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Oddelenie rozpočtu a financovania 
zabezpečuje:

- Rozpis rozpočtu na jednotlivé položky 
podľa rozpočtovej klasifikácie

- Sledovanie a dodržiavanie záväzných 
limitov rozpočtu, vrátane ostatných 
výdavkov

- Spracovanie výročnej správy o 
hospodárení

- Práca v informačnom systéme štátnej 
pokladnice



Nováková Gabriela
rozpis rozpočtu v Magione a ŠP
Sledovanie a dodržiavanie záväzných limitov
Spracovanie výročnej správy o hospodárení
Mesačné hlásenia o plnení rozpočtu

Tomanová Júlia (1/2)
Bezhotovostný  platobný styk
Klasifikácia drobného nákupu 
kontrola vecnej a formálnej správnosti pok.dokladov
Práca v štátnej pokladnici

Personálne obsadenie:

Hájičková Marta 
Kontrola vecnej a formálnej správnosti 
faktúr,  ich klasifikácia
sledovanie čerpania účelových      
prostriedkov



OFU PS a SM zabezpečuje:

• Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
• Daňová oblasť – DzP, DPH, daň z motorových 

vozidiel
• Vedenie KDF, úhrady faktúr
• Agenda tuzemských a zahraničných pracovných 

ciest
• Colný referát
• Pokladničná agenda
• Správa majetku



Ing. Dana Ter-Martirosovová
uzávierkové práce,

dotačný účet, 
daňové priznanie z DzP PO

Anna Matušová- PČ vrátane pokladne
darovací účet
DPH, DzP PO
podklady k výročnej s.

Edita Borošová – zostatkový účet,
pokladne ZÚ, DÚ
mzdový účet

Elena Kováčová – pracovné cesty, colný referát
daň z motorových vozidiel, 
KDF, poisťovacie vzťahy,

Alena Michalíková –evidencia a správa majetku,
inventarizácia, vyraďovanie 
majetku, škodová komisia

Júlia Tomanová – pokladničná agenda (1/2)

Helena Gallová – príjmový účet vrátane
Pokladne, 
účet zahr. študentov, 
zahr. projekty,

Personálne obsadenie:



Oddelenie ekonomiky práce a 
miezd – zabezpečuje:

• Komplexné spracovanie mzdovej agendy 
vrátane ročného zúčtovania dane z príjmu FO a 
zdravotného poistenia

• Ekonomiku práce: zaraďovanie zamestnancov, 
sledovanie , vyhodnocovanie vývoja platov,  
štatistika miezd, správa o výsledkoch 
hospodárenia

• Agendu dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru vrátane registračnej 
povinnosti do sociálnej poisťovne



Personálne obsadenie:

Marta Švardová

Priska Ághová Mária Pronayová



Dekanát

Mgr. Renata Pokorná - zabezpečenie verejného obstarávania vrátane 
vypracovania plánu verejného obstarávania 
vykonávanie finančnej kontroly v AIS Magion 

(z hľadiska CPV)

Ing. Anna Šutková – ochrana osobných údajov
agenda nájomných zmlúv 
fakturácia v súvislosti s prenájmami
Refundácie z R STU



Dekan prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Sekretariát Adriana Godányová
Tajomníčka Ing. Gabriela Kuzmová
Prodekan pre pedagogiku doc. Ing. František Urban, PhD.
Poradca prodekana pre pedagogiku

doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.

Prodekan pre spoluprácu s 
priemyslom

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.

Prodekan pre vedecko-výskumnú 
činnosť a zahraničné vzťahy

prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.

Prodekan pre personálne a sociálne 
veci a rozvoj fakulty

doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.

Dagmar Vavrečková - vedúca
Milada Čavojská
Bc. Gabriela Bartalská
Eva Kršjaková
Ľubomíra Kollárová
Mgr. Katarína Herzogová

doc. Ing. Peter Kostka, PhD.
doc. Ing. Peter Brokeš, PhD.
Mgr. Anna Janušová
Ing. Iveta Wengová
Vlasta Kleiblová

Útvar rozpočtu, finančných činností 
Gabriela Nováková - vedúca
Marta Hájičková
Ing. Dana Ter-Martirosovová - vedúca
Edita Borošová
Anna Matúšová
Helena Gallová
Elena Kováčová
Alena Michalíková

Pokladňa fakulty Júlia Tomanová
Marta Švardová - vedúca
Mária Pronayová
Priska Ághová

Pracovníčka pre ekonomické a 
organizačné činnosti

Ing. Anna Šutková

Referát verejného obstarávania Mgr. Renata Pokorná

Útvar personálnych a sociálnych Veronika Blahová

Podateľňa Helena Korpová

Referát bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a PO

Bc. Marián Muráni - externe

Oddelenie ekonomiky práce a miezd

Oddelenie rozpočtu a financovania

Dekanát  Strojníckej fakulty STU v Bratislave                   

Útvar vedeckovýskumných činností 
a zahraničných stykov

Útvar pedagogických činností

Oddelenie finančnej učtárne, 
pokladničnej služby a správy majetku
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