi bývalými absolventami prostredníctvom ALUMNI. 

Ak som na minuloročnom stretnutí hovoril o nás, ako o najúspešnejšej fakulte na Slovensku v získavaní 

financií z európskych štrukturálnych fondov, konštatujem, že počas roku 2012 sme nielen pripravili 

ďalšie projekty, takže celkove v plánovacom období 2007-2014 doteraz evidujeme zrealizovaných alebo 

kontrahovaných projektov za celkovo 90 miliónov EUR, ale že sme na prahu fyzického budovania 

Campusu Bottova zatiaľ s dvoma novými komplexami vrátane nových budov: Centrum materiálového 

výskumu a Centrum priemyselnej automatizácie a informatizácie v celkovej hodnote 42 miliónov EUR. 

Kick-off stavebných aktivít kalkulujeme na apríl-máj tohto roku, verejne obstarávanie vrátanie 



medzinárodne unikátnych technológií máme už zrealizované za viac ako 26 miliónov EUR. Inak 

povedané, Univerzitný vedecký park v Trnave s acronymom CAMBO – Campus Bottova, už prestáva byť 

len vízia. 

V tomto kontexte by som rád informoval, že sme podali aj komplementárny edukačný program pre 

technický a vedecký personál pre 15 osôb pre už spomínané unikátne zariadenia a prístroje v oblasti 

iónových a plazmových technológií, ktorí by mali po vyškolení na obdobných zariadeniach v zahraničí 

začať pracovať s našou unikátnou technikou niekedy v polovici roku 2015. Školenia, tréningy a kurzy sú 

rozvrhnuté na celé 2 roky a tým chceme zabezpečiť, aby drahá a špičková technika u nás nestála, ale 

okamžite po nainštalovaní slúžila svojmu účelu -  vedeckému výskumu. 

Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým tým vysokoškolským pedagógom a výskumníkom 

fakulty, ktorí sa pričinili o naše úspechy v uplynulom období – profesorom, docentom, odborným 

asistentom a lektorom – úspechy nielen v projektovej činnosti ale i v každodennej zodpovednej 

pedagogickej práce a výskume. 

Ohlasované naštartovanie odkrývania rezerv – publikačná činnosť našich najmladších, najšikovnejších 

a súčasne najmenej involvovaných kolegov do vedeckého badania – doktorandov, prinieslo už 

v uplynulom roku prvé ovocie. Fakultné minimálne limity v publikačnej činnosti pre povolenie obhajoby 

dizertácie – 3 registrované výstupy v renomovaných elektronických databázach podľa kategorizácie 

Akreditačnej komisie pri Vláde SR sa napriek počiatočnému odporu, a čuduj sa svete, hlavne ich 

školiteľov, už stali samozrejmosťou. Na tomto mieste by som rád spomenul aj novú fakultnú akciu 

určenú pre našich doktorandov s názvom  – „Týždeň doktorandov“, počas ktorej naši doktorandi zo 6-

tich ústavov sa navzájom počas týždňa oboznamovali so svojou prácou a hľadali prepojenia s cieľom  

konkrétnej, medziodborovej a medziústavnej spolupráce. Aj tu môžeme registrovať prvé úspešné 

lastovičky. Chcel by som poďakovať zaangažovaným doktorandom, pedagógom a organizátorom 

úspešnej akcie a som presvedčený, že v tomto roku ju zopakujeme s rovnakým úspechom.  

Z tých potešiteľných skutočností by som chcel menovať ešte aspoň jednu: som mimoriadne hrdý na našu 

fakultnú administratívu, ktorá svojou profesionalitou už dlhodobo presviedča svojich zákazníkov – 

študentov i zamestnancov fakulty – o vysokom medzinárodnom štandarde svojej práce. Hovoríme 

o desaťtisícoch študentských žiadostí ročne, tisícoch obdobných požiadaviek a žiadostí zo strany našich 

pedagógov a výskumníkov na naše jednotlivé odbory a oddelenia fakulty, propagácii štúdia v zahraničí 

a desiatkach miliónoch EUR, ktoré musia dennodenne k spokojnosti žiadateľov korektne a s úsmevom na 

tvári zodpovedne vyriešiť. A to aj napriek tomu, že podiel komunikácie verbálnej či písomnej v angličtine 

začína naberať neprehliadnuteľné množstvo. 

Dámy a páni, 

naše úspechy si nevieme predstaviť bez našich partnerov zo štátneho, verejného a súkromného sektoru. 

Predpokladám, že tieto partnerstvá sú výhodné pre obe strany, inak by asi nevznikali. Dovoľte mi 

vymenovať rozhodujúce inštitúcie z domova i zo zahraničia a vopred sa ospravedlňujem, že nie je možné 

na tomto mieste prečítať kompletný zoznam: Trnavský samosprávny kraj(úspešná spoločná 

konferencia), mesto Trnava, JAVYS a.s., DELCAM, Beakert, VUJE a.s., Orange Slovakia, Prvá zváračská 



a.s., ŽOS Trnava, Helmoltzzentrum Dresden-Rossendorf, IFW Dresden, TU Dresden, TU Ilmenau, 

Univerzita Miskolc, Univerzita Central Marta Abreu de las Villas, Vysoká škola Keckemet, Vysoká škola 

Koethen, Kalašnikovova štátna technická univerzita Iževsk a mnohí ďalśí partneri z Česka, Rakúska, 

Nemecka, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Srbska. V tejto súvislosti rektor STU odovzdal na náš návrh 

dvom zahranićným vedcom – profesorovi Eckartovi z Nemecka a profesorovi Machadovi z Kuby najvyśšie 

univerzitné ocenenie – Dr.h. c. 

Srdečná vďaka, dámy a páni. 

A čo nás neteší: 

1. Ešte stále sme nedokázali exaktne diferencovať a vykazovať pedagogickú a vedecko-výskumnú 

činnosť našich pedagógov a výskumníkov – znie to neuveriteľne, ale naše vedecko-výskumné 

výsledky dosahuje necelých 70 percent našich zamestnankýň a zamestnancov, pričom všetci sme 

takmer rovnako platení, minimálne čo sa týka tabuľkových taríf. 

2. Naďalej tolerujeme na fakulte kolegyne a kolegov, ktorí za celý rok neopublikujú ani riadok. 

3. Dostali sme sa na pokraj možnosti spolufinancovať projekty z európskych štrukturálnych fondov. 

4. Nie sme schopní úspešne zabezpečiť reprodukciu a náhradu za našich odchádzajúcich docentov 

a profesorov, tu nás čaká ešte množstvo, hlavne individuálnej práce. 

5. Posledná nekonzekventná novela našej vysokoškolskej legislatívy, ktorá síce nepovoľuje 2 x 100 

percentný úväzok vysokoškolského pedagóga,  ale 298 percent ako sumu áno. Otvoriť túto tému 

so zahraničnými partnermi či hosťami znamená vysvetľovať nevysvetliteľné. 

 

Čo by sme chceli v nastávajúcom roku 2013: 

- Pripraviť pre náš vznikajúci Univerzitný vedecký park  komplementárny projekt „Obnoviteľných 

zdrojov energie“ približne v hodnote 40 mio EUR 

- Zrevitalizovať športoviská fakulty podľa vopred stanoveného plánu priorít – tenisové kurty, 

plaváreň, telocvičňa 

- Zvýšiť kvalitu publikačnej činnosti – zamerať sa na karentované časopisy, vysoko uznávané 

zahraničné konferencie a monografie 

- Intenzifikovať zahraničnú spoluprácu   - začať pripravovať projekty v rámci FP 8 s tak, aby každý 

ústav v nasledujúcom plánovacom období, t.j. v rokoch – 2014-2020 participoval aspoň na 

jednom projekte FP8 

- Úspešne zrealizovať, už so zahraničnými partnermi Univerzitou Zahreb/FOI a Univerzitou 

v Zelenej Hore 8. ročník IDS – medzinárodného doktorandského seminára  v Dubrovníku 

- Akcelerovať prípravu podkladov a výstupov pre blížiacu sa komplexnú akreditáciu 2014 našej 
fakulty a univerzity 

- Nastaviť a podporiť systémové kroky pre postupné zavádzanie výučby v anglickom jazyku pre 
našich študentov 

- Venovať mimoriadnu pozornosť kvalite pedagogického procesu 

- Nadviazať  na aktivity, ktorá nás vyniesli medzi najúspešnejšie  technické fakulty v rebríčku ARRA 

- Postupne prechádzať z plnenia kvantitatívnych na plnenie kvalitatívnych kritérií, t.j. umelo 

obmedzovať počty prijímaných študentov a zvýšiť dôraz na kvalitatívne hodnotenie štúdia, 

aby som menoval aspoň tie z významných. 

 



Na záver mi dovoľte privítať v našom teame pána profesora Ing. Jána Lokaja, CSc., ktorý od 01.01.2013 

začal u nás pracovať na plný úväzok. Vitaj na palube Johny a nech sa ti u nás darí ešte lepšie, ako na 

predchádzajúcom pracovisku. A at last but not least: profesor Urban – ešte raz srdečná gratulácia 

k vysokému štátnemu vyznamenaniu.  

Veľa zdravia a pohody na fakulte, dámy a páni,  aj v budúcnosti. 

Vivat, crescat, florescat Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej 

univerzity! 
 

 


