
Správa o činnosti AS SjF v období 1. 2. – 31. 12. 2011 
 
 

AS SjF STU sa zišiel na svojom prvom zasadnutí 1. 2. 2011 v zložení 16 členov zo 
zamestnaneckej časti a 8 členov zástupcov študentov. Na tomto zasadnutí boli zvolení predseda, 
podpredsedovia za študentskú a zamestnaneckú časť, predseda a členovia legislatívnej a  ekonomickej 
komisie. Od tohto dátumu sa AS zišiel na rokovanie celkovo 6x. Účasť prítomných senátorov bola 
84,4%. 

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 a v súvislosti so začiatkom nového funkčného obdobia dekana SjF, 
bol schválený návrh na vymenovanie nových prodekanov, nové zloženie vedeckej rady, disciplinárnej 
komisie, bola schválená správa o činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a aktualizácia 
dlhodobého zámeru rozvoja fakulty.  

V týždni od 9. do 13. 5.2011  AS SjF schválil harmonogram a zorganizoval voľbu 4 zástupcov 
akademickej obce do AS STU. 

Veľká pozornosť bola venovaná rozpočtu a hlavným zásadám tvorby metodiky delenia dotačných 
prostriedkov na fakulte. Boli schválené nasledovné východiskové body: 

1. Presun finančných prostriedkov z podprogramu 0771201 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj na podprogram 07711 – poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a 
zabezpečenie prevádzky VŠ,  

2. Výkonové ukazovatele SjF sú nezmenené oproti roku 2010, 
3. Zápočty rokov 50/50 , t.j. výkony rokov 2010 a pridelené dotačné prostriedky 2010, 
4. Pre zamedzenie výrazných výkyvov v pridelenej dotácii na ústavy boli schválené tieto hranice: 

a) garantované minimum na úrovni tarifných platov, 
b) maximálny nárast +5% oproti dekretálnym platom. 

Bol schválený návrh študijných programov uskutočňovaný na fakulte v budúcom akademickom 
roku a podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou.  

Na predposlednom zasadnutí bol doc. Ing. R. Olšiak, PhD zvolený ako zástupca fakulty do Rady 
vysokých škôl na obdobie 2011 až 2015.  

Bolo schválený návrh na rozdelenie Ústavu prírodných, humanitných a spoločenských vied na 
Ústav matematiky a fyziky s oddeleniami: matematiky a fyziky a Centrum jazykov a športu 
s oddeleniami jazykov a športu ktoré bolo začlenené pod dekanát. 

Bola schválená nová štruktúra členenia dekanátu a Výročná správa o hospodárení fakulty. 
AS SjF STU súhlasil s vytvorením fondu dekana vo výške 2 % z reálnej potreby miezd na 

podprograme 07712 – VŠ veda a výskum a s presunom finančných prostriedkov vo výške 926 824 eur 
z podprogramu VŠ veda a výskum na podprogram 07711 – VŠ vzdelávanie. 

Na základe žiadosti vedúceho UPFI senátori odsúhlasili návrh dekana fakulty na zmenu názvu 
ústavu UPFI na Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení s platnosťou od 1.09.2011. 

Posledné zasadnutie AS sa uskutočnilo v Gabčíkove. 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. Zápisnice z každého zasadnutia sú zverejnené na úradnej 
tabuli na internetovej stránke SjF. 

Bratislava, 20. 12. 2011   
         prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. 

predsedníčka AS SjF STU 


