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

Zápisnica č. 27 / (2014 – 2018)
z mimoriadneho zasadania AS SjF STU zo dňa 03. 07. 2018 o 09:00 h
Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Belavý Cyril, Prof., Ing., PhD.
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.
Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. ,CSc.
Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.

Neprítomní: počas celého zasadnutia:
Pozastavené členstvo:

Program:

1.
2.
3.

19. Čierny Matúš, Bc.
20. Hladiš Peter, Ing.

Majka Marek, Bc. – ospr.
Melicher Markus, Ing. – ospr.
Kvasný Patrik
Majstrík Andrej
Michal Marko
Ondraščin Martin, Bc.
Šímová Veronika

Otvorenie a schválenie programu
Rozpis dotačných mzdových prostriedkov na pracoviská na rok 2018
Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS SjF STU, doc. F. Ridzoň, CSc., otvoril zasadnutie, privítal prítomných senátorov, hostí
z vedenia fakulty – dekana fakulty, prof. Ľubomíra Šooša, prodekana prof. Františka Urbana, tajomníčku
fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú a predstavil program zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
– Prof. Ing. Boris Roháľ-Ilkiv, CSc.
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Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 20
: 20
: 0
: 0

Ďalšie pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia zo strany prítomných
senátorov vznesené neboli.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 20
: 20
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU a overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.
K bodu 2:

Materiál k tomuto bodu programu predložil dekan fakulty. Na začiatku svojho vystúpenia veľmi stručne
zopakoval Metodiku delenia mzdových dotačných prostriedkov na rok 2018, pripomenul verifikáciu
podkladov vedúcimi ústavov (jún 2018) a na záver svojho vystúpenia ju prezentoval v číselnej podobe.
Pripomenul, že je v kompetencii vedúcich ústavov rozdeliť tvorivým zamestnancom 10% osobných
príplatkov tvorivých zamestnancov v rámci koeficienta významnosti k4 pridelených na pracoviská.
Následne tajomníčka fakulty, Ing. Kuzmová, stručne prezentovala prítomným senátorom ukazovatele
rozpisu dotácie bežných výdavkov na rok 2018 v štruktúre programového rozpočtovania, porovnanie
schválenej dotácie SjF STU na rok 2018 a 2017 a rozpis dotačných mzdových prostriedkov na pracoviská
na rok 2018.
V diskusii k tomuto bodu odzneli nasledujúce príspevky, na ktoré odpovedal dekan fakulty:
 Prof. Roháľ-Ilkiv, predseda EK, prezentoval stanovisko EK, ktorá na svojom zasadnutí 2.7.2018
prerokovala tento bod programu. Stanovisko EK: ekonomická komisia odporúča akademickému senátu
prijať nasledujúce uznesenie - AS SjF STU v Bratislave schvaľuje delenie dotačných mzdových
prostriedkov na rok 2018 na pracoviská fakulty.
 Prof. Belavý – materiál k tomuto bodu programu bol predložený senátorom neskoro, iba 1 deň pred
zasadnutím AS SjF, čo nie je v súlade s Rokovacím poriadkom AS SjF STU. Do „Metodiky“ je
potrebné zahrnúť aj iné aktivity zamestnancov (napr. nábor študentov, strojárska olympiáda, ...);
Odp. dekana: Metodika bola otvorená na diskusiu skoro rok, každý vedúci ústavu mal možnosť sa k nej
vyjadriť, nechajme ju tak ako je vytvorená a verifikovaná do konca roka 2018 a potom sa môže pristúpiť
k jej novej verifikácii.
 Ing. Onderová
– každý hodnotený by mal mať možnosť verifikovať vlastné údaje,
odp. dekana: Povinnosťou vedúceho ústavu je verifikovanie údajov zamestnancov ústavu a taktiež
zabezpečiť aby si svoje údaje verifikovali aj samotní zamestnanci.
– bude/nebude hodnotený zamestnanec vidieť svoju pozíciu v porovnaní s priemerným výkonom
zamestnanca fakulty,
odp. dekana: Áno, po on-line prepojení AIS a knižnice, ktoré bude čoskoro realizované.
– prejaví/neprejaví sa zmena v Metodike MŠVVaŠ SR aj na Metodike fakulty
odp. dekana: Áno.
 Doc. Fekete – diskutoval k pomeru nevýkonných a výkonných zamestnancov fakulty, ktorý je skoro 1:1
(93:118), a navrhol, že je potrebné tento pomer upraviť v prospech výkonných zamestnancov fakulty,
odp. dekana: Súhlasíme s návrhom, je naozaj potrebné tento pomer riešiť.
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 Mgr. Lokajová – upozornila na problémy overenia pedagogických výkonov ÚJŠ v AIS, nedodržanie
času výučby zo strany doktorandov.
 Doc. Schrek a prof. Roháľ-Ilkiv konštatovali, že vývoj dotácií na Vzdelávanie a Vedu aVýskum smeruje
k posilneniu Vedy a výskumu.
Ďalšie pripomienky zo strany prítomných senátorov vznesené neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu o
návrhu uznesenia:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje delenie dotačných mzdových prostriedkov na rok 2018
na pracoviská fakulty.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 20
: 11
: 0
: 9

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo väčšinou hlasov schválené.
K bodu 3:

 Doc. Fekete
 opäť otvoril problém ohľadom zabezpečenia prevádzkových nákladov na prístroje zakúpené v rámci
UVP a tým aj problém delenia dotácií pridelených SjF STU na UVP na rok 2018 a navrhol rozdeliť
dotácie tak, ako boli rozdelené na rok 2017; odpovedal mu dekan fakulty – je len na dohode
vedúcich Ústavov podieľajúcich sa na UVP ako sa tieto dotácie rozdelia,
 ďalej sa zaujímal ohľadom počtu uchádzačov o bakalársky program TOŽP a pripomenul, že výučba
tohto programu na oboch stupňoch štúdia bude zabezpečená aj v prípade, že nebude splnený počet
uchádzačov na otvorenie tohto programu (Bc. st. / 20 uchádz. , Ing. st. / 7 uchádz.),
 Ing. Chmelko navrhol aby prevádzkové náklady na prístroje zakúpené v rámci UVP nehradili
z pridelených dotácií na UVP ale sa hľadali nové zdroje na ich prevádzku.
Zasadnutie AS SjF uzavrel jeho predseda poďakovaním sa prítomným senátorom za ich účasť na
zasadnutiach v akademickom roku 2017/2018 a pripomenul, že najbližšie zasadnutie AS SjF STU bude
v septembri 2018.
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Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD.

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

Overili : Prof., Ing. Ladislav Gulan, PhD.

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

Prof. Ing. Boris Roháľ-Ilkiv, CSc.

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

V Bratislave, 6.7.2018
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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