
Správa o činnosti AS Strojníckej fakulty STU v období 1. 1. – 31. 12. 2012 

 

 

AS Sjf STU pracoval v uplynulom období v zložení: 16 členov zo zamestnaneckej časti a 8 členov 

zástupcov študentov. Na začiatku nového školského roku bolo potrebné uskutočniť doplňujúce voľby 

v študentskej časti AS na miesta študentov, ktorým zanikol mandát v dôsledku ukončenia štúdia. Na zasadnutí 

20.11.2012 boli predstavení zvolení noví zástupcovia študentov, ktorí zložili predpísaný sľub a prebrali si 

osvedčenie o zvolení. Aktuálny zoznam členov AS je uvedený na úradnej tabuli na oficiálnej webovej stránke 

fakulty. 

 Počas roka sa senát zišiel na spoločných zasadnutiach celkom 5 krát, podľa požiadaviek vedenia 

fakulty. Účasť senátorov na zasadnutiach bola 92%. Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené. Zasadnutiam senátu 

predchádzalo zasadnutie predsedníctva, resp. legislatívnej alebo ekonomickej komisie, podľa prerokovávaných 

bodov programu.  

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. V súlade s týmito 

predpismi. Bol schválený návrh dekana na zmenu na mieste prodekana, miesto doc. Hučka doc. Králik. Boli 

schválené správy o činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty, správa o hospodárení za predchádzajúci rok 2011, a metodika delenia prostriedkov z hospodárskej 

činnosti . Boli zvolení členovia disciplinárnej komisie. 

Senát sa na viacerých zasadnutiach zaoberal metodikou delenia dotačných finančných prostriedkov. 

Ukazuje sa, že prijatá metodika delenia prostriedkov verne neodráža úsilie pedagógov na jednotlivých ústavov. 

Preto bola zriadená komisia pod vedením doc. Feketeho, ktorej úlohou bude pripraviť alternatívne návrhy 

riešenia vzniknutej situácie. O prijatí predložených riešení sa bude v senáte hlasovať. 

Bol schválený návrh študijných programov uskutočňovaný na fakulte v budúcom akademickom 

roku a podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou.  

Posledné zasadnutie AS sa uskutočnilo v Kočovciach. Členovia AS sa zúčastnili spoločného rokovania 

kolégia dekana a pracovníkov dekanátu. V rámci programu sa uskutočnilo hodnotenie činnosti ústavov v 

uplynulom období a prezentácia činnosti jednotlivých zložiek dekanátu. 

Predsedníčka alebo zástupcovia AS sa počas uplynulého obdobia pravidelne zúčastňovali vedenia a 

kolégia dekana 2 krát, resp. raz do mesiaca.  
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