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

Zápisnica č.17 / (2014 – 2018)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 27. 4. 2017 o 14:00 h

Prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Belavý Cyril, Prof., Ing., PhD.
Benco Peter, Ing., CSc.
Beniak Juraj, doc., Ing., PhD.
Fekete Roman, doc., Ing., PhD.
Gabková Jana, RNDr., PhD.
Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.
Chmelko Vladimír, Ing., PhD.
Juriga Martin, Ing., PhD.
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.
Petrák Peter, Ing., CSc.
Pokusová Marcela, doc., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. CSc.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Grausová Ivana, Bc.
Chlebo Michal, Bc.
Kertész Milan, Ing.
Kozakovič Radko, Ing.
Melicher Markus, Bc.
Nemec Martin, Bc.
Ondraščin Martin
Sivý Martin, Ing.
Uváček Marian, Mgr., PhD.

Neprítomní: počas celého zasadnutia

: Urban František, prof., Ing., CSc. – ospr.
Kováč Tomáš, Ing. – ospr.
fluktuácia počas zasadnutia: Uváček Marian, Mgr., PhD.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Úpravy dotácie k 31.12.2016
Rozdelenie neúčelovej dotácie 9608,00 EUR
Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2016
Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2017
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlasníctve STU
Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS SjF STU, doc. Ing. F. Ridzoň, CSc., privítal prítomných senátorov a hostí – doc. Ing.
Michala Masaryka, PhD., povereného výkonom funkcie dekana fakulty , prodekanov – Dr. Vieru
Záhonovú, prof. Ernesta Gondára, doc. Ľudovíta Kollátha, Ing. Gabrielu Kuzmovú, tajomníčku fakulty
a prof. Ľubomíra Šooša, zvoleného kandidáta na dekana fakulty a otvoril zasadnutie akademického
senátu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Ing. Peter Benco, CSc.
– Ing. Milan Kertész
Program zasadnutia a overovatelia zápisnice boli schválení bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.
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Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

K bodu 2:

Informácie zo zasadnutia Kolégia rektora (26.4.2017) a aktuálne otázky SjF referoval prítomným
senátorom doc Masaryk. Povedal, že Kolégium rektora bolo veľmi krátke. Informácie z Kolégia rektora
sa týkali najmä udelenia Ceny rektora profesorom STU, tímom mladých vedeckých pracovníkov a
postdoktorantského štúdia. K aktuálnym otázkam SjF neuviedol žiadne nové skutočnosti.

K bodu 3:

Informácie zo zasadnutí AS STU (13.3.2017, 10.4.2017) predniesol prítomným senátorom predseda AS
SjF STU, doc. Ridzoň.
Informácie z AS STU sa týkali:
– rozpočtu STU na rok 2017,
– rozdelenia dotácie na rok 2017 v sume 600 000, - EUR na UVP – tento bod bol stiahnutý z rokovania
AS STU,
– rozdelenia neúčelovej dotácie z MŠVVaŠ SR (dodatok č. 13 k Dotačnej zmluve STU v Bratislave)
s cieľom použitia týchto prostriedkov na podporu účasti UVP na STU a na fakultách,
– valorizácie platov nepedagogických zamestnancov,
– návrhu dodatku k vnútorného predpisu STU ohľadom štipendií a štipendijného fondu rektora (návrh
na zvýšenie odvodu do štipendijného fondu rektora z 10% na 15% AS STU neodsúhlasil),
– zriadenia MŠ pre deti študentov a zamestnancov STU,
– prevodu nehnuteľností v Nižnej Boci, ktoré sú vo vlastníctve STU,
– súhlasu na nájom nehnuteľných vecí STU,
– návrhu členov Správnej rady STU rektorom, za členov Správnej rady STU boli navrhnutí – Ing.
Slezák (fi Siemens), Ing. Lukáč (fi BVS) a doc. Harach (fi LHC, s.r.o.),
– ukončenia členstva STU v záujmovom združení VÚZ – PI SR – bol vyplatený vyrovnávací podiel
v súvislosti s vystúpením STU zo združenia.
V diskusii k tomuto bodu vystúpil Ing. Chmelko, ktorý sa zaujímal ohľadom nových skutočností
v projekte ACCORD. Odpovedal mu doc. Masaryk, koordinátor spomenutého projektu za SjF STU –
žiadne nové skutočnosti známe nie sú.

K bodu 4:

Materiál na rokovanie predložil doc. Masaryk a materiál vypracovala tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela
Kuzmová na základe listu rektora STU zo dňa 22.12.2016 ohľadom úpravy dotácie v mesiaci december
2016 a prezentovala ho prítomným senátorom.
Prof. Roháľ–Ilkiv, predseda EK, uviedol, že EK zasadala 6.4.2017. Na jej zasadnutie boli prizvaní aj Ing.
Kuzmová a predseda senátu doc. Ridzoň. Prítomní členovia komisie prediskutovali predložený materiál.
EK odporúča členom akademického senátu schváliť úpravy dotácie SjF STU v Bratislave realizované
k 31.12.2016 bez pripomienok.
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Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie SjF STU v Bratislave realizované k 31.12.2016 bez
pripomienok.
Výsledky hlasovania: Počet členov AS
: 27
Počet prítomných
: 24
Hlasovalo za
: 24
Hlasovalo proti
: 0
Zdržalo sa hlasovania : 0
Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:

Materiál na rokovanie predložil doc. Masaryk, vypracovala a prezentovala ho tajomníčka fakulty Ing.
Kuzmová.
Hneď na začiatku zdôraznila, že sa jedná o neúčelovú dotáciu a uviedla, že MŠVVaŠ SR dodatkom č. 13
k Dotačnej zmluve navýšilo dotáciu STU v Bratislave pre podprogram 077 12 01 vysokoškolská veda
a technika o 180 275,- €. Jedná sa o navýšenie neúčelovej dotácie na výskumnú vývojovú alebo umeleckú
činnosť na základe dodatočne doplatených finančných prostriedkov z MF SR v súvislosti so zvýšením
stupníc platových taríf.
Vo vedení STU bol schválený rozpis tejto dotácie podľa podielu účastí na UVP dňa 20.12.2016,
z dôvodu, aby sa finančné prostriedky dostali čo najskôr na fakulty. Postup odvíjajúci sa od vstupnej
ceny obstaraných zariadení UVP bol odsúhlasený v KR STU a na rokovaní AS STU dňa 13.3.2017. SjF
STU bola pridelená neúčelová dotácia vo výške 9 608,- €.
Vzhľadom na pôvodný zámer MŠVVaŠ SR (valorizácia) ohľadom neúčelovej dotácie navrhuje
predkladateľ rozdeliť tieto finančné prostriedky na ústavy a pracoviská SjF STU podľa objemu tarifných
platov pedagogických zamestnancov podľa priloženej tabuľky.
Prof. Roháľ–Ilkiv prezentoval stanovisko EK, ktorá odporúča členom akademického senátu, aby AS SjF
STU žiadal dekana fakulty dodržať pri rozdelení uvedenej neúčelovej dotácie uznesenie AS STU č.
1.3/2017 zo dňa 13.3.2017 použiť tieto prostriedky na podporu súčasti UVP na STU a na fakultách.
V diskusii k tomuto bodu vystúpili
– Ing. Benco, Ing. Chmelko, Dr. Gabková a Dr. Kucharíková – podľa ich názoru nie je cieľ tejto dotácie
MŠVVaŠ SR jasne stanovený a dotácia nemá byť použitá na podporu súčasti UVP na STU a na
fakultách,
– doc. Fekete a Ing. Juriga podporili uznesenie AS STU.
Uznesenia AS SjF STU k tomuto bodu znejú:
Variant č. 1: AS SjF STU v Bratislave schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie vo výške 9608,- €.
(dodatok č. 13 k Dotačnej zmluve STU v Bratislave ) v zmysle uznesenia AS STU č.
1.3/2017 zo dňa 13.3.2017, ktorým je určený cieľ použitia týchto prostriedkov na podporu
účasti UVP na STU a na fakultách.
Variant č. 2: AS SjF STU v Bratislave schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie vo výške 9608,- €.
vzhľadom na pôvodný zámer MŠVVaŠ SR (dodatok č. 13 k Dotačnej zmluve STU
v Bratislave) na jednotlivé ústavy a pracoviská SjF STU podľa podielu tarifných platov
pedagogických zamestnancov na jednotlivých ústavoch k celkovému objemu tarifných
platov pedagogických zamestnancov ( valorizácia).
Výsledky hlasovania – Variant č.1.
Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

Výsledky hlasovania – Variant č. 2.
: 27
: 25
: 6
: 14
: 5

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 20
: 0
: 5

Záver: Uznesenie AS SjF STU – variant č.2 bol schválený.
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K bodu 6:

Materiál bol predložený doc. Masarykom v zmysle § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Materiál prezentovala tajomníčka fakulty, Ing. Kuzmová. Vo svojej prezentácii stručne informovala
členov senátu o výnosoch a nákladoch fakulty, ako aj stave a vývoji finančných fondov za rok 2016.
Senátori mali možnosť oboznámiť sa s uvedeným materiálom vopred.
EK na svojom zasadnutí prerokovala aj tento bod programu a odporúča senátorom schvaliť Výročnú
správu o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2016 s nasledovnými pripomienkami:
a) AS SjF STU žiada dekana fakulty pravidelne predkladať na rokovania senátu zámery a plán
čerpania výnosov rozpočtu fakulty zo školného, z tržieb z predaja služieb a z nájmu majetku,
b) AS SjF STU žiada dekana fakulty prehodnotiť účelnosť 15% viazania z pridelených finančných
prostriedkov určených na riešenie projektov VEGA, KEGA a APVV pre potreby úhrady energií
na fakulte,
c) AS SjF STU žiada dekana fakulty predložiť podrobnejšiu analýzu poskytnutých štipendií
z vlastných zdrojov fakulty v rokoch 2015 a 2016 (Tabuľka č. 19 výročnej správy) pokiaľ ide
o účel a výšku poskytovaných štipendií,
d) AS SjF STU žiada dekana fakulty predložiť na rokovanie senátu informáciu o stave plnenia
uznesenia č.2 k bodu 2 zo zasadnutia senátu zo dňa 26.5.2015(zápisnica č.6/(2014-2018))
a uznesenia č.2 k bodu 5 zo zasadnutia senátu zo dňa 14.6.2016 (zápisnica č.11/(2014-2018))
žiadajúcich dekana fakulty prijať účinné opatrenia na zníženie podielu (33%) mzdových
prostriedkov vyčleňovaných pre „strediská“ (dekanát a mimo ústavné zložky fakulty) z celkového
objemu ročných dotačných mzdových prostriedkov fakulty.
V diskusii Ing. Chmelko upozornil na nevhodnosť vyplatenia mimoriadnych štipendiá študentom práve
v období voľby kandidáta na dekana SjF STU. Oponovali mu Bc. Ondraščin a Bc. Melicher – štipendiá sú
študentom vyplatené za ich mimoriadnu činnosť obvykle v období pred Vianocami, avšak tohto roku sa
ich vyplatenie omeškalo z objektívnych príčin a bolo tak žiaľ realizované v nevhodnom období.
Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2016
s pripomienkami a) – d).
Výsledky hlasovania: Počet členov AS
: 27
Počet prítomných
: 25
Hlasovalo za
: 25
Hlasovalo proti
: 0
Zdržalo sa hlasovania : 0
Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 7:

Materiál k tomuto bodu programu predložený doc. Masarykom v zmysle § 27, ods. 1 e) zákona
č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, uviedla, že v návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti
za rok 2016, zo skutočnosti za obdobie január – február 2017, z očakávaných nákladov, z pridelenej
dotácie na rok 2017 a z ostatných očakávaných výnosov do konca roka a stručne komentovala jednotlivé
položky rozpočtu.
Členovia EK sa na svojom zasadnutí zhodli na jednej pripomienke ohľadom schválenia Návrhu rozpočtu
SjF STU v Bratislave na rok 2017 – zachovať v položke rozpočtu „521– Mzdové náklady“ očakávané
náklady v roku 2017 na úrovni nákladov z roku 2016 (teda nenavrhovať tu pokles o 50 813,00 Euro)
a v položke rozpočtu „502 – Spotreba energie“ neplánovať na rok 2017 navýšenie o 53 019,00 Euro, ale
iba navýšenie na úrovni rozdielu (53 019,00 – 50 813,00 = 2206,00) Eur.
V diskusii k navrhovanému rozpočtu prof. Šooš a doc. Masaryk naopak podporili uvedené navýšenie
v položke rozpočtu „502“ a Ing. Chmelko navrhol zvýšiť plat zamestnancom s najnižšími príjmami, napr.
dvom upratovačkám ťažkého laboratória.
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Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave za rok 2017 s pripomienkami
– položku rozpočtu „521– Mzdové náklady“ navýšiť o 37 580,- Eur,
– položku rozpočtu „524 –Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie“ navýšiť o 13 233,-Eur,
– položku rozpočtu „502 – Spotreba energie“ znížiť o 50 813,- Eur.
Výsledky hlasovania: Počet členov AS
: 27
Počet prítomných
: 25
Hlasovalo za
: 25
Hlasovalo proti
: 0
Zdržalo sa hlasovania : 0
Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 8:

Členovia AS SjF STU boli s týmto materiálom oboznámený začiatkom apríla 2017. K 10.4.2017
vyslovilo predbežný súhlas 26 členov AS SjF STU. Z písomných stanovísk k uvedenému materiálu
vyplynula jedná pripomienka, ktorá je zapracovaná v návrhu uznesenia.
Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie:
AS SjF STU v Bratislave súhlasí s návrhom na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
STU, ktoré sú v užívaní SjF STU, v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s. s pripomienkou –
pretože vecné bremeno bude odplatné sumou určenou znaleckým posudkom, AS SjF STU žiada, aby bola
SjF STU poukázaná alikvotna časť zaplatenej sumy.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 9:

Predseda senátu, doc. Ridzoň, informoval prítomných senátorov o tom, že obdŕžal od prof. Žiarana list,
v ktorom ho upozorňuje na neadekvátnu skladbu povinných predmetov a hodinový rozsah základných
predmetov tvoriacich konštrukčný smer našej fakulty. Alternácia dvoch významných a potrebných
predmetov (Technická mechanika II, Numerická matematika) na bakalárskom stupni štúdia je
nesystémová a žiada AS SjF STU o pomoc pri riešení tejto situácie. Stanovisko k tejto problematike bude
diskutované na ďalšom zasadnutí AS SjF, keď už bude vymenovaný nový dekana fakulty.
Bc. Melicher informoval, že v dňoch 2.5.2017 a 3.5.2017 sa budú konať doplňujúce voľby do študentskej
časti AS SjF. Aktuálny počet kandidátov z radov študentov je desať.
Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD.

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

Overili : Ing. Peter Benco, CSc.

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

Ing. Milan Kertész

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

V Bratislave, 2.5.2017
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
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predseda AS SjF STU
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