
                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 

 
Zápisnica č. 10/2010 – 2014  

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 20.11.2012 o 15:00 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.,  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.Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., 

Bc. T.Kováč, M.Kirka, J.Krčová, A.Jedináková, M.Nemec, L.Mihályová, I.Matúš  

 
Neprítomní: Ing. M. Bachratý, PhD, doc.Ing.R.Olšiak, PhD., Bc.M.Repko 

 

Program 

         1. Otvorenie a schválenie programu 

         2. Privítanie a sľub nových členov študentskej časti AO  

         3. Smernica 03/2012 - Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské 

             štúdium   na SjF STU na akademický rok 2013-2014 

         4. Počet uchádzačov, ktorý Strojnícka fakulta STU v Bratislave plánuje prijať v akademickom 

             roku 2013-2014 na štúdium akreditovaných študijných programov  

         5. Voľba členov disciplinárnej komisie pre akademický rok 2012/13   

         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:    21  

Za:                            21 

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0   

 

 

 

K bodu 2: 

 

Predsedníčka AS SjF privítala a predstavila nových členov AS, ktorí reprezentujú jeho  študentskú 

časť.  (Martin Nemec, Adriana Jedináková, Mário Kirka, Bc.Tomáš Kováč,  Jana Krčová, Ivan 

Matúš, Lucia Mihályová, Bc.Marek Repko) L.Mihályová bude reprezentovať študentov našej 

fakulty v AS STU. 

Prítomní študenti písomne potvrdili sľub senátora.   

 

 



 

 

 

K bodu 3 a 4:  

 

Predsedníčka AS SjF vyzvala prodekana fakulty doc. Urbana, aby oba uvedené materiály predstavil 

plénu senátu spoločne, pretože obomi sa už zaoberalo a schválilo ich predsedníctvo senátu, aby 

mohli byť včas zverejnené. 

V diskusii k materiálom vystúpili Dr.Záhonová, prof. Élesztös, doc. Žiaran, Bc. Kováč, na otázky 

odpovedali dekan fakulty prof.Šooš a prodekan doc.Urban. Príspevky sa týkali zachovania alebo 

zrušenia prijímacích pohovorov, úvah o prípadnom zavedení súvislého 5-ročného štúdia a jeho 

realizovateľnosti, optimalizácie predmetov v rámci akreditácie, vyšších počtov hodín teoretických 

predmetov a znovuzapisovania do 1.ročníka BŠ študentov, ktorí už v štúdiu na našej fakulte 

neuspeli.  

Predsedníčka senátu dala hlasovať o tom, či senát súhlasí s predchádzajúcim rozhodnutím 

predsedníctva dané materiály schváliť.Zároveň navrhla, aby vedenie fakulty materiály na ďalší 

akademický rok predložilo ešte pred letnými prázdninami, do konca júna 2013. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    21  

Za:                            21 

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

K bodu 5: 

Predsedníčka senátu informovala o tom, že študentská časť AS si na svojom zasadnutí  zvolila  za 

svojho predsedu T. Kováča a za podpredsedu M. Kirku. J.Krčovú delegovali študenti do 

ekonomickej komisie a M.Kirku do legislatívnej komisie. Potom predniesla návrh na zloženie 

disciplinárnej komisie SjF STU: doc. Ing. F.Urban, PhD, doc Ing. K.Prikkel, PhD., 

Mgr.K.Vassalová,  za študentov A. Jedináková, L.Mihályová a M.Nemec. Volby prebehli tajne, 

všetci členovia DK boli jednomyseľne schválení. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    21  

Za:                            21 

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

K bodu 6: 

 

V bode Rôzne dekan fakulty prof.Šooš informoval členov senátu o dianí na univerzite a na fakulte, 

o problémoch v prerozdeľovaní financií, o rekonštrukcii výmenníkovej stanice. Hovoril o 

publikáciách na fakulte a o stále platných motivačných kritériách na podporu publikovania. 

Doc. Fekete informoval členov senátu o tom, že pracovná skupina, ktorá sa zaoberala diskusiou a 



prípravou návrhu novej metodiky rozdeľovania dotačných prostriedkov, prvú etapu svojej práce 

ukončila aj aj keď v nej nebola úplná jednota názorov, pripravila materiál, ktorý rozpošle v 

najbližších dňoch všetkým senátorom, aby sa s ním oboznámili a senát mohol návrhy 

prediskutovať. Bol navrhnutý termín zasadnutia špeciálne k tomuto bodu na 15.1.2013. Dekan 

fakulty sa diskusii na túto tému nebráni, ale musia sa dôkladne zvážiť všetky aspekty prípadných 

zmien a so zmenami by museli súhlasiť najmenej 2/3 AS SjF a 2/3 členov kolégia dekana. 

Dr.Záhonová sa zúčastnila seminára o vzdelávaní na STU a zaujala ju informácia prodekanky FIIT   

o 2 možnostiach bakalárskeho štúdia na tejto fakulte, 3 a 4-ročného, pričom štvorročné BŠ sa 

odporúča hlavne tým študentom, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti z teoretických predmetov. 

Navrhla, či by v rámci budúcej akreditácie nestálo za úvahu tento model zaviesť aj na našej fakulte.    

 

Predsedníčka AS ukončila zasadnutie senátu. 

 

 

Zapísala: K.Vassalová 

 

Overil: Ing.J.Beniak                                                 

 

V Bratislave, 22.11.2012                                           Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD. 

                                                                                     predsedníčka AS SjF STU                                           

 

 

 


