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

Zápisnica č. 24 / (2014 – 2018)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 16. 05. 2018 o 13:00 h
Prítomní :

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

Benco Peter, Ing., CSc.
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.
Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.
Lokajová Jana, Mgr.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., CSc.
Pokusová Marcela, doc., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. CSc.
Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Čierny Matúš, Bc.
Hladiš Peter, Ing.
Kvasný Patrik
Majka Marek, Bc.
Majstrík Andrej
Michal Marko
Ondraščin Martin, Bc.
Šímová Veronika

Neprítomní: počas celého zasadnutia

: Belavý Cyril, Prof., Ing., PhD. – ospr.
Melicher Markus, Ing.
– ospr.
fluktuácia počas zasadnutia : Gabková Jana, RNDr., PhD.
Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.
Hladiš Peter, Ing.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.

Program:

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

Otvorenie a schválenie programu
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2017
Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2018
Metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU v Bratislave
Návrh metodiky delenia mzdových dotačných prostriedkov na rok 2018
Rôzne

K bodu 1:

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. F. Ridzoň, CSc., ktorý privítal prítomných senátorov,
hostí z vedenia fakulty – dekana fakulty, prof. Ľubomíra Šooša, prodekana, prof. Františka Urbana
a tajomníčku fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú a predstavil program zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
– Bc. Matúš Čierny
Ďalšie pripomienky a doplňujúce návrhy k programu zasadnutia zo strany prítomných senátorov vznesené
neboli.
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Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 23
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 22
: 0
: 1

Záver: Overovatelia zápisnice boli väčšinou hlasov schválení.

K bodu 2:

Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF referoval prítomným dekan fakulty, prof. Ľubomír Šooš.
Uviedol, že Kolégium rektora na svojom zasadnutí okrem pravidelných bodov prerokoval aj dlhodobý
zámer rozvoja STU. Na SjF je v súčasnosti prioritou intenzívna príprava Metodiky individuálneho
hodnotenia zamestnancov SjF STU v Bratislave. Pozornosť venoval aj ukončeniu stavebných prác na
prízemí budovy a rekonštrukcii internetovej siete na fakulte.
K bodu 3:

Doc. Ridzoň, jeden zo zástupcov SjF STU v AS STU, informoval prítomných o zasadnutí AS STU, ktorý sa
konal dňa 16.4.2018. Okrem pravidelných bodov sa AS STU zaoberal nasledovnými bodmi:
 rozpočet STU (rozpis dotácie na rok 2018 - schválený)– SjF dostane oproti roku 2017 o 74 453 Eur
menej,
 rozpočet STU – informácia o rozpise dodatku č. 1 k dotačnej zmluve (valorizácia) - zvýšenie platových
taríf pre nepedagogických zamestnancov a zvýšenie štipendií doktorandov,
 návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech Bratislavskej
teplárenskej, a. s. (schválený),
 zmena účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy z roku 2017 (schválená),
 Výročná správa o činnosti STU za rok 2017 (schválená),
 odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nim,
 prerokovanie dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Projektového strediska STU.
K bodu 4:

Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, stručne predstavila prítomným členom senátu Výročnú správu
o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2017.
Pripomenula, že správa je vypracovaná v súlade s § 20, ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov a podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ a jej cieľom
je poskytnúť informácie o finančnej a majetkovej situácii SjF STU.
Ďalej uviedla v číslach celkové náklady, ktoré SjF STU vykazovala k 31.12.2017, vrátane adekvátnych
častí v hlavnej a v zdaňovanej činnosti a celkový hospodársky výsledok fakulty po zdanení, ktorý
pozostáva zo straty v hlavnej činnosti a zisku v zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Táto Výročná správa bola prerokovaná aj na zasadnutí EK dňa 14.5.2018, ktorá nemá zásadné pripomienky
k tejto správe a odporúča AS SjF STU ju schváliť.
V diskusii vystúpili
 Ing. Chmelko – zdôraznil, že je potrebné si uvedomiť, kde sú najväčšie náklady fakulty, čo fakultu tlačí
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do mínusu, ako to riešiť, aby nemuseli byť použité finančné prostriedky rezervného fondu,
 tajomníčka fakulty pripomenula, že oproti roku 2016 počet zamestnancov síce poklesol o 23, ale počet
zostávajúcich zamestnancov je vzhľadom k aktuálnemu počtu študentov stále vysoký a pripomenula, že
fakulta vlastní tri budovy, ktoré si vyžadujú financie na zabezpečenie ich prevádzok,
 dekan fakulty – rezervy vidí jednak vo vede a výskume, z ktorých výstupy sú slabé, čo má za následok
menší objem pridelených finančných prostriedkov fakulte na ďalší rok, ako aj vo vysokom počte
zamestnancov na počet študentov fakulty (priemer je 7,8 študentov / 1 pedagóg).
Z rokovania o Výročnej správe vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SjF STU za rok 2017.
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 schválené jednohlasne
Na uvedenom zasadnutí EK prerokovala aj vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP za rok 2017
pridelené SjF vo výške 34 800,– Eur a odporúča AS SjF , aby požiadal dekana fakulty prerozdeliť tieto
finančné prostriedky na pracoviská ústavov fakulty podľa ich výkonov vo vedecko-výskumnej činnosti
dosiahnutých v roku 2017. V diskusii vystúpili:
 prof. Roháľ – Iľkiv – prezentoval vlastné stanovisko, že vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP deliť
len na ústavy, ktoré sa priamo podieľali na ÚVP a nie celoplošne. Jeho požiadavka je formulovaná v
„Uznesení č. 2“,
 Ing. Fekete – navrhuje vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP deliť len na ústavy, ktoré sa priamo
podieľali na ÚVP a nie celoplošne,
 Ing. Chmelko – navrhuje vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP deliť na všetky ústavy fakulty,
 dekan fakulty – pripomenul, že vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP nie sú účelovo viazané.
Z uvedenej diskusie vzišli nasledujúce uznesenia AS SjF STU:
Uznesenie č. 1: AS SjF STU žiada dekana fakulty prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP za
rok 2017 pridelené SjF vo výške 34 800,00 Eur na pracoviská ústavov fakulty podľa ich
výkonov vo vedecko-výskumnej činnosti dosiahnutých v roku 2017.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 25
: 11
: 12
: 2

Záver: Uznesenie AS SjF STU nebolo schválené.
Uznesenie č. 2: AS SjF STU žiada dekana fakulty prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky na ÚVP za
rok 2017 pridelené SjF vo výške 34 800,00 Eur len na pracoviská ústavov fakulty
podieľajúce sa na UVP.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 25
: 13
: 12
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené väčšinou hlasov.
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K bodu 5:

Návrh rozpočtu SjF STU na rok 2018 prezentovala prítomným senátorom tajomníčka fakulty, Ing.
Kuzmová. Analyzovala najdôležitejšie položky v rozpočte a tiež uviedla predpokladaný hospodársky zisk
fakulty v roku 2018.
V diskusii k tomuto bodu programu vystúpili
 Ing. Chmelko , ktorý sa zaujímal sa, prečo bola finančná dotácia vo výške 50 000, 00 Eur pridelená len
pre STUBA Green Team. Odpovedal mu dekana fakulty – ide o finančnú dotáciu pridelenú Rektorátom
STU a Bc. Ondraščina objasnil, že v STUBA Green Team-e pracujú študenti z rôznych fakúlt STU.
 Bc. Ondraščin, ktorý diskutoval s vedením fakulty ohľadom štipendijného fondu pre študentov.
Na odporúčanie EK fakulty, ktorá sa zaoberala na svojom zasadnutí aj dotknutým rozpočtom, bolo vznesené
nasledujúce uznesenie: AS SjF STU schvaľuje návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2018
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 schválené jednomyseľne.
EK na svojom zasadnutí prerokovala aj pridelenie v rámci rozdelenia dotácie na Tovary a služby na rok
2018 čiastku 1000,00 Eur / každý ústav fakulty a rozdelenie finančných prostriedkov na ÚVP za rok 2018
pridelené SjF vo výške 32 061,00 Eur. Stanovisko EK prítomným senátorom tlmočil jej predseda, prof.
Roháľ–Iľkiv.
Z rokovania vzišli nasledujúce uznesenia AS SjF STU:
Uznesenie č. 1: AS SjF STU žiada dekana fakulty prideliť v rámci rozdelenia dotácie na Tovary a Služby
na rok 2018 čiastku 1000,00 Eur pre každý ústav fakulty.
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 schválené jednomyseľne.
Uznesenie č. 2: AS SjF STU žiada dekana fakulty rozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov na ÚVP
za rok 2018, pridelené SjF vo výške 32 061,00 Eur, predložiť na rokovanie nasledujúceho
zasadnutia AS SjF dňa 29.05.2018.
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 schválené jednomyseľne.
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K bodu 6:

Metodiku individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU v Bratislave stručne pripomenul prítomným
senátorom dekan fakulty. Pripomenul najnovšie zmeny v Metodike
 názov servisné pracoviská (ÚMF, ÚJŠ, VIS) bol upravený na podporné pracoviská fakulty,
 na Bc. stupni štúdia pre študijný program bol stanovený minimálny počet študentov na 20 študentov,
 na Ing. stupni štúdia pre študijný program bol stanovený minimálny počet študentov na 7 študentov,
 zdôraznil, že je možné učiť aj menší počet študentov, avšak do hodnotenia vyučujúceho bude započítaná
len adekvátna časť výučby,
 na skúšanie 1 študenta bola stanovená časová dotácia 0,75 hod.
Na záver svojho vystúpenia venoval ešte niekoľko poznámok citáciám a publikáciám vo Web of Science
a zdôraznil, že je v právomoci vedúceho ústavu meniť výkony svojich podriadených v oblasti pedagogiky.
K uvedenému bodu v diskusii vystúpili
 za ÚMF senátori Ing. Benco, ktorý požadoval pre ústav upraviť váhové koeficienty významnosti
v pedagogike z 0,35 na 0,45 a v hodnotení vedúcim ústavu z 0,2 na 0,1 a vysvetlil, že prečo ústav,
ktorého ťažisko práce je v pedagogike, požaduje túto zmenu a RNDr. Gabková žiadala doplniť
hodnotenie vedúcim ústavu o nepriame pedagogické činnosti ústavu,
 za ÚJŠ Mgr. Lokajová, ktorá podporila návrh senátorov z ÚMF,
Odpovedal im dekan fakulty, ktorý nemal námietky k zmene koeficientov a doplnkom, avšak vzhľadom
k tomu, že všetci diskutujúci požadujúci zmenu sú z podporných pracovísk, je potrebné aby sa na
zmene vopred spoločne dohodli a v čo najkratšom čase mu predniesli navrhovanú zmenu.
 Prof. Roháľ–Iľkiv sa zasa zaujímal, ako bude Metodika prístupná každému zamestnancovi fakulty
ohľadom plnenia jej podmienok. V odpovedi dekana fakulty sa dozvedel, že niektoré kritéria plnenia
budú prístupné každému zamestnancovi (VVČ – viď AIS), iné, aj v záujme ochrany osobných údajov,
nie, príp. len vedúcemu ústavu.
V diskusii k uvedenému bodu zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU prerokoval navrhnutú metodikou individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU
v Bratislave a žiada dekana fakulty raz ročne predložiť na rokovanie senátu potrebnú aktualizáciu
tejto metodiky.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 22
: 22
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 7:

Návrh metodiky delenia mzdových dotačných prostriedkov na rok 2018 prezentoval prítomným opäť dekan
fakulty.
V diskusii k uvedenému bodu odzneli príspevky
 aká bude korekcia pre ústavy, ktoré nedosiahnu ani priemernú hodnotu (Ing. Benco),
 zmena osobného príplatku bude posudzovaná priebežne alebo bude daná paušálne na rok (prof. Gulan),
 na zamestnanca je potrebné mať viacfaktorový pohľad, osobný príplatok bude určený dekanom ale
chýba nástroj na priame ovplyvňovanie zamestnanca vedúcim pracoviska (Ing. Chmelko),
 doc. Schrek navrhol, aby minimálna hranica (koeficient K0) pre pridelenie osobných príplatkov nebola
určená dekanom fakulty ale bola posúdený kolektívom ľudí,
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 na fakulte je potrebné zabezpečiť efektívne vyučovanie, odstrániť dlho pretrvávajúcu duplicitu
predmetov a predovšetkým motivovať mladých ľudí (aj finančne), aby zostali pracovať na fakulte (prof.
Šooš),
 Prof. Roháľ-Iľkiv, predseda EK, opäť prezentoval stanovisko EK k Návrhu metodiky delenia mzdových
dotačných prostriedkov na rok 2018, ktorá predložený návrh odporúča AS SjF schváliť.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU schvaľuje predložený návrh metodiky delenia mzdových dotačných prostriedkov na rok 2018.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 21
: 18
: 0
: 3

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené väčšinou hlasov.
K bodu 8:

V diskusii vystúpili
 Bc. Matúš Čierny – informoval prítomných, že študentom bola vo Zvolene udelená cena Štúrovo pero za
študentský inovatívny časopis Škrt ,
 Mgr. Lokajová – sa informovala, či by bolo možné v budove fakulty zriadiť kopírky pre študentov,
 Prof. Sejč – zaujímal sa o aktuálny počet doteraz prihlásených študentov do 1. ročníka (doterajší
aktuálny počet je 349 študentov, nárast o cca 60 študentov oproti minulému roku v danom čase).
Pretože ďalšie diskusné príspevky zo strany prítomných neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS
ukončená.
Na záver zasadnutia ešte predseda AS SjF oznámil všetkým prítomným termíny najbližších zasadnutí AS –
29.5.2018 a 26.6.2018.
Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD.

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

Overili : Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Bc. Matúš Čierny

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

V Bratislave, 21.5.2018
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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