
 1 

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

 

 

Zápisnica č.6 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 26. 5. 2015 o 14:00 h 
 

 
 
Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 12. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 13. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   

3. Beniak Juraj, doc., Ing.,  PhD. 14. Kertész Milan, Ing.                               

4. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 15. Kováč Tomáš, Ing. 

5. Gabková Jana, RNDr., PhD.                16. Kozakovič Radko, Ing.                         

6. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           17. Krčová Jana, Bc.            

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             18. Majera Juraj, Bc.                                  

8. Chmelko Vladimír, Ing., PhD.              19. Melicher Markus 

9. Knížat Branislav, doc., Ing.,  CSc.         20. Nemec Martin 

10. Petrák Peter, Ing., CSc. 21. Ondraščin Martin 

11. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD.     22. Vilášek Lukáš 

 
Neprítomní :  

  1. Kucharíková Anna, PhDr., CSc.     – ospr.  4. Urban František, doc., Ing.,  CSc.    – ospr. 

  2. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.           – ospr. 5. Uváček Marian, Mgr., PhD.             – ospr. 

  3. Schrek Alexander, Ing., PhD.         – ospr.      

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Spresnenie rozpočtu SjF STU na rok 2015 (delenie dotácie pridelenej na rok 2015) 

 3. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium  

na SjF STU v akademickom roku 2016/2017 

 4. Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na SjF STU v Bratislave  

 5. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. Ing. F. Ridzoň, CSc. Najskôr privítal prítomných 

senátorov, dekana fakulty, doc. Ing. Branislava Hučka, PhD., prodekanku pre pedagogiku,   RNDr. Vieru 

Záhonovú a tajomníčku fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú a potom predstavil program zasadnutia.   

Prítomní členovia AS SjF schválili  program schôdze a overovateľov zápisnice: 

– Ing. Ferdinand Havelka, PhD.  

–  Bc. Jana Krčová 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
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K bodu 2:  
Materiál na rokovanie predložila tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová. Prítomných senátorov 

stručne oboznámila s vnútornou štruktúrou dotácie a spôsobom ich delenia pre jednotlivé podprogramy 

v rámci programu vysokoškolské vzdelávanie a veda. Uviedla, ktoré záväzne určené ukazovatele 

v zmysle dotačnej zmluvy bolo potrebné dodržať, a pripomenula, že presuny dotácií medzi jednotlivými 

podprogramami  je možné realizovať. V rámci tohto rozpočtu  bola vyčlenená na tovary a služby (TaS) na 

každý ústav suma iba 1500 EUR, hoci akademický senát požiadal dekana fakulty vyčleniť sumu 2000 

EUR (uznesenie z 21.4.2015). Jej výklad doplnil dekan fakulty, ktorý zároveň aj objasnil postup, ktorý 

bol aplikovaný pri delení dotácii pridelených fakulte na tento rok. Pripomenul, že delenie dotácií bolo 

ovplyvnené napr. valorizáciou miezd v r. 2014, navýšením rozpočtu miezd dôsledkom nárastu počtu 

doktorandov (o 18 viac). 

K uvedenému bodu sa diskutovalo (prof. Rohaľ-Ilkiv, Ing.Chmelko, prof. Gulan, doc. Beniak, doc. 

Hučko)  

- o delení dotačných prostriedkov, ktoré nevychádzalo z metodických východísk schválených AS SjF 

STU na zasadnutí 9.4.2013(záver: vypracovať novú metodiku), 

- o vhodnosti /nevhodnosti účelu tvorby centrálnej rezervy mzdových prostriedkov na fakulte, 

- o raste objemu mzdových prostriedkov pre „strediská“ (dekanát a  mimo ústavové zložky fakulty), 

- o preraďovaní zamestnancov z ústavov na dekanát na dobu neurčitú (záver: realizovať personálny audit 

na fakulte), 

- o financovaní medzi fakultných výkonov zamestnancov, 

- o nutnosti zvýšiť čiastku na TaS pre každý ústav na sumu 2000 EUR na úkor centrálnej rezervy. 

Spresnením rozpočtu na rok 2015 (delením dotácií pridelených na r. 2015) sa zaoberala aj ekonomická 

komisia na svojom zasadnutí 14.5.2015. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišli nasledujúce uznesenia AS SjF STU: 

1. AS SjF STU schvaľuje „Spresnenie rozpočtu SjF STU na rok 2015“ 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 11 

 Hlasovalo proti :   2 

 Zdržalo sa hlasovania :   8 

2. AS SjF STU žiada dekana fakulty pri delení dotácie k budúcemu finančnému roku prijať opatrenia na 

zníženie podielu mzdových prostriedkov vyčleňovaných pre „strediská“ (dekanát a mimo ústavové 

zložky fakulty) z celkového objemu ročných dotačných mzdových prostriedkov fakulty 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 16 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   5 

3. AS SjF STU žiada dekana fakulty vyčleniť z dotačných prostriedkov pre každý ústav fakulty na TaS 

sumu 2000 EUR 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   3 

Záver: Všetky tri uznesenie AS SjF STU boli  schválené. 
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K bodu 3: 

Prodekanka pre pedagogiku, RNDr. Viera Záhonová, oboznámila prítomných členov senátu                       

s podmienkami prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 

2016/2017.  

Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásili  

- zo študentskej časti AS Ing. Tomáš Kováč, ktorý navrhol upraviť poplatok za materiálne zabezpečenie 

prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona) z 35,00 EUR na 10,00 EUR pre uchádzačov o PhD. 

štúdium zo SjF STU, 

- doc. Fekete sa zaujímal o minimálny počet uchádzačov na PhD. štúdiu v akreditovaných študijných 

programoch (stanovuje ich smernica rektora, v rámci svojich potrieb ju môže upraviť dekan príslušnej 

fakulty). 

Uznesenie AS SjF STU: AS SjF STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske 

a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 2016/2017 

s pripomienkou. 

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 schválené s pripomienkou. 
 
 
 
K bodu 4: 

Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na SjF STU v Bratislave predstavil akademickému 

senátu dekan fakulty. Uviedol, že fakulta doteraz nemala ohľadom podnikateľskej činnosti prijatú žiadnu 

smernicu len ekonomický list. 

V diskusii vystúpila doc. Pokusová, doc. Beniak, doc. Ridzoň, prof. Rohaľ-Ilkiv a Ing. Chmelko. 

Diskutovalo sa najmä 

- k čl. 3, bod 7: objasnenie pojmu  neschválené kooperácie, 

- k čl. 3, bod 10: externé kooperácie – tie budú naozaj povolené len v prípadoch, že túto činnosť nie je 

možné zabezpečiť odbornými alebo materiálnymi kapacitami fakulty, 

- k čl.3, ods. 5, písm. f: kalkulačný vzorec ceny pre PČ  správna réžia – réžia SjF (9 % z PMz) náklady, 

ktoré vznikajú pri  (percento z PMz  podľa Čl. 3 ods. 5) zabezpečovaní a realizácii PČ – bola 

vznesená námietka – upraviť na minimálne 9 % z PMz, 

- k čl. 6 bod 1: možnosť drobného nákupu v hotovosti do výšky 30,00 EUR / deň – bola vznesená 

námietka – suma je príliš obmedzujúca, potreba zvýšiť ju na 100,00 EUR / deň.  

Uznesenie AS SjF STU: AS SjF STU schvaľuje „Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti              

na SjF STU v Bratislave“ s pripomienkami. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 19 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené s pripomienkami. 
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K bodu 5: 

Doc. Ridzoň informoval senátorov o zasadnutí AS STU, ktoré sa uskutočnilo 25.05.2015: 

- novým predsedom AS STU sa stal prof. Ján Híveš z FCHPT STU, 

- senátori zo SjF STU budú pracovať v komisiách: prof. Gulan – pedagogickej, prof. Šooš – 

legislatívnej, prof.  Rohaľ-Ilkiv – ekonomickej. Doc. Ridzoň bol zvolený za člena predsedníctva AS 

STU. 

Na záver ešte dekan fakulty pripomenul senátorom, že ešte v júni t. r. je potrebné vyjadrenie AS SjF STU 

k prechodových študijným programom vzhľadom na novú akreditáciu fakulty od ak. roku 2015/2016. 

Vzhľadom na túto skutočnosť je ďalšie zasadnutie AS naplánované na 16.6.2015. 

 

 

 

Zapísala: RNDr. Gabková Jana, PhD. 

  

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

Overili    : 
 

Ing. Ferdinand Havelka, PhD. 

 

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

 

 

Bc. Jana Krčová 

 

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

  

 

 

V Bratislave, 30. 5. 2015 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  

 


