
 
Zápisnica č. 8 / 2014-2015 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2015 o 10:30 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Správa o príprave Strojárskej olympiády 
3. Rôzne  

   
  
K bodu 1 
          
 Dekan fakulty kontroloval rozhodnutia z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 21. 01. 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: 06. 02. 2015                                                       Zodp: doc. Prikkel 

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 Dekan fakulty prezentoval sumár odmenených v súlade s motivačnými 
kritériami (Príloha č. 1). 

 
 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 
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 K rozhodnutiu č. 66 – Dekan fakulty ukladá predložiť návrh riešenia veľkého úbytku 
študentov v prvom semestri na prvom stupni. Motiváciu a úpravy predmetov predložia ÚMF 
a ÚTM. 
Termín: 06. 02. 2015                                       Zodp: doc. Velichová, doc. Hrnčiar  

Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
 

 K rozhodnutiu č. 68 – Dekan fakulty jednorázovo prizná mimoriadne štipendium zo 
štipendijného fondu Strojníckej fakulty študentom SjF STU 1. ročníka bakalárskeho stupňa 
štúdia, ktorí do 15. 02. 2015 získajú 30 kreditov po úspešnom absolvovaní povinných 
predmetov štandardného učebného plánu 1. semestra.  
Termín: 27. 02. 2015                                                                              Zodp: doc. Urban   

Rozhodnutie  bolo splnené – vypúšťa sa zo sledovania 
 
 

K bodu 2 
 
 Prod. Králik informoval o prípravách Strojárskej olympiády a Dňa otvorených 
dverí na Strojníckej fakulte – akcie budú prebiehať paralelne 12. 02. 2015 (štvrtok). 
 Mgr. Kováčová a Mgr. Omachelová finalizovali harmonogram organizácie 
(Príloha č. 2).  Organizovane sa zúčastnia akcie štyri školy z Bratislavy 
a rezervovanými autobusmi príde sedem mimobratislavských škôl. 
 

Rozhodnutie č. 69 
Dekan fakulty žiada preveriť neúčasť doktorandov na stretnutí 23. januára 2015 
(Príloha č. 3) a dodatočne nahlásiť chýbajúci počet doktorandov na sprevádzanie 
skupín Mgr. Omachelovej.  
Termín: 30. 01. 2015                                                       Zodp: vedúci ústavov   
 
 - na organizáciu akcie sú prisľúbené finančné prostriedky partnerov spolu vo 
výške 15 tis. EUR 
 - prof. Gulan zabezpečil účasť štyroch spoločností, ktoré budú prezentovať 
automobily pred budovou fakulty 
 - od 2. februára 2015 bude v rádiu RTVS a EXPRES prezentovaná pozvánka na 
Deň otvorených dverí 
 - súčasťou Dňa otvorených dverí bude aj diskusia študentov stredných škôl 
s učiteľmi (o 10:00 hod. v miestnosti č. 023) 
 
 
K bodu 3 
 
 Ing. Kuzmová informovala o predbežnom hospodárskom výsledku Strojníckej 
fakulty STU v Bratislave. K 29. 01. 2015  predstavoval stratu 86 412,38 EUR, pričom 
najväčšiu časť tejto sumy tvoria tzv. nedotačné odpisy. Ing. Kuzmová navrhla vykryť 
stratu z Rezervného fondu fakulty, s čím súhlasili aj členovia kolégia dekana. 
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Rozhodnutie č. 70 
Dekan fakulty navrhuje prípadnú stratu za rok 2014 vykryť z Rezervného fondu 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave a žiada, aby bol uvedený návrh schválený 
Akademickým senátom SjF STU v BA.  
Termín: 03. 02. 2015                                                       Zodp: vedúci ústavov   
 
 Prod. Prikkel navrhol spôsob účtovania odpisov majetku na úkor základného 

imania. 

 
Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Bratislave 30. 01. 2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: 

k bodu 1 – Zoznam osôb na motivačné odmeny 
Príloha č. 2: 

k bodu 2 – Harmonogram Strojárskej olympiády 
Príloha č. 3:  
 k bodu 2 – Zoznam neospravedlnených doktorandov   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 30. 01. 2015                                                                    prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.                               
    dekan 


