
 
Zápisnica č. 12 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2015 o 10:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácia o rozpočte (Ing. Kuzmová) 
3. Informácia o projektoch (doc. Hučko, Ing. Kuzmová) 
4. Informácie z Kolégia rektora (dekan fakulty) 
5. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 08. 04. 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. 71 – Dekan fakulty ukladá prehodnotiť možnosť vypracovania 
zmluvy o budúcej zmluve k výstupom projektu.  
Termín: 12. 05. 2015                                                                              Zodp: doc. Urban   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 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: 12. 05. 2015                                                                           Zodp: prod. Kolláth   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 K rozhodnutiu č. 73 – Dekan fakulty ukladá vypracovať a odovzdať na Útvar 
personálnych a sociálnych činností SjF plán dovoleniek na rok 2015. 
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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: 12. 05. 2015                                          Zodp: vedúci ústavov a pracovísk 

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 

 K rozhodnutiu č. 74 – Dekan fakulty ukladá nahlásiť na vrátnicu každú návštevu, 
ktorá vyžaduje povolenie na parkovanie pred fakultou.  
Termín: priebežne                                                                        Zodp: vedúci ústavov   

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 
 

K bodu 2 
 
 Ing. Kuzmová prezentovala schválenú dotáciu a delenie dotácie na STU a tiež 
návrh na delenie dotácie na SjF STU. Celková dotácia na rok  2015  pre  STU  
predstavuje  56 970 638,-  EUR, čo  je  nárast oproti minulému roku  celkovo  o 21 
436,- EUR. Celková dotácia pridelená SjF je 4 755 260,- EUR, pričom na podprograme 
VŠ vzdelávanie je pokles oproti minulému roku o 7,25% a na podprograme veda 
a technika je nárast  oproti minulému roku o 16,19%. Z týchto prostriedkov bude 
potrebné zabezpečiť aj štipendiá pre doktorandov vo výške 440 244,- EUR, na ktoré 
nebola pridelená dotácia. Pre zabezpečenie všetkých nárokov zamestnancov fakulty 
vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a prevádzky fakulty je nutné presunúť 
finančné prostriedky z podprogramu Veda a výskum na podprogram Vzdelávanie 
v celkovej výške 1 163 052,- EUR, z toho 798 113,- EUR na mzdové prostriedky, 
280 936,- EUR na poistné a 84 003,- EUR na tovary a služby. 

Ing. Kuzmová tiež prezentovala potrebné presuny v rámci podprogramov, 
prerozdelenie dotácie pre ústavy a tiež zúčtovanie dotačných prostriedkov, 
vyrovnaní pôžičiek a strát za rok 2014. 

Ing. Kuzmová informovala o čerpaní dotácie pridelenej v r. 2015 (Príloha č. 1). 
  
 
K bodu 3 
  
 Dekan fakulty informoval o nevyčerpaných hodinách na projektoch 
štrukturálnych fondov a bude apelovať na zodpovedných riešiteľov, aby sa hodiny 
v čo najvyššej miere čerpali.  
           Ing. Kuzmová informovala o komplexnom stave financií na projektoch 
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K bodu 4 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora zo dňa 06. 05. 2015. 
Z rokovania vyplynuli nasledovné informácie: 
- bola podpísaná nová Kolektívna zmluva, 
- Cena rektora (Ing. štúdium) bude udelená len vybraným absolventom, kde je 
v študijnom programe viac ako 25 absolventov, 
- bol predstavený Bádateľský poriadok – zásady správania sa v archíve - informácie 
z archívu budú pre zamestnancov a študentov zadarmo, 
- je obnovená atestačná komisia a je potrebné navrhnúť člena – doktora  vied 
z externého prostredia prodekanovi Gondárovi 
- Vedecká rada STU sa uskutoční dňa 28. 10. a 09. 12. 2015, pričom sa odporúča, aby 
fakultné vedecké rady boli aspoň 2 týždne pred týmto termínom,  
- je tendencia vylúčiť financovanie vysokých škôl z programov VEGA, KEGA 
a APVV. 
  
 Dekan fakulty žiada všetkých zamestnancov, ktorí majú zmluvy o spolupráci 
s významnými spoločnosťami, aby ich dali na vedomie vedeniu fakulty. 
 
 Dekan fakulty informoval, že Vedecká rada SjF STU sa uskutoční dňa 22. 06. 
2015 a je potrebné do 05. 06. 2015 odovzdať všetky podklady pre začatie 
habilitačného a inauguračného konania prodekanovi Gondárovi. 
  
 
K bodu 5 
 
 Dr. Záhonová informovala o termínoch štátnic a promócií: 

Bakalársky stupeň     

   počet študentov  počet komisií  dátum 

 AISP  25 
2 
1 

15.6.2015
16.6.2015 

ALSM  65  6  16.6.2015 

AMAM  54 

1 
1 
2 

12.6.2015
15.6.2015
16.6.2015 

ESTR  32 
2 
1 

15.6.2015
16.6.2015 

PET  13  1  16.6.2015 

STAM  16+6  3  15.6.2015 

VSMK  28  4  15.6.2015 

  239  24   
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Inžiniersky stupeň 

   počet študentov  počet komisií  dátum 

AISP  20  2  18.6.2015 

ALSM  28  4  18.6.2015 

APLM  20 
1 
1 

18.6.2015
19.6.2015 

HPSZ  8  1  17.6.2015 

CHPS  8  1  18.6.2015 

KPSP  34  3  18.6.2015 

MECH  5  1  17.6.2015 

MESK  24  2  17.6.2015 

STAM  24  3  17.6.2015 

SZSU  12  2  18.6.2015 

TESZ  32  2  17.6.2015 

VET  16  2  17.6.2015 

  231  17   

 
 Slávnostné odovzdávanie dokladov bez akademického obradu pre I. stupeň sa 
uskutoční dňa 01. 07. 2015. 
 Promócie pre II. stupeň sa uskutočnia dňa 03. 07. 2015 o 9:00, 11:00 a 13:00. 
  

Dr. Záhonová informovala, že prijímacie konanie na inžiniersky stupeň bude 
01. 07. 2015. 

 
Prof. Gondár informoval o počte podaných projektov VEGA (9) a KEGA (7). 
 
Doc. Kolláth informoval o inštalácii klimatizácie do auly v termíne 20. 05. - 29. 

05. 2015 pričom termíny naplánovaných skúšok to neovplyvní. 
 
Doc. Kolláth informoval, že nový systém na evidenciu publikačnej činnosti je 

plne funkčný a informoval o publikačnej činnosti univerzity a fakulty za rok 2014. 
 

 Dekan fakulty prisľúbil, že nový ekonomický list by mal byť dostupný 
koncom mája.  
  

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 12. 05. 2015 
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Zapísala: Ing. Lucia Ploskuňáková  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 4 – Čerpanie dotácie pridelenej v roku 2015 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 12. 05. 2015                                                                 doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.                        
                                                                                                           dekan fakulty 


