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Programové vyhlásenie  
prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.  

pre voľbu dekana SvF STU na obdobie rokov 2011-2015 
 
Vážená akademická obec SvF STU, vážené kolegyne a vážení kolegovia,  
študentky a študenti! 
 
V súlade s uznesením AS SvF STU zo dňa 31.05.2010 Vám predkladám moje predstavy 
o smerovaní ďalšieho rozvoja SvF STU vo vybraných kľúčových oblastiach. Je veľmi 
dôležité, aby naši pedagógovia a študenti žili v prostredí, v ktorom sa cítia dobre a ktoré ich 
súčasne motivuje k ďalšiemu rastu. Som presvedčený, že toto je základ trvalého úspešného 
napredovania našej Alma mater v budúcnosti.  
 
Vzhľadom na vymedzený rozsah programového vyhlásenia, stanovený volebnou komisiou, 
uvádzam v ďalšom len heslovitý zoznam vybraných úloh bez širšieho komentára:   

- v oblasti kvalifikačného rastu pokračovať v nastúpenom trende a neustále dbať o 
kvalitu dizertačných a habilitačných prác ako aj inauguračných materiálov, 

- hľadať nové možnosti na získanie štipendií pre väčší počet doktorandov ako aj nové 
formy účinnej podpory mladých kolegov, 

- docieliť, aby garanti študijných programov sa stali prirodzenými „nositeľmi“ obsahu 
a kvality pedagogického procesu, zodpovedali za jeho obsah,  

- systematizovať prácu s nadanými študentmi, cielene ich pripravovať na PhD štúdium, 
- vytvoriť prostredie vhodné na objektívne hodnotenie úrovne pedagogického procesu, 

hodnotenie kvality práce pedagógov je samozrejmé aj v zahraničí a musí sa stať 
samozrejmou súčasťou motivačných mechanizmov aj na našej fakulte, 

- zabezpečiť akreditáciu takej škály študijných programov, ktorá bude atraktívna pre 
študentov stredných škôl a zároveň bude odzrkadľovať očakávania profesijnej praxe, 

- stabilizovať formu, obsahovú náplň ako aj úroveň pedagogického procesu v anglickom 
jazyku, 

- optimalizovať štruktúru grantov, tieto výrazným spôsobom orientovať na úlohy 
medzinárodného výskumu, 

- významné osobnosti fakulty dostať do zoznamov expertov, posudzovateľov a členov 
komisií na úrovni EU, 

- publikačnú činnosť orientovať na hodnotnejšie časopisy, SJCE dostať do citačných 
databáz, zvýšiť počet ohlasov (citácií) na publikácie fakulty,  

- pokračovať v oživovaní laboratórnej základne fakulty, ich personálneho obsadenia, 
- v plnej miere aplikovať viaczdrojové financovanie s cieľom zabezpečiť trvalý rast 

reálnych miezd na fakulte,  
- flexibilnejšie aplikovať IT technológie a využívanie IS na fakulte, zvýšiť kvalitu web 

stránok, zabezpečiť ich bilingválny režim, 
- trvale budovať a podporovať zahraničné vzťahy a kontakty, zvýšiť efektívnosť 

využívania medzinárodných vzťahov, zaviesť povinnú stáž PhD študentov v zahraničí.  
 
  V Bratislave, 17.10.2010 

 
 

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 


