
 
Zápisnica č. 8 / 2016-2017 

 
z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 11. apríla 2017 o 09:00 hod. 
 

 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Kontrola rozhodnutí  
2. Informácie z Kolégia rektora  
3. Rozpočet 
4. Rôzne  

   
 
K bodu 1 
          
 Z predchádzajúceho zasadnutia, dňa 07. 03. 2017, neboli predložené nové 
rozhodnutia. 
 
 
K bodu 2 
 
 Dekan fakulty informoval o zasadnutí Kolégia rektora: 

- bola zahájená spolupráca medzi Technion Haifa Israel – Israel Institute of 
Technology a STU v Bratislave 

- pripravuje sa nová verzia prihlášky na štúdium v AIS 
- oslavy 80. výročia STU sú naplánované na jeseň 2017 
- predaj majetku STU v Gabčíkove 
- informácia o založení škôlky pre deti zamestnancov STU (Bernolák) 

 
 
K bodu 3 
 

a) výročná správa o hospodárení SjF 
Ing. Kuzmová prezentovala výročnú správu o hospodárení SjF za rok 2016, 

ktorá bola vypracovaná v zmysle metodiky MŠVVaŠ SR a rektorátu STU.  
Celkový výsledok hospodárenia fakulty po zdanení za rok 2016 je 29 734,- 

EUR. Zisk sa použije na tvorbu rezervného fondu. 
b) delenie neúčelovej dotácie vo výške 9 608,- EUR 
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Dňa 13. 03. 2017 AS STU schválil rozdelenie neúčelovej dotácie na výskumnú 
a vývojovú činnosť na základe dodatočne doplatených finančných prostriedkov 
z Ministerstva financií SR v súvislosti so zvýšením stupníc platových taríf 
pedagogických zamestnancov. SjF STU bola zvýšená dotácia o neúčelové prostriedky 
vo výške 9 608,- EUR. Vzhľadom na pôvodný zámer MŠVVaŠ SR (valorizácia) bol 
predložený návrh na delenie finančných prostriedkov na ústavy a pracoviská SjF 
podľa objemu tarifných platov pedagogických zamestnancov. 
 

Rozhodnutie č. 17 
Dekan fakulty rozhodol o delení finančných prostriedkov (pridelených fakulte 
v rámci projektu UVP) jednotlivým ústavom SjF  podľa hodnoty prístrojov 
zakúpených v rámci UVP. 

 
c) návrh rozpočtu na rok 2017 

 Ing. Kuzmová ďalej prezentovala návrh rozpočtu na rok 2017. Výnosy sú 
plánované vo výške 7 799 732,- EUR, náklady vo výške 7 767 123,- EUR. Očakávaný 
hospodársky výsledok je vo výške 4 874,- EUR v rámci hlavnej činnosti a 27 735,- 
EUR v rámci podnikateľskej činnosti pred zdanením.  
 
 
K bodu 4 
 
 Voľba dekana fakulty sa bude konať 25. apríla 2017 (utorok). 
 

Dr. Záhonová informovala o zasadnutí prijímacej komisie pre bakalárske 
štúdium – bolo prijatých 287 prihlášok na štúdium. 

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) sa bude konať 12. apríla 
– konferencia bude rozdelená do 6 sekcií.  

 
Do 24. apríla je potrebné nahlásiť návrhy štátnicových komisií (min. 4 

členovia), termíny skúšok a miestnosti. 
Promócie inžinierov budú 30. júna 2017 (piatok). 
Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov bude 28. júna 2017 (streda). 
 
Je možné zadávať témy doktorandských prác do AIS – predpokladaný počet 

doktorandov sú 2 na jeden študijný program. 
 
Prof. Peciar poďakoval za spoluprácu prof. Belavému a doc. Jančovi 

v súvislosti s prípravou návrhu nového zákona o vzdelávaní. 
 
Dr. Kucharíková v súvislosti s propagáciu navrhla ponúknuť študentom 

možnosť získať Cambridge Certificate, resp. podobný z technickej angličtiny. 
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Doc. Jančo informoval o Strojníckom časopise – bude vydaný koncom apríla 
2017. 

 
Dr. Součková informovala o podpise Kolektívnej zmluvy na rok 2017 (21. 03. 

2017). 
Jedáleň na FCHPT bude študentom k dispozícii od 18. apríla – v priestoroch 

bufetu. Zamestnancom bude jedáleň sprístupnená od 2. mája. 
 

Dekan fakulty následne stretnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 
 
V Bratislave 11. 04. 2017  
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Abrhanová  v. r. 
 
Schválil: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.  v. r. 
 
 
 
 
 
Dňa: 11. 04. 2017                                                             doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. 
            poverený výkonom funkcie dekana 


