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K rozhodnutiu č. 25 – Dekan fakulty nariaďuje finalizovať Annual report za rok 2010. 
Zodpovední: prod. Hučko, doc. Palčák, Mgr. Polčíková. 
                                                            Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K rozhodnutiu č. 26 –Dekan fakulty rozhodol neotvoriť 1. ročník externého štúdia 
v Tlmačoch. Externá forma štúdia v 1. ročníku bakalárskeho stupňa sa otvorí len v Bratislave.  
                                                                                                       Zodpovedný: prod. Urban 

Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 27 – Dekan fakulty nariaďuje riešiť nízku publikačnú aktivitu niektorých 
zamestnancov  na ústavoch. Navrhnuté riešenie písomne predložiť dekanovi.                        
Termín: 1.5.2011                 Zodpovední: vedúci ústavov   

Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
  
K rozhodnutiu č. 28 – Dekan fakulty v súvislosti s ŠVK a Jobfórom nariaďuje: 
- zabezpečiť aby sa študenti, ktorí majú v utorok vyučovanie, v plnom počte zúčastnili  na 
uvedených akciách                   Zodpovední: vedúci ústavov, vyučujúci    
 
- presunúť výučbu z utorka 19.4.2011 na stredu 20.4.2011 z dôvodu konania Študentskej 
vedeckej konferencie a Jobfóra.  
                                                                                                       Zodpovedný: prod. Urban 

 Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 29 – Dekan fakulty otvára diskusiu k súčasnej metodike a očakáva návrhy 
zmeny metodiky pre vedecko-výskumné výkony jednotlivých pracovníkov.                        
Termín: 12.4.2011  

Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 K rozhodnutiu č. 30 – Dekan fakulty nariaďuje vykonať kontrolný prepočet pedagogických 
výkonov na ústavoch.                                                                                                       
Termín: 15.4.2011                                                                   Zodpovední: vedúci ústavov 

Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
K rozhodnutiu č. 31 –Dekan fakulty nariaďuje prezentáciu prvej verzie publikácie o fakulte 
na Kolégiu dekana SjF dňa 3.5. 2011.                                                                        
Termín: 3.5. 2011                                                                        Zodpovedný: prod. Hučko 

Uznesenie bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
 
K bodu 2 
 
            Tajomníčka fakulty prezentovala Výročnú správu o hospodárení fakulty za 
rok 2010. Správa bola vypracovaná v súlade s nariadením MŠ SR. 
 
Hospodársky výsledok: 
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 Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť SPOLU 
Výnosy 7 013 281,00 € 322 407,81 € 7 335 688,81 € 
Náklady 6 962 321,29 € 304 174,62 € 7 266 495,91 € 
Hospodársky 
výsledok po zdanení 

50 959,71 € 18 233,19 € 69 192,90 € 

    
Hospodársky výsledok po zdanení sa presunie do rezervného fondu fakulty. Správa sa 
predloží Akademickému senátu SjF. 
 
K bodu 3 
 
          Tajomníčka fakulty prezentovala návrh rozpočtu na rok 2011. Bol vytvorený 
v súlade s vysokoškolským zákonom, vypracovaný v systéme ziskov a strát, podľa 
hlavnej a vedľajšej činnosti. Vedenie pri návrhu vychádzalo z výsledkov z ostatného 
roku a kvalifikovaného odhadu. Návrh bude zaslaný na prerokovanie AS SjF. 
 
K bodu 4 
 
           Dekan fakulty predstavil metodiku rozpočtu delenia dotačných prostriedkov. 
Metodika bude predložená na prerokovanie Akademickému senátu SjF. 
 
K bodu 5 

 
           Dekan fakulty predstavil návrh delenia dotačných prostriedkov. Základom pre 
výpočet pridelených prostriedkov sú výsledky pridelené prostriedky v roku 2010 (50 
%) dosiahnuté výsledky roku 2010 (50 %). Predstavil viac návrhov na presun výšky 
dotačných prostriedkov z vedy a výskumu na pedagogiku. Návrh variantov bude 
zaslaný na prerokovanie AS SjF. 
 
K bodu 6 
 

Prod. Hučko predstavil pripravovanú publikáciu o fakulte pod názvom Cesta 
k úspechu / Road to Success. Bude v slovensko-anglickej verzii. Do konca mája je 
predpokladaná finalizácia slovenskej verzie a do 15.7.2011 anglickej verzie. 

 
K bodu 7 

 
Dekan fakulty prezentoval výkony jednotlivcov – profesorov, docentov a 

ašpirantov - v publikačnej činnosti za jednotlivé ústavy, v kategórii A1, A2, B za roky 
2008-2011. U viacerých zamestnancov sa objavil nulový počet publikácií. 

 
 

K bodu 8 
 
Dekan fakulty informoval o zmene organizácie ÚPHSV. Návrhom je zmena 

názvu ústavu na Ústav matematiky a fyziky. Navrhovaný ústav by mal dve 
oddelenia – oddelenie matematiky a oddelenie fyziky. 
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Druhý návrh bol na zriadenie Centra jazykov a športu, ako oddelenia dekanátu.  
Z funkčného hľadiska bude mať Centrum jazykov a športu charakter celofakultného 
pracoviska a bude mať zastúpenie v KD a AS. Zmena organizácie je predložená na 
schválenie AS SjF. V tejto súvislosti dekan otvoril aj otázku možného zjednodušenia 
názvov niektorých ústavov.   
 

Rozhodnutie č. 32 
Dekan fakulty očakáva návrhy na zmeny názvov ústavov do piatku 6.5.2011.                                     
Termín: 6.5. 2011                                                                    Zodpovední: vedúci ústavov 
 
 
            Prod. Urban oboznámil prítomných s počtami prihlásených uchádzačov 
o externú formu štúdiu. Externé štúdium bude spoplatnené, rektor na návrh dekana 
stanoví výšku školného. Externé štúdium bude prebiehať len v Bratislave a v jednom 
študijnom programe. 
             
            V ďalšej časti prod. Urban prezentoval pedagogické výkony doktorandov za 
rok 2010 a organizáciu štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 
 

Rozhodnutie č. 33 
 
Dekan fakulty nariaďuje:  
                                                                                                        
Pre štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia konané v ak. roku 2010/2011 sa 
upresňuje čl. 6, ods. 5.2 b) Smernice č. 1 / 2009 nasledovne: 

b) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne 
skúšky na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia (hradená z prostriedkov dekana)  

- Náhradný termín bakalárskych štátnic  26.8.2011 (piatok). 
- Odovzdanie bakalárskej práce do   12.8.2011 (piatok). 
 
- Prijímacie konanie:  
BŠ   9. 6. 2011 
IŠ   7. 7. 2011 
DŠ   7. 7. 2011 
 
- Promócie: 
BŠ 1.7.2011,   9:00 h, 11:00 h, 13:00 h 
IŠ 8.7.2011,   9:00 h, 11:00 h, 13:00 h 
 
- Doktorandské štúdium: 
Školitelia v AIS vypíšu témy dizertačných prác a predsedovia OK sa k témam 
vyjadria (schvália) do 5.5.2011 
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           Prod. Hučko informoval o záujme spoločnosti PPS Group o spoluprácu 
s fakultou v súvislosti s náborom zamestnancov a spolupráci vo vedeckej 
a výskumnej činnosti. 
Dekan fakulty v tejto súvislosti informoval o spoplatnení firemných prezentácií na 
fakulte. 
 

Rozhodnutie č. 34 
Dekan fakulty nariaďuje pri prezentačných akciách firiem na fakulte spoplatňovať 
tieto akcie, resp. upovedomiť prodekana pre spoluprácu s priemyslom.                               
                                                                                         Zodpovední: zamestnanci fakulty 
 

Rozhodnutie č. 35 
Dekan fakulty zvyšuje príspevok na exkurzie na študenta na 10 €. Rozhodnutie 
nadobúda platnosť od 4.5.2011. 
 
          Dekan fakulty informoval o usporiadaní konferencie v spolupráci so Zväzom 
strojárskeho priemyslu v septembri 2011. Je potrebné zostaviť Zborník vedeckých 
prác do 20.9.2011. Prípravou zborníka bol poverený prod. Gondár a doc. Brokeš. 
 

Rozhodnutie č. 36 
Dekan fakulty nariaďuje zostaviť Zborník vedeckých prác za rok 2011.  
Termín: december 2011     Zodpovední: prod. Gondár a doc. Brokeš. 
 
          Mgr. Janušová informovala o stave aktuálnych výziev. 
 
          Prod. Prikkel informoval o akcii Športový deň dekana, ktorý sa koná 5.5.2011. 
Študenti, ktorí sa zúčastnia tejto akcie, dostanú potvrdenie o uvoľnení z vyučovania. 
 
Dekan následne zasadnutie ukončil a poďakoval zúčastneným za účasť. 

 
 

 

 

 

 

V Bratislave 3.5.2011 

Zapísala: Mgr. Anna Janušová v.r. 

Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 

 


