
STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 11/2010 – 2014  
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 15.1.2013 o 14:00 h 

 
 
 
Prítomní: 
 
doc.Ing.C. Belavý,PhD., Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing. P.Élesztös,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. Viera Záhonová, PhD.., 
Bc. T.Kováč, M.Kirka, J.Krčová, A.Jedináková, , L.Mihályová, I.Matúš, Bc.M.Repko 
 
Neprítomní: Ing. M. Bachratý, PhD, Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., M.Nemec 
 
Program 
          
1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Metodika delenia dotačných prostriedkov (alternatívny návrh) 
3. Hodnotenie ARRA 
4. Zmena počtu uchádzačov, ktorých SjF plánuje prijať v akademickom roku 2013/14 na 
štúdium  
    akreditovaných študijných programov 
5. Správa o VVČ za rok 2012 
6. Rôzne 
 
K bodu 1:  
Zasadnutie otvorila predsedníčka AS SjF STU prof.Ing. Z.Iždinská, PhD. a predstavila 
program schôdze, ktorý prítomní členovia AS schválili. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    20  
Za:                            20 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0   
 
 
K bodu 2: 
S materiálom „Metodika delenia dotačných prostriedkov (alternatíva)“ prítomných 
oboznámil doc. Fekete. Materiál bol už predtým elektronicky poslaný všetkým členom AS 
SjF, prezentáciu prednesenú počas tohoto zasadnutia doc.Fekete ešte pošle, aby senátori 
s daným návrhom mohli oboznámiť akademickú obec na jednotlivých pracoviskách. 
V diskusii k predloženému materiálu vystúpili prof.Rohaľ-Ilkiv, prof Élesztös, doc.Sejč, 
doc.Olšiak, doc.Fekete, prodekan Gondár, prof.Iždinská, diskusné príspevky sa týkali 
návrhu pomeru rozdelenia dotačných prostriedkov na jednotlivé činnosti, opatrnosti pri 
snahách o zmenu pravidiel, otázky vyhodnotenia, čo priniesla dnes platná metodika 
delenia prostriedkov a ocenenia snahy vylepšiť situáciu. Na otázky odpovedal dekan 
fakulty prof Šooš. Ak sa nájde lepší spôsob prerozdeľovania prostriedkov ako je ten, ktorý 



je v súčasnosti platný, vedenie o ňom bude diskutovať a prijme ho, ak s tým budú súhlasiť 
najmenej 2/3 vedúcich ústavov. Keď pred 2 rokmi dal možnosť existujúcu metodiku 
upraviť, jediný podnet na zmenu prišiel od ÚPHSV, žiadny iný ústav možnosť nevyužil. 
Predsedníčka AS SjF prof.Iždinská ocenila prácu pracovnej skupiny, ktorá vypracovala 
prezentovaný návrh a tiež ocenila snahu tak senátu ako aj vedenia fakulty zlepšiť 
existujúci stav.  
Každý senátor predloží na svojom pracovisku materiál, ktorý po zasadnutí rozošle 
doc.Fekete a po diskusii mu pošle prípadné pripomienky AO pracoviska. 
 
 
K bodu 3: 
 
Dekan fakulty prof. Šooš predniesol veľmi podrobnú analýzu hodnotenia našej fakulty 
agentúrou ARRA a kritérií, podľa ktorých toto hodnotenie prebieha.  
V diskusii k tomuto bodu vystúpili doc.Ridzoň, prodekan Gondár, doc. Olšiak a  
prof Iždinská. Zo strany fakulty a všetkých jej pracovníkov bude potrebné urobiť všetko pre 
to, aby sa hodnotenie fakulty v jednotlivých bodoch čo najskôr zlepšilo. 
 
 
K bodu 4: 
 
Prodekan Urban predniesol návrh vedenia fakulty na úpravu počtu uchádzačov na 
jednotlivé študijné programy v budúcom akademickom roku. Tento návrh úpravy vychádza 
z analýzy počtu prihlášok na jednotlivé programy a z kapacít, ktoré sú k dispozícii. 
 
AS SjF návrh predložený vedením fakulty  hlasovaním schválil. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    19  
Za:                            19 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 
 
 
 
 
K bodu 5: 
 
Správu o VVČ fakulty za rok 2012 predniesol prodekan prof. Gondár. V diskusii k tomuto 
bodu vystúpili doc.Ridzoň a dekan fakulty prof.Šooš. Z diskusie vyplynulo, že do správy 
bude ešte potrebné doplniť niektoré údaje z ústavov, hlavne tie, ktoré sa týkajú EŠF a 
urobiť úpravy vyplývajúce z účtovnej evidencie. 
 
AS SjF správu s pripomienkami schválil. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      24    
Počet prítomných:    19  
Za:                            19 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0 



 
 
 
K bodu 6: 
 
V bode „rôzne“ dekan fakulty poďakoval za iniciatívu senátu týkajúcu sa metodiky 
rozdeľovania dotačných prostriedkov na fakulte. V návrhu nevidí nič, čo by prekážalo a 
bolo protizákonné. 
Požiadal tiež, aby jednotliví pracovníci vždy informovali vedenie fakulty o tom, že ich práce 
boli citované.  
Prodekan Králik informoval o možnostiach zahraničných pobytov v rámci programu 
ERASMUS; počty našich študentov, ktorí odchádzajú na zahraničné univerzity sú zatiaľ 
neuspokojivé. 
Zároveň požiadal, aby jednotlivé ústavy vedenie fakulty informovali o všetkých návštevách 
zo zahraničia. 
Dr.Záhonová pozýva všetkých, ktorí majú záujem, na medzinárodnú konferenciu 
APLIMAT.    
 
 
 
 
Zapísala: K.Vassalová 
 
Overil: Ing.J.Beniak                                                 
 
V Bratislave, 23.1.2013                                           Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD. 
                                                                                 predsedníčka AS SjF STU                                       
 
 
 


