
Správa o činnosti AS SjF v období 1. 01. – 31. 12. 2013 

 

 

AS SjF STU sa zišiel v roku 2013 na spoločnom zasadnutí 5 krát v zložení 16 členov zo 

zamestnaneckej časti a 8 členov zástupcov študentov. Účasť prítomných senátorov bola 94,6%. 

Zápisnice z každého zasadnutia sú zverejnené na úradnej tabuli na internetovej stránke SjF. 

Činnosť AS fakulty sa riadila legislatívnymi vymedzeniami uvedenými v Zákone č. 131/2002 o 

vysokých školách v § 26 a 27, Štatúte SjF STU a v Rokovacom poriadku AS SjF STU. Od 1.1.2013 

došlo k novelizácii Vysokoškolského zákona, v dôsledku čoho je potrebné prepracovať  vnútorné 

predpisy SjF. Ide predovšetkým o doplnok k štatútu SjF STU, následne študijný poriadok, 

disciplinárny poriadok. Ani jeden z týchto vnútorných predpisov sa nepodarilo do konca roka 2013 

schváliť, pretože neboli vedením predložené ani na rokovanie.  

Na prvom zasadnutí AS SJF sa senát oboznámil s alternatívnym návrhom metodiky delenia 

dotačných prostriedkov, výsledkami hodnotenia ARRA, schválil zmeny v počte uchádzačov ktorých 

SjF plánuje prijať v akademickom roku 2013-2014 na štúdium akreditovaných študijných 

programov a schválil Správu o VVČ za rok 2012.  

Na druhom zasadnutí AS schválil návrh dekana na odvolanie a vymenovanie členov vedeckej 

rady, schválil Výročnú správu za oblasť vzdelávania a materiál   

Tretie zasadnutie AS SjF bolo venované schváleniu materiálu Metodika delenia dotačných 

prostriedkov v roku 2013, ako bola predložená p. dekanom a iniciatíve doc. Feketeho o zmenu 

metodiky rozdeľovania dotačných prostriedkov, prideľovaných z Ministerstva školstva SR 

v nasledujúcich obdobiach. Schválené uznesenia z rokovania sú uvedené v Zápisnici z 9.4.2013. 

Na štvrtom zasadnutí AS bol schválený rokovací poriadok AS SjF, Výročná správa SjF za rok 

2012 a Návrh rozpočtu SjF na rok 2013. 

Piate zasadnutie prerokovalo a schválilo nasledovné materiály: Rozdelenie finančných 

prostriedkov na ústavy, Počet uchádzačov, ktorý Strojnícka fakulta STU v Bratislave plánuje prijať 

v akademickom roku 2014-2015 na štúdium akreditovaných študijných programov a Ďalšie 

podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 

2014-2015. 

V súvislosti s prijatím nového rokovacieho poriadku AS SjF bolo potrebné odstrániť anomáliu 

v počte zástupcov jednotlivých ústavov, ktorá vznikla v predchádzajúcom období v dôsledku 

rozdelenia Ústavu matematiky, fyziky, humanitných vied a športu na dve časti. Počet členov AS zo 

zamestnaneckej časti sa tým zvýšil o dvoch zástupcov na 18 a počet členov AS zo študentskej časti AS 

na 9, tak aby bolo zachované tretinové zastúpenie. Doplnkové voľby do AS boli vyhlásené na 

poslednom zasadnutí. 

Predsedníčka alebo zástupcovia AS sa počas uplynulého obdobia pravidelne zúčastňovali 

zasadnutí vedenia a kolégia dekana 2 krát, resp. raz do mesiaca.  

 

 

Bratislava, 10. 01. 2014  

 

 

 

         prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. 

predsedníčka AS SjF STU 


