
 
Zápisnica č. 7 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 3. marca 2014 o 11:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Rozpočet / úsporné opatrenia (prof. Šooš) 
3. Strojárska olympiáda – vyhodnotenie (Mgr. Omachelová)   
4. Komplexná akreditácia (doc. Ščepka)  
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov z projektov (Ing. Kuzmová) 
6. Rôzne 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 03. 02. 2014. 
 

K rozhodnutiu č. 21 – Dekan fakulty ukladá poveriť osoby za jednotlivé ústavy, ktoré 
budú sprevádzať účastníkov počas Strojníckej olympiády a menný zoznam zaslať Ing. 
Kováčovej a Ing. Omachelovej. 
Termín: 17. 01. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 22 – Dekan fakulty ukladá informovať o každej zmene osoby 
zodpovednej za prehliadku laboratória a každej zmene súvisiacej so Strojárskou olympiádou 
Mgr. Kováčovú a Mgr. Omachelovú. 
Termín: 17. 01. 2014                                                                                 Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

K rozhodnutiu č. 23 – Dekan fakulty ukladá vedúcim ústavov, aby u zamestnancov 
zabezpečili individuálne sledovanie vlastných domácich a zahraničných citácií. Tieto citácie za 
ústavy zosumarizovať a doručiť prodekanovi Gondárovi.  
Termín: 30. 01. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
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K rozhodnutiu č. 24 – Dekan fakulty ukladá pripraviť analýzu finančných 
prostriedkov refundovaných z projektov a ich rozpočítanie v súlade s prijatými pravidlami. 
Termín: 17. 03. 2014                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 25 – Dekan fakulty ukladá uskutočniť pracovné pohovory so 
zamestnancami jednotlivých ústavov a centier. Každý zamestnanec musí dostať pre tento rok 
konkrétnu úlohu (podanie projektu, publikácia, ... ). Písomný záznam z pohovorov je potrebné 
zaslať dekanovi fakulty.  
Termín: 07. 03. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 
K bodu 2 

 
 Prof. Šooš informoval o plánovaných opatreniach (2. etapa) v súvislosti so 
znížením dotácie a úbytkom študentov (25%) - do 23. 03. 2014 sa bude konať 
rokovanie so zástupcami odborov. K 01. 04. 2014 bude zverejnená zmena 
organizačnej štruktúry, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 07. 2014. 
 

Rozhodnutie č. 26 
Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy: 
   - upravených osobných príplatkov 
   - ukončenia pracovných zmlúv 
   - iné spôsoby financovania, resp. „samofinancovanie“ 
Termín: 15. 03. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 
 

K bodu 3  

 
Mgr. Omachelová informovala prítomných o výsledkoch Strojárskej 

olympiády. Z oslovených miest prišli študenti spolu v 7 autobusoch, účastníci zo 4 
bratislavských škôl a počas dňa sa vytvorili ďalšie 4 skupiny. Celkovo boli 
zaznamenané pozitívne ohlasy na priebeh akcie a sprievodcov. Spokojnosť s akciou 
vyjadrili aj pozvaní VIP hostia. Momentálne sa pripravuje vyúčtovanie cestovného 
účastníkov olympiády. 
 Mgr. Omachelová požiadala vedúcich ústavov o doplnenie fotodokumentácie. 
 V blízkej dobe budú na web-stránke fakulty zverejnené príklady z matematiky 
a fyziky a budú zabezpečené konzultácie s pracovníkmi ÚMF. 
  

Rozhodnutie č. 27 
Dekan fakulty ukladá pripraviť na web-stránku fakulty odkaz na možnosť 
samotestovania študentov formou príkladov z matematiky a fyziky.  
Termín: 17. 03. 2014                                                                               Zodp.: prod. Urban  

doc. Velichová, Ing. Benco 
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K bodu 4  

 

Prof. Šooš informoval o plánovanom mimoriadnom zasadnutí Vedeckej rady 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave. 

Doc. Ščepka požiadal o doplnenie chýbajúcich údajov, najmä citácií, do 15. 03. 
2014 prostredníctvom vytvoreného úložiska alebo e-mailom. 

04. 03. 2014 o 14:00 hod. sa bude konať porada ku garantovaniu predmetov. 
 
 
K bodu 5  

 

Ing. Kuzmová opakovane podala vysvetlenie k prerozdeleniu finančných 
prostriedkov z projektov. Komplexný prehľad bude prezentovať na nasledujúcom 
zasadnutí Kolégia dekana. 
  
 
K bodu 6  

 
Doc. Urban informoval o aktuálnom stave prihlásených študentov. K 03. 03. 

2014 bolo podaných 450 prihlášok, čo je porovnateľný stav s predchádzajúcimi 
rokmi.  

Prof. Šooš navrhol opakovane pozvať zástupcov spoločnosti SEESAME kvôli 
konfrontácii so súčasným stavom prihlásených študentov. 

Na zasadnutí Vedenia fakulty bolo prijaté rozhodnutie o predĺžení termínu 1. 
kola podávania prihlášok na 1. a 2. stupeň štúdia do 31. 05. 2014 (Rozhodnutie č. 38 
VF). 

Doc. Prikkel informoval procese odmeňovania za výučbu externistov.  
Doc. Prikkel ďalej informoval o stave zariadenia v učebno-výcvikovom 

zariadení Nitrianske Rudno, ktoré by malo byť funkčné od veľkonočných sviatkov. 
 
Ing. Kuzmová podala informácie o fungovaní elektronickej registratúry – 

všetci dotknutí používatelia majú k dnešnému dňu nainštalovaný a sprístupnený 
systém registratúry. 

Ing. Kuzmová ďalej informovala o  zúčtovaní hlavnej a podnikateľskej 
činnosti za rok 2013. Výsledkom je zisk v hodnote 1600,- EUR. 

 
Ing. Chmela požiadal o spoluprácu zainteresovaných pri  prácach na 

zabezpečovaní tesnenia okien. 
 

Rozhodnutie č. 28 
Dekan fakulty ukladá pripraviť metodické usmernenie pre financovanie akcií 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  
Termín: 07. 04. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 
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Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
V Bratislave 03. 03. 2014 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 03. 03. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


