
                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 

 
Zápisnica č. 8/2010 – 2014  

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 20.3.2012 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. Iţdinská,PhD.,   doc.Ing.Michal Masaryk,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.Ţiaran, PhD., 

Bc.M. Krovinová, Bc.M. Pometlo, Bc.M.Repko, T.Kováč, M.Kirka  

 
Neprítomní: Ing. M. Bachratý,PhD., Bc.Ondrej Uher, Bc. F. Fraňo, Ing.A. Haringová, 

 

Program: 

        

       1. Otvorenie a schválenie programu 

       2. Dlhodobý zámer rozvoja SjF STU na roky 2012-2017 

       3. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF   

       4. Metodika rozdeľovania dotačných prostriedkov 

       5. Rôzne 

 

K bodu 1: 

 

Predsedníčka AS SjF STU prof.Ing.Z.Iţdinská, PhD. otvorila rokovanie a uviedla program, o 

ktorom dala hlasovať. Program schôdze bol prijatý.  

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    20  

Za:                            20 

Proti:                          0 

Zdrţali sa:                  0   

 

 

 

K bodu 2: 

 

Materiál „Dlhodobý zámer rozvoja SjF STU na roky 2012-2017“ uviedol dekan fakulty 

prof.ing.Ľ.Šooš, PhD. s tým, ţe uţ bol predstavený počas stretnutia vedenia fakulty s akademickou 

obcou a prerokovaný na Vedeckej rade fakulty. Bol doplnený o analýzu za posledných 5 rokov. VR 

schválila nové oblasti výskumu na fakulte. 

V obsiahlej diskusii k predloţenému materiálu vystúpili doc.Ţiaran, prof.Rohaľ-Iľkiv, doc.Fekete, 

prof.Elesztös, na ich otázky odpovedali dekan fakulty a prodekan prof.Gondár. V diskusii sa 

hovorilo o počtoch študentov, kvalite študentov prichádzajúcich zo stredných škôl, počtoch 

predmetov aj študijných programov. 

Materiál bol v hlasovaní prijatý.   



 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    20  

Za:                            19 

Proti:                          0 

Zdrţali sa:                  1   

 

 

K bodu 3: 

 

Vedenie fakulty predloţilo senátu na posúdenie  Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja na rok 

2012. V diskusii vystúpili prof.Élesztös, doc.Olšiak,doc.Fekete, prof.Rohaľ-Iľkiv, doc.Sejč a dekan 

fakulty prof. Šooš. Dotkli sa kariérneho rastu pracovníkov,  problému vekovej štruktúry, VVČ a 

projektov a hodnotenia kvality pedagogického procesu. 

 

AS SjF STU predloţený materiál schválil. 

 

 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    20 

Za:                            19 

Proti:                          0 

Zdrţali sa:                  1 

 

 

 

 

 

K bodu 4: 

 

Metodiku rozdeľovania dotačných prostriedkov na rok 2012 uviedol dekan fakulty. Poďakoval za 

poslané pripomienky, časť z nich bola do materiálu zapracovaná. Tajomníčka fakulty Ing.Kuzmová 

predstavila materiál podrobne. 

V diskusii vystúpili predseda ekon.komisie doc.Ridzoň so stanoviskom ekonomickej komisie 

senátu, prof.Rohaľ-Iľkiv, Dr.Záhonová, doc.Ţiaran, prof.Iţdinská, prof.Élesztös, doc.Olšiak, 

doc.Sejč, Ing. Beniak  a doc.Fekete. Dotkli sa hodnotenia jednotlivých pracovníkov, sankčných 

kritérií, počtu remeselníkov a práce a hodnotenia Centra inovácií. 

Dekan fakulty pripustil, ţe pre budúce obdobia bude moţné urobiť zmeny v metodike rozdeľovania 

dotačných prostriedkov v prípade, ţe takéto zmeny budú navrhnuté a  ţe s takýmto materiálom 

budú súhlasiť aspoň 2/3 vedúcich ústavov. 

 

Metodika bola hlasovaním AS SjF STU schválená. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    18 

Za:                            14 



Proti:                          2 

Zdrţali sa:                  2 

 

 

 

 

K bodu 5  Rôzne: 

 

O zmenách v v študentskej časti senátu a zastúpení študentov v jednotlivých komisiách   

informovala predsedníčka AS. 

      - Predsedom študentskej časti AS je M.Kirka 

      - Podpredsedom T.Kováč 

- V legislatívnej komisii bude pôsobiť M.Kirka 

 -V ekonomickej komisii Bc. M.Repko 

 

Prodekan fakulty doc.Urban predloţil na schválenie Dodatok k podmienkam na prijímacie konanie 

v externom štúdiu. 

Materiál bol schválený. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    18 

Za:                            18 

Proti:                          0 

Zdrţali sa:                  0 

 

 

Členovia senátu v rámci bodu „Rôzne“ diskutovali k návrhu doc.Feketeho na zmenu metodiky 

prideľovania dotačných prostriedkov v budúcom období. Bude potrebné vytvoriť alternatívne 

návrhy k súčasnej metodike.  AS SjF sa uzniesol na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá vypracuje 

návrhy a predloţí ich na diskusiu. Zloţenie pracovnej skupiny navrhne  doc.Fekete do budúceho 

zasadnutia AS SjF STU.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      24    

Počet prítomných:    18 

Za:                            10 

Proti:                          2 

Zdrţali sa:                  6 

 

 

V ďalšej diskusii k bodu „Rôzne“ sa hovorilo o problémoch s daňovou povinnosťou v prípade, keď  

pracovníkom vyšli publikácie, analýzu uţ pripravuje právne oddelenie R STU, po vypracovaní s 

ňou budú oboznámení všetci pracovníci. 

 

Dr.Záhonová pripomenula, ţe všetky ústavy na fakulte majú v senáte po dvoch senátoroch okrem 

novovzniknutých pracovísk ÚMF a CjaŠ (po rozdelení ÚPHSV) a navrhla, aby z kaţdého z nich 

bol dovolený ešte jeden zástupca. Ako uviedla predseníčka senátu, tento problém sa v súčasnosti 

nedá riešiť a bude potrebné ho doriešiť do konca súčasného funkčného obdobia, aby senát v 

budúcom období mohol pracovať v novej štruktúre.    

 



 

 

 

 

 

 

Zapísala: K.Vassalová 

 

Overil: Ing.J.Beniak                                                 

 

V Bratislave, 28.3..2012                                           Prof.Ing. Zita Iţdinská, PhD. 

                                                                                 predsedníčka AS SjF STU                                           

 

 

 


