
 
 

                             

Zápisnica č. 19/ 2019-2020 

 

Z video rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 29.4.2020 o 8:30 hod. 

 

 

Prítomní: 

            Podľa zoznamu na konci 

 

Program: 

 

 1) Kontrola rozhodnutí  

 2) Pracovno-právne vzťahy (Kuzmová)  

 3) Správa o hospodárení -2019 / rozpis dotácie 2020  (Kuzmová) 

 4) Ukončenie semestra - skúšobné obdobie - príprava ŠS (Urban)  

 5) Systém zabezpečenia kvality doktorandov na STU (Ďuriš)  

 6) Rôzne - informácie:  

     - vstup zamestnancov a študentov na fakultu (Šooš)   

     - stav a nábor študentov  (Šooš, Beniak) 

    - rekonštrukcie pavilónu laboratórií a prenájom Pionerskej (Šooš,  

       Prikkel)  

                    

K bodu 1                                       

 

Prodekan Ďuriš preverí ako vyčerpala na tomto projekte financie naša fakulta 

                                                                 Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania 

 

Pani tajomníčka zabezpečí rozposlanie „elektronického“ lístku na dovolenky vedúcim 

ústavov.       

                                                                  Rozhodnutie splnené – vypúšťa sa so sledovania 

 

Vedúci ústavov do 15.4.2020  nahlásia pani tajomníčke mená zamestnancov, ktorým nevedia 

dať prácu na doma  a títo budú osobitne riešení  

                                                                        Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 

 

Prodekan Urban zabezpečí cez Ing. Bujdákovú pomoc prostredníctvom sprístupnenia údajov 

z AIS pre potreby individuálneho hodnotenia výkonov zamestnancov.   

                                                       

                                                                          Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní 
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Mgr. Cepková zabezpečí preklad usmernenia do anglickej verzie 

 

                                                                        Rozhodnutie  sa plní – ostáva v sledovaní                                                                              

 

K bodu 2  

 

Ing. Kuzmová a Mgr. Blahová predniesli problematiku  pracovnoprávnych  vzťahov-  

 na základe smernice dekana z č. 2/2020 „Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 

prenosných ochorení súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov SjF STU 

v Bratislave“  ktorá bola vydaná 10.3. 2020. Pracovné zmluvy boli zamestnancami 

podpísané formou dodatku  s doplnením o prácu z domu . 

 Vzhľadom k tomu, že sa dňa 4.4. 2020 novelizoval Zákonník práce je potrebné 

pripraviť podklady pre dodatok smernice týkajúci sa zamestnancov, ktorí majú 

prekážku v práci – a budú mať preplatenú mzdu vo výške 80 %. 

 Vedúci ústavov musia určiť zamestnancov, ktorým nevedia dať prácu na doma a tí 

budú mať uhrádzaných 80 % z výšky mzdy. Taktiež určia zamestnancov, ktorí sú na 

pracovisku len určité dni v týždni kedy majú službu. Keď sú  v práci bude im 

prepletených 100 % zo mzdy a  za dni, ktoré nie sú v práci im bude preplatených 80% 

zo mzdy. 

 

 Úloha- vedúci  ústavov vyplnia tabuľku zaslanú Mgr. Blahovou, kde vyplnia podklady  

ku dochádzke –ku každému zamestnancovi vypísať v akom rozsahu pracujú  jednotliví 

zamestnanci. 

Termín: okamžite             zodp. vedúci pracovísk  

   

- počas mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavírusom bude v zmysle § 152 

Zákonníka práce stravovanie zamestnancov zabezpečené formou stravných lístkov 

– gastrolístkov (ďalej len „GL“) a to v prípade, ak zamestnanec pracuje v sídle 

zamestnávateľa - počas určenej služby, alebo pracuje z domácnosti na 100% 

- ak sa zamestnanec stravoval počas mimoriadnej situácie súvisiacej 

s koronavírusom v mesiaci marec a apríl 2020 v jedálňach STU, príspevok na 

stravu od zamestnávateľa už dostal a na GL už nemá nárok !!! 

 

Dekan fakulty nariaďuje  zamestnancom , ktorí majú prácu na doma na 100% 

a doposiaľ nemali stravne lístky aby si oň požiadať mailom. 

Termín do 4.5.2020       zodp. vedúci ústavov 

- Zamestnanec, ktorý má v zmysle zákona a smernice nárok na GL, musí zaslať na 

mailové adresy maria.pronayova@stuba.sk a gabriela.kuzmova@stuba.sk 

(obidvom) obratom najneskôr však do 4.5.2020 do 9:00 hod., vyplnenú dohodu 

mailto:maria.pronayova@stuba.sk
mailto:gabriela.kuzmova@stuba.sk
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o zrážkach zo mzdy (zaslané vedúcim ústavov a nadriadeným zamestnancom) 

Toto neplatí pre zamestnancov, ktorí už sú poberateľmi GL. 

- Ak zamestnanec do tohto termínu nezašle vyplnenú dohodu, nárok na GL za 

mesiac marec a apríl si už nebude môcť spätne nárokovať. 

- Tieto informácie boli zaslané priamo vedúcim pracovníkom a ich úlohou bolo 

informovať zamestnancov 

- o prípadných ďalších aktuálnych informáciách zamestnanci budú informovaní  

podľa možností, na základe aktuálne a priebežne sa meniacej situácie (stránka 

fakulty, vedúci zamestnanci, maily). 

V rámci diskusie bolo povedané, že zamestnanci sa môžu vzdať svojich GL v prospech 

fakulty,  ak tak chcú urobiť , musia  zaslať  písomnú žiadosť Mgr. Blahovej. 

 

K bodu 3  

 

Ing. Kuzmová - predniesla výročnú správu za rok 2019 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení je :zisk  4 051,47 EUR;  

z toho v hlavnej činnosti strata vo výške -97 760,56 EUR  v zdaňovanej činnosti zisk vo 

výške 101 812,03 EUR. 

Hospodársky výsledok pred zdanením v zdaňovanej činnosti je 125 813,00 EUR, daň z 

príjmu je 24 000,97 EUR. 

Výnosy v roku 2019 SJF STU dosiahla vo výške 7 155 910,78 EUR, z toho v hlavnej 

činnosti     6 752 648,19 EUR (94,36 %) a v podnikateľskej činnosti 403 262,59 EUR 

(5,64%). 

 Najvyššie výnosy v hlavnej činnosti tvoria prevádzkové dotácie 5 944 030,- EUR - 88,02 % 

v podnikateľskej činnosti výnosy z tržieb z predaja služieb vo výške 246 829,86 EUR, 

 t.j. 61,21 %. 

Celkové náklady boli vo výške 7 151 859,31 EUR, z toho v hlavnej činnosti 6 850 408,75 

EUR - 95,79 % a v zdaňovanej činnosti 301 450,56 EUR, t.j. 4,21 %. 

Najvyššie náklady tvoria mzdové náklady v hlavnej činnosti  vo výške 3338 963,73 EUR, 

t.j.48,74 % a v podnikateľskej činnosti 121 105,46 EUR,t.j. 40,15 %. 

Priemerný plat je vo výške 1542,06 EUR. V porovnaní s rokom 2018 sa zvýšil o 200,- EUR. 

 

Dekan fakulty zobral výročnú správu na vedomie a nariaďuje predložiť túto správu na 

rokovanie akademického senátu SjF STU.           Zodp. Ing. Kuzmová   

 

Dekan fakulty informoval o prebiehajúcich diskusiách ku návrhu a schváleniu rozpočtu STU. 

Stále prebieha diskusia ku navrhovaným variantom , v súčasnosti je aktuálny variant V5 

s navrhovanými zmenami a zastavením financovania fondu opravy. Požiadavka dekanov je, 

aby sa tento rok rozpustil, financie na UVP sa znížili a tak sa vytvorila sa tak  rezerva 200000 

eur na krízové obdobie. V prípade ak sa táto rezerva neminie , tak sa rozdelí koncom roka na 

jednotlivé fakulty. 

K finálnej verzii sa stretnú členovia veľkého senátu. 
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K bodu 4 

 

Prodekan Urban informoval o termínoch ukončenie semestra  podľa určeného harmonogramu. 

Zatiaľ sa pripravujeme na distančnú formu štátnic ale podľa zatiaľ zverejnených informácii 

KŠ SR–do 10.6 vo 4. fáze  by mali byt uvoľnene aj vysoké školy, tým pádom by mohli byt 

štátne záverečné skúšky uskutočnené prezenčnou formou.  

Rektor  STU necháva na rozhodnutí dekanov 

 

 

K bodu 5  

 

Prod. Ďuris - informoval o  návrhu rektora na systém vnútorného zabezpečenie kvality 

doktorandov na STU. Sú tam niektoré opatrenia, ktoré nám môžu na fakulte  spôsobiť 

problémy napr.: 

- školiteľ musí byt aktuálne riešiteľ alebo spoluriešiteľ grantu, inak sa vyškrtne zo 

zoznamu školiteľov 

- počas štúdia doktorand musí stráviť min 8 týždňov  v zahraničí na akademickom 

pracovisku, - povinnosť školiteľa je vypísať každé 3 roky témy prác 

- pri prijímaní doktorandov, študijný priemer mal by mať lepší ako 2,0- každá fakulta by 

si mala určiť sama 

Ako jediná fakulta neobsadzujeme post-doktorandské miesto.  

 

Dekan fakulty nariaďuje, aby školitelia ktorí mali doktorandov pripravili návrh na 

obsadenie post - doktorandského  miesta.    Zodp.: vedúci ústavov 

 

K bodu 6 

 

Dekan fakulty – 

- je požiadavka na  uvoľnenie vstupov do laboratórií- definitívne rozhodnutie bude 

známe po rokovaní Krízového štábu STU dňa 5.5.2020, 

- v rámci STU vznikla iniciatíva „korona impulz“ zameraná na riešenie úloh 

zameraných na výskum a vývoj zariadení ochranu pred COVID-19. Manažérsku časť 

v rámci tejto iniciatívy zastrešuje  prod. Beniak  

- stav  študentov k 20.4.2020: mame menej o 80  študentov ako vlani- najväčší pokles 

ma MTF, STU išla o 300 prihlášok dolu 

 

- rekonštrukcie Pavilón laboratórií – budovanie medziposchodia, vyjadrenie statika, 

všetky projekty sú k dispozícii , budeme žiadať o preklasifikovanie fondu obnovy na 

zafinancovanie 

- prenájom budovy na Pionierskej: stretnutie so záujemcom sa uskutoční 5.mája, 

budovu by si mal preberať postupne. Prenájom pre firmu, ktorá je stále v nájme 

navrhuje predlžiť do 30.8. kvôli Covidu 19, stroje sa dovtedy nestihnú presťahovať, 
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Prodekan Beniak-  informoval o stále prebiehajúcej propagácii SjF STU vo virtuálnom 

priestore, prebieha virtuálny  DOD, pripravuje sa kvíz na webový portál a prebieha príprava 

nového webu študuj strojarinu 

 

Prof Gulan- problémy so študentami, ktorí sa nezúčastňujú výuky- do 25 júla je skúškové 

obdobie,  dovtedy majú možnosť realizovať skúšky 

  

prodekan Ďuris- žiada - vyplniť  zaslaný dotazník, z rektorátu či sme menili obsah grantu 

APVV v súvislosti s Covid 19 

 

Prof Peciar- dochádzka na ústav vzniesol požiadavku upraviť prístup na fakultu , aby vedúci 

ústavov  mali na ústav na  prístup stále aj mimo služieb 

 

Prof Belavý- štátnicové komisie ,  či budú externí členovia ??- prod Urban -  preferujeme 

zjednodušený systém , aby boli len členovia z našej fakulty  

 

Doc Ridzoň- či je daný dátum zadania oponentov do systému ??- prod Urban - je dobré aby to 

študent videl, treba čo najskôr zadať oponentov, DP aby boli oponenti externí 

 

Doc Chmelko- trvá na úplnej prezenčnej forme štátnic- treba urobiť všetko pre to aby štátnice 

prebiehali ako doteraz - prezenčne. Otázka -rozhodnutie akreditačnej komisie k študijnému 

programu AMAM v anglickom jazyku ?? - prod Urban- rozhodnutie študijný program je 

akreditovaný aj v anglickom jazyku  

 

Mgr. Cepková-  

zriadila sa poradenská psychologická linka pre študentov v súvislosti s krízou- p. Bartunková  

informácie na webe  

 

Doc. Velichová- 

 Uvoľňovanie 4.  fázy – podľa krízového štábu, upozornila na problém , že najprv budú  

distančné skúšky a potom prezenčné skúšky, budú úplne iné situácia – prod Urban odporučil, 

aby mali študenti rovnaké podmienky.  Urban – ak bude skúška dištančnou metódou, treba 

zabezpečiť aby sa aj tak dokončila. O tom akou metódou sa bude realizovať by mal 

rozhodnúť garant študijného programu. 

 

Ing. Morávek-  

Požaduje zabezpečenie vstupy do ťažkých laboratórií laboratória dezinfekciu – prod Prikkel-   

je v riešení v blízkej budúcnosti bude k dispozícii 

 

Doc.Schrek- 

Požiadavka  o mimoriadny vstup do laboratória na Pionierskej – problém - roztoky, ktoré 

menia koncentrácie  a je potrebné neutralizovať. Požiadavku pošle dekanovi. 
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Ing. Horvat- 

Návrh pridať  služby do knižnice, aby tam niekto bol, prod Urban- bude potrebné záverečné 

práce archivovať 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

 

 

 

 

V Bratislave virtuálne 29.4.2020 

 

Zapísala: Ing. Katarína Grandová v. r. 

Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

 

 

                                                 Dr.h.c.  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                  Dekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

prof. Ing. František Urban, CSc. 

doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. 

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. 

Ing. Gabriela Kuzmová 
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Ing. Katarína Grandová 

doc. Ing. Vladimir Chmelko, PhD. 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 

doc. Ing. Peter Križan, PhD. 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. 

Ing. Miroslav Horvát, PhD. 

 Ing. Ivan Morávek, PhD. 

Mgr. Alena Cepková, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 


