
 

Zápisnica č. 8 / 2013-2014 
 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 07. apríla 2014 o 11:00 hod. 

 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Komplexná akreditácia (prof. Šooš, doc. Ščepka)  
3. Správa o hospodárení za rok 2013 (Ing. Kuzmová) 
4. Stav refundácie projektov EŠF (Ing. Kuzmová) 
5. Úsporné personálne opatrenia (prof. Šooš) 
6. Rôzne 

- Účasť SjF na MSV Nitra (doc. Králik) 
- Študentská vedecká konferencia (doc. Urban) 
- Informácie z Kolégia rektora 

   
 

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

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  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

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: 05. 05. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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K rozhodnutiu č. 26 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy: 

   - upravených osobných príplatkov 
   - ukončenia pracovných zmlúv 
   - iné spôsoby financovania, resp. „samofinancovanie“ 
Termín: 05. 05. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu 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 
Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 

 
K rozhodnutiu č. 28 – Dekan fakulty ukladá pripraviť metodické usmernenie pre 

financovanie akcií Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  
Termín: 07. 04. 2014                                                                                Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 
K bodu 2 

 
 Prof. Šooš informoval o procese komplexnej akreditácie. Dňa 07. apríla  sa 
uskutoční o 14:00 operatívne stretnutie Riadiacej komisie pre akreditáciu a 08. apríla 
o 13:00 sa uskutoční stretnutie garantov ŠP ku komplexnej akreditácii. Prod. Urban 
pozve na stretnutie garantov ŠP Mgr. Michelkovú a Ing. Bujdákovú z rektorátu STU 
v Bratislave. Dňa 09. 04. 2014 o 11:00 bude mimoriadne grémium rektora s dekanmi 
fakúlt. Hlavným bodom rokovania bude zjednotenie minimálnych kritérií pre 
habilitácie, vymenovacie konania a podmienok pre obsadzovanie funkčných miest.      
 
 
K bodu 3  
 

Ing. Kuzmová prezentovala výsledky hospodárenia za rok 2013 – celkovo bol 
dosiahnutý zisk v hodnote 1 203,- EUR, pričom v hlavnej činnosti bola zaznamenaná 
strata a v podnikateľskej činnosti zisk. 
 
 
K bodu 4  
 

Ing. Kuzmová prezentovala prehľad čerpania a refundácii na projektoch 
štrukturálnych fondov. Pretrvávajúcim problémom je návratnosť zálohovaných 
finančných prostriedkov. 
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Rozhodnutie č. 29 
Dekan fakulty ukladá rozoslať správu o hospodárení a prehľad projektov vedúcim 
ústavov.  
Termín: 07. 04. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 
 

Rozhodnutie č. 30 
Dekan fakulty ukladá skontrolovať správnosť údajov v prehľade pridelených, 
čerpaných a refundovaných prostriedkoch na projektoch.  
Termín: 05. 05. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
 
 
K bodu 5  
 

Prof. Šooš informoval o úsporných opatreniach v súvislosti so znížením 
dotácie pre celú univerzitu (spolu o 326 tis. EUR) a klesajúcim počtom študentov na 
našej fakulte. Opätovne upozornil na veľký počet študentov, ktorí zanechajú 
štúdium na našej fakulte v priebehu prvého ročníka Bc. stupňa.    
V súčasnosti je stále dotovanie univerzít v stave rozpočtového provizória. 
  
 
K bodu 6  
 
Účasť SjF na MSV Nitra 
 Doc. Králik informoval o účasti Strojníckej fakulty na Medzinárodnom 
strojárskom veľtrhu v Nitre, ktorý bude prebiehať 20. - 23. 05. 2014.  
 P. Gerhardt upozornil na termín 08. 04. 2014, dokedy je potrebné zaslať 
podklady (návrhy vystavovaných zariadení, fotografie, ...) organizátorovi akcie. 
 Prof. Šooš navrhol prezentovať peletovací stroj.  
 

Rozhodnutie č. 31 
Dekan fakulty ukladá predložiť návrhy potenciálnych exponátov na MSV Nitra 
prodekanovi Králikovi.   
Termín: 09. 04. 2014           Zodp: vedúci ústavov 

 
Študentská vedecká konferencia 
 Doc. Urban informoval o Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční 
09. 04. 2014 od 09:00 hod. 
 Doc. Gužela informoval o delení konferencie na 11 sekcií. Konferencie sa 
zúčastní 112 súťažiacich, spolu bolo podaných 109 prác. Vyhodnotenie bude 
v miestnosti S4 o 14:00 hod. Menovacie dekréty boli odovzdané členom komisií, 
prebieha tlač diplomov pre víťazov. Občerstvenie pre zúčastnených zabezpečí prod. 
Prikkel. 
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Rozhodnutie č. 32 
Dekan fakulty súhlasí nahradením tradičnej výučby pre všetkých študentov 
organizovanou účasťou na ŠVK v čase od 08:00 do 13:00 hod. Od 13:00 pokračuje 
výučba podľa rozvrhu hodín.   
Termín: 09. 04. 2014           Zodp: vedúci ústavov 

 
Informácie z Kolégia rektora 

Prof. Šooš informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 
- výsledok hospodárenia za STU je zisk 360 864,- EUR 
- bola doplnená Výročná správa za rok 2013 
- bol skrátený termín pre fakulty STU na predkladanie akreditačných podkladov – 
23. 04. 2014 

- Univerzitná regata sa bude konať 03. 05. 2014 (sobota) od 13:00 do 17:00 na 
nábreží Dunaja (Eurovea) 

 
Doc. Prikkel informoval o kolaudácii učebno-výcvikového zariadenia 

v Nitrianskom Rudne. Bude nasledovať opätovná revízia a odstránenie nedostatkov.  
 
Doc. Králik prezentoval výsledky ankety uskutočnenej počas Dňa otvorených 

dverí, ktorej sa zúčastnilo 110 respondentov 
Ing. Kuzmová podala prehľad financovania akcie Strojárska olympiáda. Celá 

akcia bola financovaná z príspevkov partnerov akcie  – zostatok k 02. 04. 2014 bol 
1043,- EUR. 

 
Prof. Šooš informoval o stave prihlášok na štúdium pre AR 2014/2015.   

K dnešnému dňu bolo podaných 473 záväzných prihlášok na štúdium. 
 
Ing. Kuzmová požiadala prítomných vedúcich ústavov o predloženie 

majetkového priznania za rok 2013. 
 
Ing. Chmela požiadal o včasné nahlásenie úloh pre Centrum inovácii. 
Súčasne bude vykonaná revízia vývesných tabúľ pre jednotlivé ústavy. 
 
Prof. Šooš požiadal o nahlásenie chýbajúcich a neukončených prác pri 

rekonštrukcii 4. poschodia.  
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
V Bratislave 07. 04. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
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Dňa: 07. 04. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                         
    dekan 


