STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 15/2010 – 2014
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 28.5.2013 o 14:00 h

Prítomní:
Ing. M. Bachratý, PhD, doc.Ing.C. Belavý,PhD., Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing. P.Élesztos,PhD.,
doc.Ing. R. Fekete, PhD., prof.Ing. Z. Iždinská,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, M.Nemec,
Neprítomní: doc.Ing. M.Masaryk, PhD, Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., Bc.M.Repko L.Mihályová,
I.Matúš
Program
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Rozdelenie finančných prostriedkov na ústavy
3. Počet uchádzačov, ktorý Strojnícka fakulta STU v Bratislave plánuje prijať v akademickom
roku 2014-2015 na štúdium akreditovaných študijných programov
4. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na
akademický rok 2014-2015
5. 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: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 2:
Návrh rozdelenia finančných prostriedkov z dotácií uviedol dekan fakulty prof. Šooš, podrobne
podľa jednotlivých položiek ho prezentovala tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Návrh bol
spracovaný podľa rozdelenia dotačných prostriedkov, ktorý prerokoval a schválil na svojom
zasadnutí 23.3.2013 Akademický senát STU.
Rozdelenie prostriedkov prerokovala aj ekonomická komisia AS SjF STU. Jej stanovisko

predniesol doc.Ridzoň, predseda EK a zápisnica z jej zasadnutia je prílohou tejto zápisnice. EK
odporúča senátu návrh rozpisu dotácie schváliť a zároveň navrhuje, aby pre ústavy na tovary a
služby bolo vyčlenené min. 1% z ročného rozpočtu fakulty.
V diskusii k tomuto bodu zasadnutia AS SjF vystúpili prof. Rohaľ-Ilkiv, prof.Iždinská, doc.Ridzoň,
doc. Sejč, na otázky odpovedali Ing. Kuzmová a dekan fakulty prof. Šooš. Išlo hlavne o zvýšenie
súm pridelených z dotačných prostriedkov na tovary a služby podľa návrhu EK. Toto zvýšenie je
problematické, pretože celkový rozpočet fakulty sa vytvára z viacerých zdrojov, nielen z dotácií.
Preto je potrebné naň hľadať aj iné zdroje.
Dekan fakulty sa zaviazal, že na každý ústav bude pridelených na tento rok na položku TaS 1000
eur z dotačných prostriedkov a 500 eur z mimodotačných prostriedkov (spolu 1500 eur).
V následnom hlasovaní AS SjF STU schválil predložený návrh delenia dotačných prostriedkov
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS: 24
Počet prítomných: 19
Za:
16
Proti:
2
Zdržali sa:
1

K bodu 3:
Dekan fakulty predstavil senátu počty študentov, ktoré SjF STU v Bratislave plánuje prijať
v akademickom roku 2014/2015 na štúdium akreditovaných študijných programov.
V diskusii vystúpil T.Kováč s otázkou, či sa prihlásení uchádzači budú presúvať na iné programy
keď sa naplnia predpokladané počty. Dekan fakulty odpovedal, že môžeme takto plánované počty
uchádzačov prekročiť v závislosti od kapacít jednotlivých programov.
Hlasovaním AS SjF STU predložený materiál schválil
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS: 24
Počet prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 4:
Materiál k bodu 4 podrobne prezentoval dekan fakulty, informoval aj o tom, koľko študentov sa
k dnešnému dňu prihlásilo na štúdium do 1.ročníka v budúcom akademickom roku, jako aj o snahe
fakulty každoročne zvyšovať počet doktorandov o 10 % tak, aby sme sa dostali k počtu 60, čo
zodpovedá počtu profesorov. V diskusii k predloženému materiálu vystúpili doc.Sejč, T. Kováč a
dr. Záhonová, ktorá upozornila na študentov zapisujúcich sa viackrát za sebou do 1.ročníka BŠ.
Tento problém bude fakulta riešiť v Študijnom poriadku.

AS SjF predložený materiál schválil.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS: 24
Počet prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 5:
Doc. Ridzoň upozornil senát na nepravdivé informácie, ktoré sa šíria o podmienkach prijatia na
inžinierske štúdium na program Tepelné a energetické stroje a zariadenia. Na prijatie na tento
program nie je potrebné robiť žiadne diferenčné skúšky.
Dekan fakulty poďakoval študentom za všetky aktivity v prospech fakulty a vyjadril im podporu
vedenia fakulty aj v budúcnosti. Informoval aj o veľkých rekonštrukčných prácach, ktoré fakultu
čakajú v najbližšom období (aula, 2., 3. a 4. poschodie, optimalizácia vykurovania a chladenia…)
Predsedníčka AS SjF prof. Iždinská poďakovala členom senátu za prácu, ktorú odviedli v tomto
akademickom roku a ukončila zasadnutie.

Zapísala: K.Vassalová
Overil: Ing.J.Beniak
V Bratislave, 12.6.2013

Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD.
predsedníčka AS SjF STU

