
 
Zápisnica č. 11 / 2013-2014 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 18. júna 2014 o 16:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Metodika delenia dotačných prostriedkov - rozpočet 
3. Smernica pre prijímanie študentov pre akademický rok 2015/2016 
4. Rôzne 
   
 

K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 09. 06. 2014. 
 

K rozhodnutiu č. 26 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy: 
   - upravených osobných príplatkov 
   - ukončenia pracovných zmlúv 
   - iné spôsoby financovania, resp. „samofinancovanie“ 
Termín: 23. 06. 2014                                                                              Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K 27. 06. 2014 bude ukončený pracovný pomer s 12 zamestnancami. 
 

K rozhodnutiu č. 30 – Dekan fakulty ukladá skontrolovať správnosť údajov 
v prehľade pridelených, čerpaných a refundovaných prostriedkoch na projektoch.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                               Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

K rozhodnutiu č. 36 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy rozmiestnenia 
informačných a smerových tabúľ na fakulte. V rámci návrhu predložiť, pre pripravované 
tabule grafické riešenie, rozmiestnenie a odhadovanú cenu.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                                     Zodp.: Ing. Chmela 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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Rozhodnutie č. 37 – Dekan fakulty ukladá pripraviť pre AS SjF pôvodný návrh 
metodiky a pripraviť variantné prepočty delenia dotačných prostriedkov.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

Rozhodnutie č. 38 – Dekan fakulty berie na vedomie správu o pohovoroch a ukladá 
pripraviť časový harmonogram habilitačného a inauguračného konania do rokovaní 
Vedeckých rád SjF.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                                 Zodp.: prod. Gondár 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

Rozhodnutie č. 39 – Dekan fakulty ukladá vyplniť informačný dotazník pre CVTI 
týkajúci sa spolupráce s podnikmi a zaslať prod. Králikovi.  
Termín: 11. 06. 2014                                                                                Zodp.: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
  
 
K bodu 2 

 
Prof. Šooš informoval o zvýšení miezd zamestnancov vo výške 16,- EUR a 3% 

pre pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, ktoré bude realizované formou 
mimoriadnych odmien 2x ročne. 

Ing. Kuzmová prezentovala delenie dotačných prostriedkov jednotlivým 
ústavom v troch variantoch: 

1) - 60:40 
2) - 88:12 (priemerný pomer vypočítaný z delenia za ostatné 3 roky) 
3) - delenie z roku 2013 podľa predchádzajúcej metodiky 
Prof. Rohaľ- Ilkiv upozornil na výkonový objem dotácie, ktorý pre SjF 

predstavuje 4,4 mil. EUR. 
V porovnaní s rokom 2013 je rozpočet na mzdy nižší o 92 000,- EUR - v roku 

2014 bolo potrebné zahrnúť do mzdových nákladov aj financovanie štipendií 
doktorandov.  

Prof. Šooš navrhol 3. variant, t.j. delenie dotácie podľa metodiky platnej 
v roku 2013. 

 
Rozhodnutie č. 40 

Dekan fakulty ukladá poslať vedúcim ústavov podklady k deleniu dotačných 
prostriedkov, na základe ktorých do 12:00 hod. 20. 06. 2014 budú vedúci ústavov 
informovať dekana fakulty o výbere variantu delenia dotácie. Výsledný variant, 
ktorý bude podporený viac ako 50% a odsúhlasený Ekonomickou komisiou SjF 
bude predložený na Akademickom senáte – v inom prípade platí prvý variant 
delenia dotácie (60:40).  
Termín: 19. 06. 2014                                                                             Zodp.: Ing. Kuzmová 
Termín: 20. 06. 2014                                                                           Zodp.: vedúci ústavov 
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Zasadnutie Ekonomickej komisie SjF bude 20. 06. 2014 o 14:00 hod.,    
mimoriadne zasadnutie Akademického senátu STU bude 24. 06. 2014 o 14:00 hod.. 

 
 

K bodu 3  

 
Prod. Urban informoval o smernici pre prijímanie študentov pre akademický 

rok 2015/2016 – boli vznesené pripomienky Akademického senátu k študijným 
programom – doc. Jelemenský sa stretne s JUDr. Haladejovou vo veci úpravy 
právnych náležitostí. 

Prijímanie prihlášok na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium bude 
každý rok do 31. mája, bolo zrušené 2. kolo prijímania pre doktorandské štúdium. 
Spolu budú ponúknuté miesta pre 485 študentov (440/25/20). 

Kolégiom bol schválený návrh na študijný program pre kombinovanú formu 
štúdia pre akademický rok 2015/2016 – Automatizácia. 

Od AR 2015/2016 bolo odsúhlasené ročné striedanie Aplikovanej mechaniky 
a mechatroniky so Strojárskymi technológiami.  

Štúdium v anglickom jazyku bude zabezpečované na ÚAMM pre 30 
študentov (slovenským študentom bude odpustené školné). 
 

Rozhodnutie č. 41 
Dekan fakulty súhlasí s návrhom smernice pre prijímanie študentov pre AR 
2015/2016 a žiada o predloženie návrhu Akademickému senátu.  
Termín: 23. 06. 2014                                                                              Zodp.: prod. Urban 
 
 
K bodu 4  

 
 Prof. Šooš informoval o plánovanom stretnutí k programu Horizont 2020, 
ktoré sa bude konať začiatkom júla 2014. 
 Prof. Šooš ďalej informoval o stanovisku ZAP k neúčasti v hodnotiacich 
komisiách zo strany Strojníckej fakulty. 
 Prof. Šooš vyslovil poďakovanie doc. Ščepkovi a Ing. Ploskuňákovej za 
úspešný priebeh a ukončenie procesu validácie akreditačného spisu za SjF. 
 
 Bolo odsúhlasené prijatie 13 zahraničných študentov z Turecka. 

  
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 18. 06. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
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Dňa: 18. 06. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


