
 
Zápisnica č. 10 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2015 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
3. Návrh rozpočtu (Ing. Kuzmová) 
4. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 09. 02. 2015. 
 

K rozhodnutiu č. 43 – Dekan fakulty berie na vedomie informácie o projekte 
ALLEGRO a ukladá venovať maximálnu pozornosť riešeniu projektu a súvisiacej finančnej 
a administratívnej organizácii. 
Termín: priebežne                                  Zodp: doc. Urban 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 59 – Dekan fakulty ukladá vypracovať konečné hodnotenie 
publikačných výstupov za rok 2014.  
Termín: 24. 03. 2015                                                      Zodp: doc. Kolláth 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 65 – Dekan fakulty ukladá triediť prichádzajúce e-maily: 
- podľa hodnoty/kredibility 
- podľa obsahu 
Termín: priebežne                                                            Zodp: Mgr. Polčíková  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 71 – Dekan fakulty ukladá prehodnotiť možnosť vypracovania 
zmluvy o budúcej zmluve k výstupom projektu.  
Termín: 24. 03. 2015                                                                              Zodp: doc. Urban   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 72 – Dekan fakulty ukladá pripraviť list k návrhu na zmenu 
financovania publikačnej činnosti adresovaný prof. Sokolovi v súlade so závermi kolégia 
dekana.  
Termín: 24. 03. 2015                                                                           Zodp: prod. Kolláth   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

Rozhodnutie č. 73 
Dekan fakulty ukladá vypracovať a odovzdať na Útvar personálnych a sociálnych 
činností SjF plán dovoleniek na rok 2015. 
Plán dovoleniek pracovníkov v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce zostavia 
vedúci ústavov a pracovísk po dohode s pracovníkmi tak, aby pracovník vyčerpal 
80% dovolenky do 30. 09. 2015. 
Odporúčaná dovolenka je v termíne od 27. 07. 2015 do 31. 07. 2015, t.j. 5 pracovných 
dní, z dôvodu revízií hydraulických, vodovodných, tepelných a elektrických 
systémov.  
Povinná dovolenka je v termíne od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015, t.j. 4 pracovné dni. 
Do roku 2016 sa môžu preniesť 2 dni dovolenky z roku 2015, ktoré vykryjú 
požiadavku na celofakultnú dovolenku v termíne od 04. 01. 2016 do 05. 01. 2016.  
Termín: 30. 03. 2015                                   Zodp: vedúci ústavov a pracovísk 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora – na programe sa 
prerokovával: 
- fond obnovy (1,5 mil. EUR), z ktorého bude financované zateplenie 4 blokov FEI 
a FIIT (543 tis. EUR), dofinancovanie okien čelnej strany budovy SjF (295 tis. EUR) 
- počet a financovanie doktorandov na jednotlivých fakultách (prepočítaná suma na 1 
doktoranda predstavuje 5600,- EUR na rok) 
- štipendijný poriadok pre samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku – neboli 
odsúhlasené jednotné poplatky za štúdium (SjF a SvF sa zhodli na poplatkoch 3 tis. 
EUR za Bc. štúdium, 4 tis. EUR za Ing. štúdium a 5 tis. EUR za PhD. štúdium; FCHPT 
má jednotný poplatok 3 tis. EUR na všetkých troch stupňoch; FEI 6 tis. EUR za Bc. a 
Ing. štúdium a 8 tis. EUR za PhD. štúdium) 
- bude vydaná smernica k používaniu služobných/referentských vozidiel – hmotná 
zodpovednosť, smernicu je možné upravovať na fakultnej úrovni 
- predaj nehnuteľností – účelové zariadenia budú ponúknuté na predaj prednostne 
súčastiam STU a následne ďalším subjektom 
- v roku 2015 sú vyčlenené finančné prostriedky na 100 projektov na podporu 
mladých výskumníkov (1000,- EUR/projekt) a na 10 tímových projektov (4000,- 
EUR/projekt) 
- bol vypracovaný nový knižničný poriadok, na ktorom za podieľala Mgr. Polčíková 
(dokument je možné upravovať na úrovni fakúlt) 
- projekty Horizont 2020 – za SjF boli podané 3 projekty, očakáva sa trojnásobný 
nárast 
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- pripravuje sa spolupráca na univerzitnej úrovni s Tureckom ako asociovanou 
krajinou EÚ – konzulátom SR v Turecku bola vytipovaná Bilgy University v 
Istanbule s podobným zameraním – vedúci ústavov pošlú návrhy tém spolupráce 
- 10. 04. 2015 o 14:00 hod. sa bude konať oficiálna inaugurácia rektora a nových 
dekanov STU spojená s recepciou, pri slávnostnej príležitosti bude možnosť 
zúčastniť sa predstavenia Sluha dvoch pánov v divadle Nová scéna o 18:00 hod. 
  
 
K bodu 3 
  
 Ing. Kuzmová prezentovala návrh delenia rozpočtu v rámci STU na jednotlivé 
fakulty a súčasti v súlade s upravenou metodikou na rok 2015. STU v Bratislave má 
13,5% z celkového podielu dotácie všetkých vysokých škôl za rok 2015. Vo 
finančnom vyjadrení tento podiel predstavuje 56 970 638,- EUR, čo je v porovnaní 
s rokom 2014 nárast o 21 436,- EUR. 
 
 
K bodu 4 
 
 Dekan fakulty informoval o plánovanom stretnutí k projektu ALLEGRO, ktoré 
sa uskutoční 13. 03. 2015 (piatok) o 13:30 hod. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia 
SAV, VUJE a spoločnosti ENERGOPROJEKT. 
 
 Prod. Kolláth informoval o prvom zasadnutí novej Vedeckej rady 13. mája 
2015, mimoriadne zasadnutie je naplánované na september 2015. 
 Budú realizované odmeny za výučbu v anglickom jazyku za zimný semester 
2014. 
 
 Do 07. 04. 2015 je potrebné pripraviť zoznam členov akademickej obce – doc. 
Jerz pošle predchádzajúci zoznam na doplnenie vedúcim ústavov. 
 
 Bc. Majera informoval o termíne Job Fóra – 14. 04. 2015 a ŠVK – 15. 04. 2015. 
Doc. Gužela zostaví zoznam osôb za ústavy do ŠVK. V súvislosti s konferenciou 
bude počas jej trvania udelené tzv. účelové voľno pre zainteresovaných študentov.  
 
 Prod. Záhonová informovala počte študentov – po prvom semestri je počet 
študentov 1. ročníka Bc. stupňa štúdia 181 (z 332 zapísaných študentov). 
 Motivačné štipendiá boli udelené spolu 60 študentom 1. ročníka bakalárskeho 
stupňa štúdia (80,- EUR/študent). 
 Prod. Záhonová zorganizuje stretnutie garantov študijných programov. 
 
 Prod. Gondár požiadal o zverejnenie tém doktorandských prác do 31. 03. 2015. 
 
 Prod. Masaryk informoval o výsledkoch služobnej cesty do Indie – z viacerých 
zdrojov bol prejavený záujem o štúdium indických študentov na Strojníckej fakulte 
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STU v Bratislave. Pre zabezpečenie spolupráce je potrebné vyriešiť napr. otázky 
týkajúce sa poskytovania víz. 
 
 Prod. Kolláth informoval o záveroch kontroly v súvislosti s BOZP – je 
potrebné odstrániť všetky prekážky z únikových ciest v suteréne budovy (Mgr. 
Cepková) a pri Centre inovácií (Ing. Morávek). 
 Prod. Kolláth ďalej informoval o revíziách zariadení ústavov – vedúci ústavov 
nahlásia zoznam zariadení, ktoré si vyžadujú revíziu do 20. 03. 2015. 
 Nástenky ústavov by mali byť efektívne využívané na propagáciu študijných 
programov. 
 
 Ing. Horvát informoval o novej licencii MATLAB, ktorá je k dispozícii na 
vyžiadanie z rektorátu STU – študentská aj výskumnícka verzia. 
 
 Bc. Majera informoval o prvom semestri doučovaní, ktoré prebiehalo na 
základe dohody SCS a vedenia fakulty – vyučujúci doktorandi (Ing. Kertész, Ing. 
Sivý, Bc. Vasko)  budú odmenení formou mimoriadneho štipendia (doučovania sa 
zúčastnilo 69 študentov). 
 
 Doc. Velichová upozornila na plánované rekonštrukcie medziposchodí (napr. 
priestory študijného oddelenia) – po úspešnom predaji účelových zariadení fakulty 
môžu byť finančné prostriedky použité na rekonštrukcie.  
 
 Prof. Gulan sa interpretoval požiadavku prof. Bošanského k finančnej odmene 
za výučbu externých študentov v anglickom jazyku – motivačné kritéria sa udeľujú 
v súlade s možnosťami rozpočtu fakulty. 
 
 Prof. Šolek požiadal o opakované zaslanie listu adresovanému MŠVVaŠ SR 
k uznaniu odborových štipendií pre študijný program Mechatronika.  
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 10. 03. 2015 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 10. 03. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                               
                                                                                                           dekan fakulty 


