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Strojnícka fakulta STU, Nám. Slobody 17, 812 31  Bratislava 

 
 

Zápisnica č.10 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 05. 04. 2016 o 14:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 14. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.            

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 15. Schrek Alexander, doc.,  Ing., PhD.          

3. Beniak Juraj, doc., Ing.,  PhD. 16. Urban František, doc., Ing., CSc.     

4. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 17. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

5. Gabková Jana, RNDr., PhD.                18. Grausová Ivana, Bc. 

6. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           19. Chlebo Michal, Bc. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             20. Kertész Milan, Ing.                               

8. Chmelko Vladimír, Ing., PhD.              21. Kováč Tomáš, Ing. 

9. Kucharíková Anna, PhDr., CSc.      22. Kozakovič Radko, Ing.                         

10. Petrák Peter, Ing., CSc. 23. Melicher Markus, Bc. 

11. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD. 24. Nemec Martin, Bc. 

12. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 25. Ondraščin Martin 

13. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   26. Sivý Martin, Ing. 
 

Neprítomní : Juriga Martin, Ing., PhD. – ospr. 

 

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Správa o činnosti AS SjF STU za rok 2015 

 3. Správa o VVČ a zahraničných vzťahoch SjF STU v Bratislave za rok 2015 

 4. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2015 

 5. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 6. Návrh metodiky delenia dotačných mzdových prostriedkov za rok 2016 

 7. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie otvoril predseda AS SjF STU, doc.Ing. F.Ridzoň, CSc.  Privítal prítomných senátorov a hostí 

(dekana fakulty, doc. Hučka, prodekanov –  Dr. Záhonovú, Prof. Gondára, doc. Kollátha,  tajomníčku 

fakulty Ing. Kuzmovú). 

Prv ako predstavil program schôdze, oznámil členom senátu, že od senátora doc. Ing. Branislava Knížata, 

PhD., obdržal list, v ktorom menovaný uvádza, že sa vzdáva funkcie člena AS SjF STU ku dňu 4.4.2016 

v zmysle  § 26, odst. (6), písmeno h) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov.   Následne 5.4.2016 (8:30 h, č. m. 402) prebehli na Ústave procesného inžinierstva doplňujúce 

voľby nového člena AS SjF, ktorým sa stal Ing. Martin Juriga, CSc. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Ing. Peter Petrák, CSc.  

– Bc. Markus Melicher 

Program zasadnutia aj overovatelia zápisnice boli schválení bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 
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 Hlasovalo za : 26 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
K bodu 2:  

Predseda AS SjF stručne prezentoval prítomným senátorom správu o činnosti AS SjF za rok 2015. 

Správa bola v AS prerokovaná bez pripomienok.  
 
K bodu 3:  

Správu o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2015 predniesol prodekan fakulty Prof. Gondár. 

Podrobnejšie sa venoval porovnaniu počtu podaných a prijatých projektov KEGA, VEGA, 

medzinárodných a ďalších projektov za posledné 3 roky a vyzval na ďalšie podávanie projektov.  

Pozitívne hodnotil najmä projekt s názvom „ Výskumné centrum ALLEGRO“ týkajúci sa héliovej slučky, 

ktorá je už v súčasnosti nainštalovaná a funkčná. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpil doc. Fekete, ktorý sa zaujímal o prerozdelenie financií na všetky 

ústavy, ktoré sa podieľali na tomto projekte. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU schvaľuje správu o VVČ a zahraničných vzťahoch SjF STU v Bratislave za rok 2015. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 26 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo  jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 4:  

Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, stručne informovala členov senátu o výnosoch a nákladoch 

fakulty, ako aj stave a vývoji finančných fondov za rok 2015.  

Upozornila prítomných na nárast výdavkov za spotrebovanú tepelnú energiu v porovnaní s minulým 

rokom i keď tohtoročná zima bola mierna. 

Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásili: 

–  predseda Ekonomickej komisie na SjF STU Prof. Rohaľ-Ilkiv, ktorý povedal, že EK sa podrobnejšie 

zaoberala touto správou na svojom zasadnutí 1.4.2016, na ktoré bola prizvaná aj Ing. Kuzmová. 

Uviedol, že EK odporúča schváliť túto správu s pripomienkou – zdôvodniť nárast spotreby tepelnej 

energie. 

–  doc. Urban, Prof. Sejč a Ing. Chmelko diskutovali k príčinám nárastu spotreby tepelnej energie.  

– V závere diskusie dekan fakulty uviedol, že na podrobnejšie objasnenie tohto problému bude na 

fakultu pozvaná Ing. Šipekiová z útvaru energetiky a revíznych činnosti riadeného kvestorom STU. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU schvaľuje Výročnú  správu o hospodárení fakulty za rok 2015. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo  jednomyseľne schválené. 
 
K bodu 5:  
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Tajomníčka fakulty, Ing. Kuzmová uviedla, že pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 

hospodárenia v r. 2015 a prvých troch mesiacoch roku 2016. Upozornila, že plánované náklady v r. 2016 

sú o 8,38% vyššie oproti r. 2015 vzhľadom na Fond obnovy. 

V diskusii  

– sa Ing. Chmelko zaujímal o financie ohľadom projektu Univerzitný vedecký park (UVP). Prof. 

Roháľ–Ilkiv, z pozície člena AS STU, uviedol, že UVP je samostatná jednotka. STU ho  dotovala 

v sume približne 260 000 eur. Z tohto zdroja bolo pre fakultu vyčlenených 36 000 eur a  zatiaľ nie je 

známy mechanizmus, ako deliť tieto finančné prostriedky na jednotlivých členov v rámci 

riešiteľského kolektívu. 

– Prof. Rohaľ-Ilkiv povedal, že EK sa na svojom zasadnutí, 01.04.2016, zaoberala aj týmto bodom 

programu. Návrh rozpočtu fakulty bol členmi EK prerokovaný s nasledovným záverom: EK SjF STU 

odporúča senátu SjF schváliť navrhnutý rozpočet. 

– Ing. Chmelko poukázal na výšky priemerných platov administratívnych zamestnancov na fakulte. Na 

zasadnutí AS 3.2.2015  dekan fakulty, hneď po svojom nástupe do funkcie, priznal nielen nárast počtu 

členov dekanátu, ale aj skutočnosť, že prácu na dekanáte treba zefektívniť. AS opäť vyzval dekana 

fakulty aby prijal opatrenia na zníženie podielu mzdových prostriedkov vyčlenených pre „strediská“ 

(dekanát a mimo ústavové zložky fakulty) z celkového objemu ročných dotačných mzdových 

prostriedkov fakulty. Táto požiadavka bola vznesená na dekana fakulty už na zasadnutí AS dňa 

26.5.2015.  

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2016. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené. 

 

 
K bodu 5: 
Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová prezentovala Návrh metodiky delenia dotačných mzdových 

prostriedkov na rok 2016.  

V diskusii k Návrhu metodiky odzneli nasledujúce pripomienky: 

– pre určenie výkonu vo vzdelávaní  použitý výkonový parameter , prepočítaný počet študentov (PPŠ) 

vynásobený počtom kreditov, neodzrkadľuje hlavný výkon ústavu vo vzdelávaní (Ing. Benco, Dr. 

Gabková), 

– zvýšiť koeficient pre dennú formu štúdia pre študijné programy prvého stupňa už v letnom semestri 

prvého roku štúdia z 0,7 na 1,0 (Ing. Benco, Dr. Gabková), 

– zvýšiť koeficient (viď predchádzajúci odstavec) na laboratórnych cvičeniach z fyziky aspoň na 

hodnotu 1,3 nakoľko každú študijnú skupinu je potrebné rozdeliť na dve skupiny, aj s ohľadom na 

BOZP (Ing. Benco), 

– Prof. Sejč podporil návrh Ing. Benca a navrhol aby aj cvičenia na iných predmetoch boli hodnotené 

týmto koeficientom, pretože študenti napr. na jeho predmete požadujú viac hodín praktických cvičení 

ako prednášok, 

– Ing. Chmelko upozornil na skutočnosť, aby takéto cvičenia (nielen laboratórne) nevznikli hromadne – 

aj v tých predmetoch, kde predtým neboli, 

– je preto potrebné stanoviť presné pravidlá – ktoré predmety budú mať cvičenia s delením študijnej 

skupiny študentov na dve časti + stanovenie  minimálneho počtu študentov v skupinách,  

– vzhľadom na uvedené pripomienky je potrebné pripraviť ďalší model delenia MP. 
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– EK sa na svojom zasadnutí, 01.04.2016, zaoberala aj týmto bodom programu a odporúča senátu SjF 

opäť požiadať dekana fakulty, aby v roku 2016 vyčlenil na TaS na každý ústav sumu 2000 €.  

Uznesenie AS SjF STU z tohto bodu programu znie: 

AS SjF STU žiada dekana fakulty, aby v roku 2016 vyčlenil na tovary a služby na každý ústav sumu 

2000 €. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: – Uznesenie AS SjF STU bolo schválené. 

            – AS SjF STU prerokoval Metodiku delenia dotačných MP s pripomienkami. 
 
K bodu 6: 

– Prodekanka Záhonová upresnila počty študentov prijatých na jednotlivé stupne štúdia z materiálu 

Ďaľšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktrandské štúdium na SjF STU 

v akademickom roku 2016/2017, ktorý bol schválený AS 26.05.2015. 

– Ing. Beniak sa zaujímal o vyplatenie odmien (motivačné kritéria) za odvedenú publikačnú činnosť. 

– Dr. Kucharíková sa zaujímala o aktuálny počet študentov prihlásených na SjF STU a propagáciu 

štúdia na fakulte. 

– Dr. Gabková oslovila dekana fakulty ohľadom prepojenia služobných mobilov s ústredňou na fakulte. 

Dekan fakulty sľúbil, že ak toto prepojenie je možné, bude zrealizované. 

 

Na záver zasadnutia AS predseda senátu poďakoval prítomným senátorom za aktívnu účasť na rokovaní 

jedntlivých bodov programu. 

 

Zapísala: RNDr. Gabková Jana, PhD. 

  

................................................................... 

Overili    : 
Ing. Peter Petrák, CSc.  

 

................................................................... 

 
Bc. Markus Melicher 

 

................................................................... 

  

 

V Bratislave, 08. 04. 2016 

                                                                                                     ................................................... 

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


