
 
Zápisnica č. 4 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 
ktoré sa uskutočnilo 10. novembra 2014 o 11:00 hod. 

 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácia o prípravách Strojárskej olympiády (prof. Šooš, Mgr. Kováčová) 
3. Stav čerpania finančných prostriedkov (Ing. Kuzmová) 
4. Informácie z Kolégia rektora (prof. Šooš) 
5. Rôzne 

   
 
K bodu 1 
 
            Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 06. 10. 2014. 
 

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. 48 – Dekan fakulty ukladá pripraviť návrhy pre edičný plán 
2015/2016 za jednotlivé študijné programy (monografie a knižné publikácie vydané 
v renomovaných vydavateľstvách v anglickom jazyku). 
Termín: 14. 11. 2014                         Zodp: garanti študijných programov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 51 – Dekan fakulty ukladá poslať návrhy na ocenenie „Vedec roka“ 
a „Mladý vedec roka“ a súčasne vedecko-pedagogickú charakteristiku nominovaného 
prodekanovi Gondárovi. 
Termín: 27. 10. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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 K rozhodnutiu č. 52 – Dekan fakulty ukladá pripraviť nominácie v kategóriách: 
- najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU 
- mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja 
- významný reprezentant STU v športe 
- významný reprezentant STU v umení 
- mimoriadna činnosť konaná v prospech STU 
- humánny čin roka 
Termín: 31. 10. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 53 – Dekan fakulty ukladá preveriť kolízie v rozvrhu hodín 
a menovite informovať vyučujúcich. 
Termín: 22. 10. 2014                                                        Zodp: doc. Urban 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
Dekan fakulty ukladá preveriť zmeny v rozvrhu hodín u odborných asistentov. 
Termín: 22. 10. 2014                                                 Zodp: vedúci ústavov 

 Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Prof. Šooš a Mgr. Kováčová informovali o pripravovanej akcii Strojárska 
olympiáda – propagačné plagáty sú pripravené na tlač a boli pripravené aj otázky 
pre účastníkov. 
Predpokladaný termín Strojárskej olympiády je 12. 02. 2015 (štvrtok). 
 Prof. Šooš pripraví listy adresované sponzorom akcie. 
 

Rozhodnutie č. 54 
Dekan fakulty nariaďuje špecifikovať mená predsedov a členov hodnotiacich 
komisií. 
Termín: 24. 11. 2014                                 Zodp: vedúci ústavov 
 
 
K bodu 3 

 
 Ing. Kuzmová informovala o stave čerpania finančných prostriedkov – ku 
koncu roka je potrebné dočerpať  pridelené financie najmä na projektoch VEGA 
a KEGA a tiež na projektoch na podporu mladých výskumníkov (Príloha č. 1). 
 Finančné prostriedky chýbajú na položke Tovary a Služby v oblasti 
Vzdelávanie, predpoklad do konca roka 2014 predstavuje cca 200 tis. EUR. 
                                           

        Rozhodnutie č. 55 
Dekan fakulty nariaďuje zostaviť prehľad všetkých zodpovedných riešiteľov 
projektov VEGA a KEGA s prehľadom čerpania v percentách. 
Termín: 24. 11. 2014                                     Zodp: prof. Gondár 

Mgr. Abrhanová 
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Rozhodnutie č. 56 

Dekan fakulty nariaďuje v súvislosti s refundovanými finančnými prostriedkami 
za projekty:  
- priebežne informovať  ústavy o výške refundácie u projektov, kde nie sú 
poskytnuté pôžičky (zálohy fakulty), 
- vyhotoviť zápočet pre ústavy 2x do roka. 
Termín: priebežne                                              Zodp: Ing. Kuzmová 
 

 

K bodu 4  

 
Prof. Šooš informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 

- motivácia na získanie titulu DrSc., 
- akreditácia – v prvej úrovni získala fakulta pozitívne hodnotenie, 

v nasledujúcich dvoch budú posudzované študijné programy a garanti 
študijných programov, 

- elektronické trhovisko – informácia o spustení nového systému v rámci 
zjednodušenia a urýchlenia procesu verejného obstarávania (lehota pre 
ponuky je 72 hodín a trhovisko je možné využívať na bežne dostupné tovary 
a služby do 207 tis. EUR a stavebné práce do 5 186 tis. EUR – v nasledujúcej 
tabuľke); za SjF budú zabezpečovať obstarávanie prostredníctvom 
elektronického trhoviska Mgr. Pokorná, p. Patašiová a p. Babicová (Príloha č. 
2). 
Finančné limity pre použitie elektronického trhoviska: 

 Finančný limit v eur bez DPH Druh 

1 ≥1 000 eur do < 207 000 eur Tovary 

2 ≥1 000 eur do < 207 000 eur Služby 

3 ≥1 000 eur do < 5 186  000 eur Stavebné práce 

 
- odborové štipendiá – rokovanie o spôsobe prerozdelenia finančných 

prostriedkov pridelených na motivačné štipendiá, termín výplaty štipendií je 
do 30. 11. 2014 v max. výške 375,- EUR na jedného študenta s obmedzením 
max. 50% študentov v jednom stupni štúdia 

 
 
K bodu 5 
 

 Doc. Prikkel informoval o stave rekonštrukcií na fakulte. Okná na čelnej 
strane budovy budú v 1. fáze vymenené na 1., 2. a 4. poschodí v odhadnutej výške 
554 849,- EUR s DPH, pričom sa očakáva zníženie ceny počas elektronickej aukcie. 
Architekt Kusý súhlasil s navrhovaným riešením rekonštrukcií. Pre chýbajúce 
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prostriedky na 3. posch. bude pripravený list so žiadosťou o príspevok na 
odstránenie havarijného stavu adresovaný MŠVVaŠ SR. 

 
Rozhodnutie č. 57 

Dekan fakulty ukladá pripraviť list so žiadosťou na MŠVVaŠ SR, o príspevok na 
odstránenie havarijného stavu výmeny okien na 3. poschodí na hlavnej budove 
fakulty.  
Termín: 24. 11. 2014               Zodp: Prod. Prikkel, Ing. Kuzmová 
 
 Na klimatizáciu v Aule A. Stodolu bolo potrebné začať nové verejné 
obstarávanie z dôvodu konkurzu spoločnosti ABC Klíma. Ozvučenie v aule bude 
prebiehať v dvoch fázach. 
 Havarijný stav vo dvore, na ktorého riešenie boli účelovo pridelené finančné 
prostriedky z MŠVVaŠ SR, bude finalizovaný do konca novembra. 
 Rekonštrukcie budovy tzv. ťažkých laboratórií budú spustené po otváraní 
ponúk 22. 11. 2014. 

 
Doc. Králik informoval o priebehu úspešného ročníka „Formuly okolo 

Slovenska“ a vyjadril poďakovanie za spoluprácu p. Gerhardtovi a Študentskému 
cechu strojárov a členom jednotlivých tímov. Akcia bola slávnostne odštartovaná 
z Primaciálneho námestia 17. októbra a pokračovala v termíne od 20. do 24. októbra 
v mestách Trnava, Dubnica, Dolný Kubín, Banská Bystrica a Levice. Propagácia 
podujatia bola zabezpečená v celoštátnych aj regionálnych médiách.  

 
Doc. Králik ďalej informoval o prednáške Erica Reutinga "Výzvy personálnej 

práce vo Volkswagen Slovakia" v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom 
priemysle v termíne 12. 11. 2014. 

 
Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. vyhlásila súťaž pre študentov 

„Continental student challenge“ a dve študentské stáže v oblastiach: 
- Porovnávanie stôp pneumatík pri záťaži 
- Prognóza výkonnosti & benchmarking údajov 
 
Bola schválená propagácia v denníku SME jednotne za celú univerzitu. 
 
Ing. Kuzmová požiadala o rešpektovanie termínov v súvislosti s uzávierkou:  
- objednávky do 21. 11. 2014 
- mzdové podklady do 10. 12. 2014 
- pracovné cesty do 10. 12. 2014 
- drobný nákup do 12. 12. 2014 
- faktúry na úhradu do 15. 12. 2014 
 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 10. 11. 2014 
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Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 3 – Čerpanie projektov VEGA a KEGA 
Príloha č. 2: 

k bodu 4 – Informácia o metóde obstarávania prostredníctvom  
 elektronického trhoviska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 10. 11. 2014                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


