
Dámy a páni, 
vážené kolegyne a kolegovia, milí hostia, 
 

už po piatykrát v poradí sa rozhodlo vedenie fakulty pozvať na novoročné 
stretnutie všetky naše zamestnankyne a zamestnancov, priaznivcov a priateľov 
fakulty, kooperujúcich partnerov a predstaviteľov firiem, ktoré v uplynulom období 
preukázali našej ustanovizni nejednu prospešnú službu, čím svojim podielom prispeli 
k  jej bezproblémovému chodu.  

Chcel by som so všetkou vážnosťou vyhlásiť, že uplynulý rok 2011 hodnotím 
ako rok úspešný pre našu inštitúciu.  

Najprv mi ale dovoľte, aby som Vám zaželal v práve začínajúcom roku 2012 
predovšetkým pevné zdravie, pohodu vo Vašich rodinách ale i na pracovisku a 
samozrejme veľa osobných a pracovných úspechov. 

Je tu príležitosť na stručnú rekapituláciu a taktiež možnosť aspoň v hrubých 
kontúrach naznaćiť, kde by vedenie fakulty a pevne verím, že s ním aj Vy všetci tu 
prítomní, sme chceli našu fakultu mať. 

Keď stručne, tak stručne. Agentúra ARRA nás označila za skokana roka, keď 
sme v hodnotení technických fakúlt postúpili o 10 miest do prvej tretiny najlepších a 
ako štvrtá fakulta STU v poradí zo siedmich. Podotýkam, že nie výrazným znížením 
počtu študentov, ale predovšetkým skvalitnením výstupov naśej práce – publikćnej 
činnosti a zvýšením finančného objemu našej vedeckovýskumnej práce. A ak 
hovoríme o znížení počtu študentov, hlavne v dôsledku vývoja demografie na 
Slovensku, v žiadnom prípade sa to neprejavilo na našich výplatách. Pre informáciu 
našich ctených hostí: pred tromi rokmi sme mali vo všetkých formách a stupňoch 
štúdia približne 5400 študentov, k 31.10.2011 sme ich mali 3800. Sme teda ešte 
stale s veľkou pravdepodobnosťou najväčšia fakulta na Slovensku 

Počas uplynulého roku sme museli podľa pravidiel komplexnej akreditácie z 
roku 2009 reakreditovať 14 študijných programov na všetkých troch stupňoch a 
oboch formách štúdia v dôsledku veku garanta, prípadne pre udelenú akreditáciu na 
jeden beh, čo znamenalo spolu 27 žiadostí. Na reakreditáciu sme podali 21 návrhov, 
ktoré všetky boli schválené bez problémov. Problém vyvstal pri zvyšných 6 
žiadostiach o akreditáciu 3 stupňov v oboch formách študijných programov z oblasti 
inžinierskej pedagogiky. Po dôkladnom zvažovaní sme žiadosti nepodali, hoci sme 
ako jediná technická fakulta v minulosti úspešne tieto programy dokázali 
zabezpečovať. I napriek konzultáciám a dohovorom pôvodné garancie týchto 
študijných programov pedagogického charakteru akreditačná komisia odmietala 
akceptovať. Krátke vysvetlenie: pôvodné garancie v roku 2008 boli založené na 
profesorovi – technikovi a docentovi pedagógovi. V súčasnosti akreditačná komisia 
vyžaduje opačné garde, t.j. professor pedagóg, druhý garant docent – technik, čo 
sme ani po niekoľkomesačnom márnom hľadaní nedokázali splniť. Dôsledok pre 
fakultu bol veľmi tvrdý, pôvodný ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied 
musel byť postupne od septembra 2011 transformovaný na lektorský kabinet, pričom 
inžinierska pedagogika na fakulte definitívne konći k 31.08.2012 obhájením 
posledných diplomových prác na práve spomínaných študijných programoch. 
Zostáva mi vysloviť otázku, ktorá ale asi na Slovensku málokoho teraz interesuje: 
Budú pedagogické fakulty na Slovensku vychovávať rovnocenných učiteľov 
technických predmetov pre naše priemyslovky a stredné učňovské  školy ako sme to 
dokázali my? Odpoveď si musia dať kompetentní funkcionári a úradníci sami, žiaľ asi 
už bude neskoro.  



 Veľmi obdobná situácia je u nás, ale podotýkam že i na celom Slovensku,  v 
oblasti študijných programov inžinierstva kvality. Odchodom dvoch garantov ku 
koncu minulého roku študijného programu Inžiniersto kvality produkcie budeme 
pravdepodobne nútení tento študijný program reakreditovať úplne v inom kontexte, 
napr. ako súčasť strojárskych technológií, či materiálového inžinierstva.  
 
 S mimoriadnym uspokojením môžem prehlásiť, že naša angažovanosť v 
uchádzaní sa o financie zo štrukturálnych fondov EU má dlhodobo kontinuálny 
charakter a je i naďalej mimoriadne úspešná. Len mimochodom, v priebehu jedného 
mesiaca sme podali, resp. v najbližších dňoch ešte podáme ako fakulta, projekty v 
celkovej hodnote 58 mil EUR. To je objem financií, ktorý v súčasnosti predstavuje 
rozpočet fakulty na 5 rokov. Je takmer neuveriteľné, ale sú v tom tentokrát zahrnuté 
aj oficiálne povolené stavebné činnosti a aktivity vo výške takmer 23 mil. EUR, teda 
dva kompletne vybavené objekty v našom kampuse na Bottovej ulici. 
 Rozhodli sme sa začať diskutovať o kvalite pedagogického procesu a to vo 
všetkých rovinách a grémiách fakulty. Konečným cieľom je podstatné zníženie 
predčasne ukončeného štúdia takmer 50 percent imatrikulovaných študentov fakulty. 
V prvom rade to chápeme ako plytvanie financiami daňových poplatníkov, v 
neposlednom rade je to jedna z rozhodojúcich  možností, ako pri znížených počtoch 
uchádzačov o štúdium v dôsledku demografického vývoja stabilizovať stav študentov 
na fakulte a tým aj zabezpečenie dlhodobej finanćnej stability našej inštitúcie. Hlavná 
otázka v tejto súvislosti je: Aký profil absolventa si vyžaduje dnešný súkromný I 
vereejný sektor, kde nachádza uplatnenie väčšina našich absolventov. Je ešte 
porovnateľný s tým spred 20-30 rokov, keď končila rozhodujúca a mienkotvorná časť 
naśich pedagógov svoje vysokoškolské štúdium? Uvedomujeme si, že vtedy 
študovala elita zo stredných škôl, teda maximálne 10-13 percent populačného 
ročníka? Šok pre pre mnohých z Vás zaiste: dnes je to takmer 70 percent mladých 
ľudí na Slovensku. Ak vychádzame z premisy, že v oboch generačných vzorkách 
platí Gaussov zákon rozdelenia náhodnej veličiny, t.j. že vtedy I dnes je počet 
nadaných a výborných študentov porovnateľný, nemôžeme aplikovať v pedagogike 
postupy spred 30 rokov. Ak tvrdíme, že nie je možné znižovať úroveň štúdia, budeme 
ju musieť v budúcnosti aspoň zadefinovať a nehovoriť o nej ako o imaginárnej 
veličine. V tejto súvislosti nechcem opakovať známe fakty, že najlepší študenti zo 
Slovenska študujú v zahraničí (Cesko napr. uvádza takmer 25 000 študentov zo 
Slovenska) a že štúdium techniky nie je v súčasnosti práve vyhľadávané, či obľúbené 
práve pre svoju náročnosť. A keď už sme spomenuli Gaussa, jeho aplikácia 
poskytuje pohľad nielen na úspešnosť študentov, ale taktiež aj na kvalitu a 
peagogické schopnosti toho ktorého učiteľa, bez toho, aby sme učiteľa, študenta či 
samotný nástroj  chceli démonizovať. 
 V budúcnosti chceme naďalej odkrývať naše rezervy. Máme už viac ako rok 
vytvorený referát kontrollingu, z doterajšich výsledkov konštatujem, že z úspor  v 
dôsledku pôsobenia tohto referátu bude možné vytvoriť minimálne jedno ďalšie 
pracovné miesto práve pre tento referát.  

No a ďalšia rezerva, doteraz nie dostatočne využívaná, sú naši doktorandi. 
Máme ich 200 v dennej forme štúdia, ďalśiu takmer stovku v externej forme. Na 
koniec tohto mesiaca je naplánovaná akcia „Týždeň doktorandov”, počas ktorej naši 
doktorandi zo 6-tich ústavov sa budú navzájom oboznamovať so svojou prácou a 
hľadať prepojenia na konkrétnu, medziústavnú spoluprácu. Stanovili sme jasné a nie 
jednoduché limity na doktorandskú publikačnú činnosť, ktorá v priebehu jedného 
roka, nanajvýš dvoch, musí byť podstatne vyššej kvality, t.j. budeme požadovať 



minimálne 3 výstupy registrované v elektronických databázach, aby doktorand mohol 
vôbec požiadať o obhajobu svojej dizertácie. 

Prichodí mi na tomto mieste poďakovať riadiacim pracovníčkam a 
pracovníkom všetkých ekonomicko-správnych útvarov fakulty a samozrejme ich 
tímom. Dôsledne realizujú výzvu vedenia fakulty na vysokú profesionálnu úroveň 
svojej práce a zavedenie medzinárodne porovnateľných štandardov do ich 
každodennej práce. Fakultou ponúkaný servis našim študentkám a študentom, 
zamestnankyniam a zamestnancom  dnes skutočne znesie každú kritiku a osobne 
som na úroveň týchto ponúkaných služieb mimoriadne hrdý. Hovoríme o tisíckach 
študentov, stovkách zamestnancov, miliónoch EUR. Vedenie fakulty bude I naďalej 
podporovať mobility administratívy do vyspelých ustanovizní v EU a taktiež ich 
zapojenie do projektov zo štrukturálnych fondov, ktoré dokonca sami úspešne 
iniciujú, podávajú a realizujú. Dámy a páni, vďaka Vám. 
  

Dámy a páni, naše úspechy si nevieme predstaviť bez našich partnerov zo 
štátneho, verejného a súkromného sektoru. Predpokladám a vychádzam z toho, že 
partnerstvo je výhodné pre obe strany. Dovoľte mi vymenovať rozhodujúce inštitúcie 
zo zahraničia I Slovenska, hoci je mi jasné, že nie je možné na tomto mieste 
menovať všetkých  a vopred sa zato ospravedlňujem: kraj a mesto Trnava, JAVYS 
a.s., DELCAM so svojím darom vo výške niekoľko miliónov EUR, Beakert, VUJE a.s., 
Orange Slovakia, Prvá zváraćská a.s., ŽOS Trnava, Helmholtzzentrum Dresden-
Rossendorf, IFW Dresden, TU Dresden, TU Ilmenau, Univerzita Miskolc, Univerzita 
Zagreb-Varaždín, Vysoká škola Kecskemeth, Vysoká škola Koethen-Anhalt, Štátna 
technická univerzita Iževsk, Univerzita Martha Abreu Santa Clara, ako i mnohí ďalší 
partneri z Česka, Rakúska, Nemecka, Poľska, Srbska, Chorvátska. 

Zaiste je toho viac, čo by bolo možné na tomto mieste spomenúť, čím sa 
pochváliť, načo sa posťažovať. Dovoľte mi ešte načrtnúť, kde vedenie fakulty vidí 
ťažiská pre nastávajúce obdobie: 

- Napĺňanie ambiciózneho plánu budovania kampusu Bottova ulica 
- Dôsledne sa pripraviť na komplexnú akreditáciu 2014, ktorá vzhľadom na 

prerušený proces novely vysokoškolského zákona je opäť aktuálna 
- Zabezpečiť dostatok zdrojov na 5 percenté fakultné spolufinancovanie 

projektov zo štrukturálnych fondov, ktoré sa môže už v krátkej budúcnosti 
stať KO kritériom pre fakultu, ale I paralyzovať jej finanćný chod vzhľadom 
na  neskorú návratnosť u projektov, ktoré zálohujeme 

- Prípraviť návrhy  projektov FP8 so zahraničnými pratnermi po ústavoch na 
obdobie so  štartom  v roku 2014 – je alokovaných viac ako 50 milárd EUR 
v Európskom spoloćnom výskumnom priestore 

- Rozvíjať systém kvality na fakulte s dôrazom na jednotlivé procesy s 
cieľom zlepšenia kvality pedagogického procesu a prebudovania vzťahu 
učiteľ-študent na vzťah partnerský vrátane involvovania nadaných 
študentov do výskumu už na druhom štupni. 

Chcem využiť túto príležitosť, aby som v tíme fakulty oficiálne privítal pána 
profesora Jurčiho, nášho absolventa inžinierskeho aj doktorandského štúdia, ktorý po 
úspešnej kolmej kariére  v súkromnom sektore v susednom Česku prešiel na ČVUT v 
Prahe, kde pred dvomi rokmi úspešne inauguroval v oblasti materiálových vied a 
inžinierstva. Sľubujem mu, že sa u nás na nedostatok aktivít a činnosti určite nebude 
môcť sťažovať. 
 



Dovoľte mi na záver, dámy a páni, poďakovať sa Vám vśetkým, za všetko pozitívne, 
čo ste pre fakultu v uplynulom roku vykonali v presvedčení, že Vaše nadšenie, 
odhodlanie a identifikácia s fakultou ani v nastávajúcom roku nepoľavia. Ešte raz 
Vám želám pevné zdravie a veľa úspechov. 
 

And last but not least: dámy a páni, dovoľte mi mimoriadne využiť túto 
príležitosť a čo najsrdečnejšie zablahoželať pánovi profesorovi Balogovi, ktorý sa 
dnes dožíva 63 rokov. Ďakujem Ti za prácu pre fakultu a ústav v mene vedenia 
fakulty a tiež osobne ako dekan a priateľ. Mnoga ljeta, Karči!!!Živjo!!! 
 


