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

 

Zápisnica č.11 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 14. 06. 2016 o 15:00 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, Prof., 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. Juriga Martin, Ing., PhD. 22. Kozakovič Radko, Ing.                         

10. Kucharíková Anna, PhDr., CSc.      23. Melicher Markus, Bc. 

11. Petrák Peter, Ing., CSc. 24. Nemec Martin, Bc. 

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

13. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.     

Neprítomní : počas celého zasadnutia      :  Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD. – ospr. 

  Ondraščin Martin – ospr. ( pozastavené členstvo) 

                      fluktuácia počas zasadnutia :  Chmelko Vladimír, Ing., PhD.    

                                                                      Urban František, Prof., Ing., CSc.     

                                                                      Uváček Marian, Mgr., PhD. 

           

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Vyjadrenie k návrhu rektora na prevod nehnuteľností vo vlastníctve STU v obci 

Ľubochňa pred jeho predložením na AS STU 

 3. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských 

študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2017–2018 

 4. Rozpočet SjF STU – úpravy dotácie na rok 2016 

 5. Delenie dotačných prostriedkov 

 6. 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, doc. Kollátha, tajomníčku fakulty Ing. 

Kuzmovú, doc. Ščepku) a predstavil program zasadnutia. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Prof. Roháľ–Ilkiv 

– Bc. Grausová Ivana 

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

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24 

 Hlasovalo za : 24 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
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K bodu 2:  

Materiál na prerokovanie predložil dekan fakulty, doc. Hučko. Podrobnejšie o ňom informoval doc. 

Ščepka a pripomenul, že pri prevode dotknutej nehnuteľnosti sa  postupuje v zmysle ustanovenia § 27 

ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, a to na účely prevodu majetku, ktorý slúži na plnenie úloh Strojníckej 

fakulty STU pred jeho predložením na schválenie Akademickému senátu STU. 

V diskusii vystúpil Prof. Roháľ–Ilkiv. Jeho príspevok sa venoval  cene predaja uvedenej nehnuteľnosti 

ako aj jej rekonštrukcii pred 2-3 rokmi.  

Návrh uznesenia AS SjF STU:  

AS SjF STU v Bratislave prerokoval návrh rektora na prevod majetku STU, ktorý slúži na plnenie úloh 

SjF STU a vyjadruje súhlas s jeho predložením na schválenie Akademickému senátu STU. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené. 

 
 
K bodu 3:  

Materiál k tomuto bodu vypracovala a prítomných senátorov o ňom informovala prodekanka pre 

pedagogiku Dr. Záhonová.  

V diskusii k tomuto bodu vystúpili 

–  doc. Fekete, ktorý sa zaujímal o stanovenie hranice študijného priemeru pre prijatie na PhD. štúdium, 

– Prof. Sejč, ktorý sa zaujímal o poplatky študentov na jednotlivé stupne štúdia na fakulte (sú stanovené 

smernicou rektora), 

– Dr. Kucharíková  ohľadom propagácie štúdia na SjF medzi stredoškolákmi. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych 

a doktorandských  študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2017–2018. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené. 

 

 

K bodu 4:  

Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, predstavila členom senátu návrh rozpočtu fakulty a jeho 

úpravy na rok 2016, pri tvorbe ktorého sa vychádzalo z potrieb fakulty v roku 2015. Pripomenula, že 

delenie dotácií MŠVVaŠ SR na jednotlivé fakulty schválil AS STU na svojom zasadnutí 29.2.2016. 

V diskusii k tomuto bodu požiadal  o slovo prof. Rohaľ-Ilkiv, ktorý povedal, že EK sa na svojom 

zasadnutí, 10.6.2016, oboznámila s obsahom, vnútornou štruktúrou a významnejšími úpravami rozpočtu 

s predošlým obdobím. Úpravy dotácie fakulty na rok 2016 do 31.5.2016 boli členmi komisie prerokované 

s nasledovným záverom: EK SjF STU odporúča senátu SjF schváliť navrhnutý „Rozpočet SjF STU 

v Bratislave na rok 2016 – úpravy dotácie na rok 2016 do 31.5.2016“. 
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Pripomienky EK k úprave č. 2 (spresniť na čo konkrétne budú použité vyčlenené čiastky na TaS vo výške 

180 000,00 Euro v podprograme 07711 a 50 094,00 Euro v podprograme 07712) boli Ing. Kuzmovou 

senátorom objasnené. 

Uznesenie AS SjF STU:  

1.   AS SjF STU schvaľuje úpravy dotácie SjF STU na rok 2016 do 31.5.2016  

2. AS SjF STU žiada dekana fakulty zverejniť na www stránke fakulty oznámenie o výzvach na 

postdoktorandské pobyty (4 miesta) a na podporu tímových projektov mladých výskumníkov SjF STU 

obsahujúce nutné podmienky a kritéria pre účasť a informácie o zásadách pre vyhodnotenie výziev.  

Výsledky hlasovania – uznesenie 1.  Výsledky hlasovania – uznesenie 2. 

Počet členov AS : 27 Počet členov AS : 27 

Počet prítomných : 25 Počet prítomných : 25 

Hlasovalo za : 24 Hlasovalo za : 25 

Hlasovalo proti :   0 Hlasovalo proti :   0 

Zdržalo sa hlasovania :   1 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenia AS SjF STU boli  schválené. 
 
K bodu 5:  

Materiál na rokovanie predložila tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová. Prítomných senátorov 

stručne oboznámila s vnútornou štruktúrou dotácie. 

Uviedla, že objem MP pripadajúci na ústavy (OMPU)  podľa ich podielu na výkonoch v r.2014 bol 

rozdelený  normatívnym spôsobom v závislosti od  ich výkonu, pričom 85% OMPU sa rozdelilo podľa 

výkonu ústavu vo vzdelávaní a 15% OMPU podľa podielu ústavu na publikačnej činnosti určeného podľa 

odseku (16) Metodiky MŠ SR.  

Dekan fakulty predložil návrh, aby  rezerva vzniknutá z korekcie bola rozdelená medzi tie ústavy, ktoré 

majú prídel medzi garantovaným minimom a maximálnym možným nárastom  podľa percentuálneho 

podielu  ústavu na celkovom prídele týchto ústavov.  

V diskusii k Deleniu dotačných prostriedkov odzneli nasledujúce pripomienky: 

– ako predísť v budúcnosti situácii, ktorá nastala, t.j. menej ako 50% z celkového počtu ústavov malo 

prídel medzi garantovaným minimom a maximálnym možným nárastom (doc. Fekete), odpovedal mu 

dekan fakulty, ktorý osobne prerokuje s každým vedúcim ústavu výkony ústavu,  

– pre určenie výkonu ústavu vo vzdelávaní  použité výkonové parametre – prepočítaný počet študentov 

vynásobený počtom kreditov a koeficient 0,7 pre dennú formu štúdia pre študijné programy prvého 

stupňa  v prvom roku štúdia – neodzrkadľujú reálny pedagogický výkon ústavu, koeficient 0,7 by mal 

byť zvýšený na 1,0 (Ing. Benco), 

– prepočítaný počet študentov vynásobený počtom kreditov nie je reálnym odrazom ani  pracovnej 

zaťaženosti učiteľa (doc. Fekete), 

– vzhľadom na vzniknutú situáciu garantované minimum MP vo výške 100% z tarifných platov by malo 

platiť nielen pre ústavy ale aj pre strediská a z celkového objemu MP  by nemali byť vyčlenené 

prostriedky na zabezpečenie pohyblivej mzdovej zložky pre strediská (Dr. Gabková), 

– podiel MP (33%) vyčleňovaných pre „strediská“ (dekanát a mimo ústavné zložky fakulty) 

z celkového objemu MP fakulty je vysoký a treba prijať účinné opatrenia na zníženie tohto podielu 

(Prof. Rohaľ-Ilkiv, odporučenie EK členom AS), 

– prof. Gulan navrhol vypracovať do budúceho delenia dotačných prostriedkov metodiku, ktorá by 

zohľadňovala pripomienky. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišli nasledujúce uznesenia AS SjF STU: 

1. AS SjF STU v Bratislave schvaľuje delenie dotačných prostriedkov  v súlade s uvedeným materiálom. 

2. AS SjF STU v Bratislave žiada dekana fakulty prijať účinné opatrenia na zníženie podielu (33%) MP 

vyčleňovaných pre „strediská“ (dekanát a mimo ústavné zložky fakulty) z  celkového objemu ročných 

dotačných MP fakulty. 
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Výsledky hlasovania – uznesenie 1.  Výsledky hlasovania – uznesenie 2. 

Počet členov AS : 27 Počet členov AS : 27 

Počet prítomných : 24 Počet prítomných : 24 

Hlasovalo za : 15 Hlasovalo za : 24 

Hlasovalo proti :   5 Hlasovalo proti :   0 

Zdržalo sa hlasovania :   4 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenia AS SjF STU boli  schválené. 

 

 
K bodu 6: 
Prof. Rohaľ-Ilkiv uviedol, že nárast výdavkov za spotrebovanú tepelnú energiu v  porovnaní s minulým 

rokom bol odôvodnený, zodpovedal klimatickým podmienkam. 

 

 

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

jedntlivých bodov programu. 

 

Zapísala: RNDr. Gabková Jana, PhD. 

  

 

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

Overili    : Prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. 
 

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

 
Bc. Ivana Grausová 

 

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

  

 

V Bratislave, 17. 06. 2016 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


