
                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 6/2010 – 2014  
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 24.1.2012 o 14:00 h 

 
 
 
Prítomní: 
 
Ing. M. Bachratý,PhD., doc.Ing.C. Belavý,PhD., Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing. P.Élesztős,PhD., PhD., 
doc.Ing. R. Fekete, PhD., prof.Ing. Z. Iždinská,PhD.,   doc.Ing. Robert Olšiak, PhD. , Ing.Peter 
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. Viera Záhonová, PhD.Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., 

Bc. F. Fraňo, Ing.A. Haringová, Bc.M. Krovinová, Bc.M. Pometlo, Bc.M.Repko, T.Kováč, M.Kirka  

 
Neprítomní: doc.Ing.Michal Masaryk,PhD., Bc.Ondrej Uher 
 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Návrh na vymenovanie nového prodekana namiesto doc.Hučka 
3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch 
4. Správa o publikačnej činnosti 
5. Správa o vzdelávacej činnosti 
6. Delenie prostriedkov z hospodárskej činnosti  
7. Rôzne 

 
 
K bodu 1: 
 
Rokovanie otvorila predsedníčka AS prof.Ing. Zita Iždinská, PhD.  
Informovala prítomných, že dekan fakulty stiahol z pôvodne navrhnutého programu bod 6 – 
Aktualizácia dlhodobého plánu rozvoja a dala hlasovať o zmenenom programe schôdze. 
Upravený program bol schválený. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    20  
Za:                            20 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0   
 
 
 
K bodu 2: 
 
Dekan fakulty predložil a zdôvodnil personálny návrh na vymenovanie doc.Ing. Mariána Králika, 
PhD. za prodekana pre spoluprácu s praxou a zahraničné vzťahy namiesto doc.Ing.B.Hučka, PhD., 
ktorý ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii. Doc.Králik informoval prítomných o svojich 
aktivitách a publikáciách pre fakultu. 
Hlasovalo sa tajne, bolo odovzdaných 22 hlasovacích lístkov.  
 



 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            20 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  2   
 
 
K bodu 3: 
 
Správu o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2011 prezentoval prodekan SjF prof.Gondár. 
Správa už bola prerokovaná vo Vedeckej rade fakulty. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpili doc.Belavý, doc.Fekete, doc.Olšiak, doc.Žiaran a prof.Iždinská, 
na otázky odpovedali dekan fakulty a prodekan pre VVČ. 
Hovorilo sa hodnotiacich kritériách, motivačných aj sankčných, ako aj o objektivite hodnotenia. 
 
AS SjF STU prijal záverečnú správu o VVČ za rok 2011 
 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            22 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 
 
 
 
 
 
K bodu 4: 
 
Prodekan SjF STU doc.Prikkel predniesol detailnú Správu o publikačnej činnosti fakulty v minulom 
roku. Predstavil aj Zborník vedeckých prác Strojníckej fakulty, ktorý vyšiel v anglickom jazyku. 
Upozornil na Smernicu MŠ SR ako aj na materiály STU, ktoré je potrebné pri publikáciách 
rešpektovať. 
V diskusii vystúpili doc.Ridzoň, prof.Élesztös, doc.Sejč, prof.Iždinská, prof.Gondár a dekan 
fakulty, ktorý vyzval autorov, aby sa usilovali aj o získanie patentov a úžitkových vzorov, ktoré 
majú v publikačnej činnosti vysokú hodnotu. 
 
AS SjF STU prijal záverečnú správu o publikačnej činnosti za rok 2011 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            22 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 
 
 
 



 
K bodu 5: 
 
Prodekan fakulty doc.Urban predniesol Správu o vzdelávacej činnosti a o hodnotení kvality 
vzdelávacieho procesu študentami prostredníctvom dotazníkov. Správa konštatuje, že počty 
prihlásených a zapísaných študentov sú stabilné napriek klesajúcej demografickej krivke. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpili Bc.Fraňo, dr.Záhonová, prof. Iždinská, doc.Urban a dekan 
fakulty prof. Šooš. Hovorili o návratnosti dotazníkov, reprezentatívnosti odpovedí vzhľadom na 
počet odovzdaných dotazníkov, o tom, ako dosiahnuť ich vyššiu návratnosť  a o kvalite 
vzdelávania. 
 
AS SjF STU prijal Správu o vzdelávacej činnosti fakulty za rok 2011  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            22 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
Prodekan SjF STU doc.Prikkel predniesol ústny návrh vedenia fakulty na úpravu delenia 
prostriedkov z hospodárskej činnosti na fakulte. V diskusii k tejto problematike vystúpili 
doc.Ridzoň, doc.Olšiak, prodekan Gondár, Ing.Bachratý, prof. Élesztős, prodekan Urban, 
prof.Iždinská, na otázky odpovedali prodekan Prikkel a dekan fakulty. 
Po tejto diskusii predložil dekan fakulty nasledovný písomný návrh uznesenia: 
 
AS SjF STU schvaľuje nasledovnú štruktúru delenia finančných prostriedkov zo ZoD: 
 
a/ z hodnoty ZoD  
   1. výšku kooperácie max. 25% z hodnoty ZoD 
   2. výšku odvodov z kooperácie 25 % 
   3. výšku odvodov pre R STU  1% 
 
b/ zo mzdových prostriedkov 
   1. 45 % pre riešiteľské pracovisko fakulty 
   2. 25 % pre dekanát 
   3. 1 % pre R STU 
 
Uznesenie bolo v takomto znení schválené.                                                                                                      
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            22 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 
 
 



K bodu 7: 
 
V rámci tohto bodu predložilo vedenie fakulty Návrh na odmeňovanie externých a interných 
pracovníkov za osobitné pedagogické a recenzné činnosti (Smernica č.2/2012) 
Hlasovaním bola uvedená smernica prijatá. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    22  
Za:                            21 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  1 
 
Dekan fakulty informoval akademický senát o tom, ako by malo prebiehať hodnotenie pracovníkov 
fakulty až po jednotlivca, o motivačných aj o sankčných kritériách. Uviedol, že ide o prvú, vstupnú 
informáciu, o ktorej bude potrebné diskutovať. Musíme zvyšovať  zodpovednosť každého 
pracovníka  za kvalitu svojej práce.  
AS SjF túto informáciu zobral na vedomie. Dekan fakulty pripraví písomný podklad, ktorý dostanú 
senátori na preštudovanie. 
 
Doc.Fekete navrhuje zmeniť metodiku prideľovania dotačných prostriedkov na jednotlivé 
pracoviská. Pracovníci fakulty vykonávajú mnohé činnosti, ktoré sa nedajú hodnotiť v rámci 
súčasnej metodiky ale vyžadujú veľa času a práce. Podklady k zmenám, ktoré navrhuje, pošle 
senátorom, aby sa s nimi oboznámili. Dekan fakulty súhlasí s diskusiou k tejto téme, ktorá by bola 
časovo obmedzená a predloží také zmeny, ktoré mu navrhne pracovná skupina a s ktorými budú 
súhlasiť najmenej 2/3 vedúcich ústavov.  
V diskusii k tejto téme vystúpili prof.Rohaľ-Iľkiv, prof Elesztős, prof. Iždinská, doc.Žiaran a dekan 
fakulty. Prípadné zmeny by sa týkali až roku 2013. V marci 2014 predkladá fakulta aj novú 
komplexnú akreditáciu. Diskusia bude pokračovať na budúcom zasadnutí senátu. 
 
Dr. Záhonová žiada vedenie fakulty, aby sa zápisy na nový akademický rok ukončili včas, 
najneskôr týždeň pred začiatkom prvého semestra. Je to v záujme prípravy rozvrhov, aby boli 
zverejnené dostatočne vopred  a v záujme plynulého začiatku vyučovania. 
 
Na podnet prof. Rohaľa odpovedal prodekan doc. Urban. Bakalárske štátnice môžu trvať dlhšie, ako 
je plánované v študijných programoch ale s podmienkou, že v takom prípade sa musia začať skôr a 
musia byť zachované všetky práva študentov. Nesmú sa však končiť neskôr, aby zostal potrebný 
čas na prípravu diplomov. 
 
Predsedníčka AS SjF STU poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísala: K.Vassalová 
 
Overil: Ing.J.Beniak                                                 
 
V Bratislave, 28.1.2012                                           Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD. 
                                                                                 predsedníčka AS SjF STU                                           
 



 
 


