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Zápisnica č. 9 / 2009-2010 

z mimoriadneho rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU,  

ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2010 o 13:00 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Správa o hospodárení za rok 2009 
2. Návrh rozpočtu na rok 2010 
3. Delenie dotačných prostriedkov na ústavy 
4. Rôzne 
 
 
 
K bodu 1 

Dekan fakulty v úvode zasadnutia oznámil smutnú informáciu členom Kolégia de-
kana o úmrtí dekana Strojníckej fakulty STU v rokoch 1983 – 1985 prof. Ing. Sergeja 
Labuzu, DrSc. a požiadal prítomných o minútu ticha na vyjadrenie úcty k jeho pa-
miatke. 

Dekan uviedol správu o hospodárení za rok 2009 informáciou o hospodárskom zis-
ku. Konštatoval, že ceny energií rastú, ale v množstve spotreby sme zaznamenali ús-
pory. 

Dekan fakulty informoval o tvorbe a použití finančných fondov verejnej vysokej ško-
ly v zmysle Vyhlášky MŠ SR o spôsobe a tvorbe použitia finančných fondov verejnej 
vysokej školy. Konkrétne informoval o výške rezervného fondu. Pre informáciu uvá-
dzame, že rezervný fond možno použiť na 
a) úhradu rozpočtom nezabezpečených potrieb, vrátane mzdových prostriedkov, 

pričom výdavky na mzdové prostriedky nesmú prekročiť 25% z ročného prídelu 
do fondu, 

b) doplnenie fondu reprodukcie, 
c) úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
d) splátky úverov a úrokov z nich, 
e) úhradu zhoršeného výsledku hospodárenia, 
f) krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka 
g) združovanie prostriedkov, 
h) krytie straty z podnikateľskej činnosti, 
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i) doplnenie štipendijného fondu, 
j) doplnenie ďalších finančných fondov  
k) dobrovoľné príspevky a dary.   
 
Dekan sa zmienil aj tvorbe fondu reprodukcie. Zdrojom fondu reprodukcie sú okrem 
prostriedkov podľa Zákona 131/2002 z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov aj: 
a) zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení, 
b) výnos z predaja alebo likvidácie hmotného a nehmotného majetku, 
c) prostriedky od iných subjektov podľa uzavretých zmlúv o združovaní pro-

striedkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
d) prostriedky z rezervného fondu, 
e) úver na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
f) kapitálové prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované vo forme dotácie pod-

ľa § 85 zákona. 
 
Fond reprodukcie verejnej vysokej školy možno použiť na 
a) financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho tech-

nického zhodnotenia, 
b) poskytovanie prostriedkov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov 

na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
c) splátky úverov prijatých na financovanie hmotného a nehmotného majetku, 
d) financovanie technického zhodnotenia prenajatého majetku, 
e) financovanie opráv a údržby hmotného majetku ako doplnkový zdroj.  

K bodu 2 

V tomto bode uviedol dekan návrh rozpočtu na rok 2010 a podrobne v číslach ho 
predstavila tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová.   

V diskusii k tomuto bodu upozornil na dôležitosť výskumu prof. Peciar a poukázal 
to v súvislosti s rozdeľovaných dotácií zo štátneho rozpočtu. Pomer pedagogika / 
výskum bude 50 / 50. Dekan fakulty upozornil na veľké počty záverečných prác, za 
ktoré sú zodpovední pracovníci ako vedúci prác na študijných programoch, o ktoré 
je veľký záujem.     

Dekan fakulty poukázal na situáciu s vekom mnohých technických pracovníkov. 
Prípadné ukončenie pracovného pomeru s týmito pracovníkmi sa bude riešiť indivi-
duálne.  

K bodu 3 

Pridelenie finančných prostriedkov jednotlivým ústavom bude zaslané elektronickou 
poštou. Dekan poukázal na niektoré situácie na ústavoch a porovnal situáciu s pred-
chádzajúcim obdobím. V tabuľkách porovnával jednotlivé ústavy a uvádzal kon-
krétne hodnoty. 
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K bodu 4 Rôzne 

Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov o dodanie majetkových priznaní. Budú 
uložené u dekana fakulty. Majetkové priznanie sa týka vedúceho  zamestnanca  vy-
konávajúceho  verejnú službu podľa  ust. §-u  10  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme a v súlade s ust. §-u  54  zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ma-
jetkové priznanie sa podáva  

− do 30 dní od  ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca 
− do 31. marca každého kalendárneho roka. 

Prod. Palčák požiadal prítomných o návrhy významných vedeckých osobností do 
vedeckého výboru konferencie „Strojné inžinierstvo 2010“.  

Tajomníčka fakulty v súvislosti v súvislosti s výsledkami práce poverených pracov-
níčok od Útvaru hlavného kontrolóra R STU žiada pracovníkov fakulty o: 

− zdôvodnenie rôznych cien na likvidačnom liste faktúry medzi objednávkou a 
faktúrou, 

− pracovníci v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami majú používať 
oficiálne tlačivá a do 10 dní od ukončenia cesty odovzdať doklady z pracovnej 
cesty. 

V tomto bode rokovania sa uskutočnilo tajné hlasovanie o udelení titulu Dr.h.c. pri 
príležitosti 70. výročia osláv založenia fakulty. Členovia Kolégia dekana odsúhlasili 
väčšinou hlasov prof. Moniku Ivantysynovú z Purdue University, USA.   

 

 

V Bratislave 25.05.2010   

 
 
Zapísal: doc. Ing. Marian Králik, PhD., v.r. 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 

 
 


