
                                STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 3/2010 – 2014  
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 12.4.2011 o 14:00 h 

 
 
 
Prítomní 
Doc.Ing.C. Belavý,PhD., Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing. P.Élesztős,PhD., doc.Ing. R.Fekete,PhD., 
prof.Ing. Z. Iždinská,PhD., doc.Ing. M. Masaryk,PhD., doc.ing. R.Olšiak, PhD,  Ing. P. Petrák,PhD., 
doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,PhD., doc.Ing.P. Sejč,PhD., Ing. C. Schmidtová,  
Mgr. K. Vassalová, RNDr. V. Záhonová, PhD., Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., 

Bc.F. Fraňo, Bc.M. Krovinová,  Bc.Z. Valkovičová 

 
Neprítomní: Ing. Michal Bachratý, PhD. 
Bc. P.Čavojský, Ing. A.Haringová, Bc. Michal Pometlo, M.Repko, Bc. O.Uher 
 
 
Program 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Voľby do AS STU v Bratislave 
3. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF   
4. Rozdelenie Ústavu prírodných humanitných a spoločenských vied SjF 
5. Zmena organizačnej štruktúry dekanátu 
6. Rôzne 

 
K bodu 1: 
 
Rokovanie otvorila predsedníčka AS prof.Ing. Zita Iždinská, PhD. a dala hlasovať o programe 
schôdze. Program bol schválený. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:     24    
Počet prítomných:    17    
Za:                            17   
Proti:                          0  
Zdržali sa:                  0   
 
 
K bodu 2: 
Predsedníčka  AS SjF oboznámila prítomných s Harmonogramom volieb, ktorý  vydal AS STU a 
navrhla zloženie obvodných volebných komisií (zamestnaneckej aj študentskej) na fakulte. 
Kandidátov na členstvo v AS STU  za fakultu môže navrhnúť každý člen akademickej obce, 
kandidát musí svoj súhlas potvrdiť písomne. 
 
Zloženie volebných komisií: 
Zamestnanecký obvod:  Ing. Beniak (predseda), Doc. Belavý, Mgr.Vassalová 
Výsledky hlasovania:   
Počet prítomných:    17 
Za:                            17 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 



Študentský obvod:     Ing. Beniak  (predseda), Bc. Fraňo, Bc. Čavojský 
Výsledky hlasovania: 
Počet prítomných:    17 
Za:                            16 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  1 
 
 
K bodu 3: 
 
Materiál Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF predložil dekan fakulty. Oboznámil členov 
senátu s tým, že na májové zasadnutie Vedeckej rady pripravuje diskusiu o ďalšom rozvoji fakulty. 
Hovoril o motivačných kritériách, ale aj o pristúpení k aplikácii sankcií za neplnenie úloh. 
Informoval o počtoch  a kvalite študentov, ktorí sa prihlásili na štúdium v 1.kole. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpili doc.Žiaran, prof.Rohaľ-Iľkiv, prodekan prof. Gondár,  prof. 
Elesztös a doc. Belavý. Hovorili o kritériách v publikačnej činnosti a jej zverejňovaní v 
informačnom systéme, vo vedecko-výskumnej činnosti, o potrebe analýzy, čo nám rôzne činnosti 
prinášajú z hľadiska tvorby dotačných prostriedkov a akreditácie. 
 
AS SjF  Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja SjF schválil. 
Výsledky hlasovania: 
Počet prítomných :    17 
Za:                             17  
Proti:                           0 
Zdržali sa:                   0 
 
K bodu 4:  
 
Dekan fakulty informoval o úmysle vedenia fakulty a na základe návrhov z Ústavu prírodných, 
humanitných a spoločenských vied rozdeliť tento ústav na 2 pracoviská, Ústav prírodných vied a 
pracovisko  zabezpečujúce vyučovanie jazykov, TvaŠ a spoločenských vied.  
V diskusii k tomuto bodu vystúpili prof. Rohaľ-Iľlkiv, prodekan prof. Gondár, doc. Ridzoň, Mgr. 
Cepková, Mgr. Vassalová, doc. Žiaran a prof. Iždinská. 
Pretože v senáte nebol jednotný názor na pomenovanie a zaradenie tohoto pracoviska (Ústav  alebo 
celofakultné pracovisko), navrhla predsedníčka AS SjF prof.Iždinská vytvoriť pracovnú skupinu, 
ktorá by pripravila pre dekana fakulty odporúčanie, ako tento problém riešiť. 
 
Akademický senát SjF schválil pracovnú skupinu v zložení: 
Prof. Iždinská, predsedníčka AS SjF 
Doc. Prikkel, prodekan SjF 
Mgr. Vassalová a Mgr.Cepková, zástupkyne dotknutých oddelení 
Ing.Beniak, predseda legislatívnej komisie AS SjF STU 
 
Pracovná skupina sa zíde a pripraví odporúčanie pre dekana fakulty do 30.4.2011. 
Výsledky hlasovania: 
Počet prítomných:  17 
Za:                          17 
Proti:                        0 
Zdržali sa:                0 
 
 
 



 
K bodu 5: 
 
Vzhľadom k predchádzajúcemu bodu rokovania dekan fakulty stiahol materiál k bodu 5 z rokovania 
a predloží ho na budúcej schodzi AS SjF. 
 
 
K bodu 6: 
 
− Namiesto prof. Peciara, ktorý bol menovaný za prorektora STU, nastúpil do AS STU ako 

náhradník prof. Elesztös. 
− Dekan fakulty predložil  senátu súbor dokumentov týkajúcich sa hlavných zásad tvorby 

metodiky delenia dotačných prostriedkov na fakulte, materiály boli senátorom zaslané 
elektronicky. Uviedol, že každý rok sa mení metodika Ministerstva školstva aj STU a naša 
prestáva byť kompatibilná. Materiály prerokovala na svojom stretnutí 11.4.2011 Ekonomická 
komisia AS SjF, zápisnica obsahujúca závery z jej rokovania je priložená. 
V diskusii vystúpili doc.Ridzoň, prof. Elesztős, prof. Rohaľ-Iľkiv, doc.Žiaran, dr. Záhonová, 
doc. Olšiak a s vysvetleniami niektorých bodov tajomníčka fakulty Ing.Kuzmová. 
„Hlavné zásady tvorby metodiky delenia dotačných prostriedkov“ boli po úprave bodu 3 
schválené nasledovne: 

 
Hlavné zásady tvorby metodiky delenia dotačných prostriedkov na SjF STU v Bratislave 

                   1.   Presun finančných prostriedkov z podprogramu 0771201 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum  
                         a vývoj na podprogram  07711 – poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky  
                       VŠ  

                  2. Výkonové ukazovatele SjF sú nezmenené oproti roku 2010 

                    3. Zápočty rokov  50/50 , t.j. výkony rokov 2010 a pridelené dotačné prostriedky 2010  
                          
                 4.  Pre zamedzenie výrazných výkyvov v pridelenej dotácii na ústavy navrhujeme hranice: 
   

a) garantované minimum na úrovni tarifných platov  
b) maximálny nárast  +5% oproti    dekretálnym platom     

 
 
                   

                    Výsledky hlasovania:   
                    Počet prítomných:         17 
                    Za:                                 12 
                    Proti:                               0 
                    Zdržali sa:                       5     

 
 
Uznesenia:  
 
3.1. 
Boli schválené volebné komisie pre zamestnanecký aj pre študentský obvod na SjF pre voľby do 
AS STU na obdobie 2011 – 2015.     
 
3.2 
Bola schválená pracovná skupina, ktorá pripraví odporúčanie pre dekana fakulty v súvislosti 
s návrhom na rozdelenie ÚPHSV a vytvorenie  nových pracovísk.       T: do 30.4.2011 



 
3.3 
Boli schválené Hlavné zásady tvorby metodiky delenia dotačných prostriedkov na SjF STU 
v Bratislave v takom znení, ako je uvedené v bode 6 tejto zápisnice. 
 
 
 
                                                                                           Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD. 
                                                                                             Predsedníčka AS SjF STU 
 
 
 
 
 
Zapísala:  K.Vassalová                                 
 
Overili:                  
                                                                           
 


