STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 8/2007 – 2008
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 21. 1. 2008 o 14:00 h
Prítomní
Ing.J.Beniak, Ing.D.Čurka,PhD., RNDr.J.Gabková, prof.Ing.G.Hulkó,DrSc.,
Ing.V.Chmelko,PhD., Ing.Š.Gužela,PhD., RNDr.S.Halusková,PhD., doc.Ing.Z.Iždinská,PhD.,
doc.Ing.R.Olšiak,PhD., Ing.P.Petrák,PhD., Ing.F.Ridzoň,PhD., Ing.C. Schmidtová, Mgr.
K.Vassalová, Paedr.J.Žídek, M.Fábry, Bc.A.Haringová, Bc.J.Kapustinec, T.Petrilák,
M.Repko, Bc.O.Smyk, M.Šulaj, Bc.D.Zeumer
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Aktuálne otázky SjF STU a aktualizácia „Dlhodobého zámeru rozvoja SjF“ na rok 2008
4. Prerokovanie návrhu študijných programov
5. Správa o činnosti AS SjF za rok 2007
6. Návrh kritérií pre delenie finančných prostriedkov na pracoviská fakulty
7. Rôzne
K bodu 1
Zasadanie otvoril predseda AS SjF STU Ing. V. Chmelko, PhD. Program bol
jednomyseľne prijatý.
K bodu 2
Legislatívna komisia AS SjF prekonzultovala návrh o zmene štruktúry AS
s legislatívnou komisiou AS STU. Volebné obdobie AS SjF bude dokončené s doterajším
počtom senátorov.
K bodu 3
O aktuálnom dianí na SjF informoval dekan SjF STU doc. Ing. Ľ. Šooš, PhD.,
oboznámil prítomných o informáciách z kolégia rektora.
Prodekan doc. Ing. M. Králik, PhD. prezentoval materiál „Dlhodobý zámer rozvoja SjF
na rok 2008“ .
V diskusii členovia AS konštatovali, že zámer rozvoja je široký, žiadali vypichnúť
priority a určiť zodpovedné osoby. Členovia AS ďalej diskutovali o pedagogických
problémoch. Navrhli zmeniť názov Strojárska olympiáda. Hľadali formu, ako zvýšiť záujem
študentov o ŠVK. Členovia AS navrhujú vytvoriť pedagogickú komisiu na SjF.
Hlasovanie o predloženom materiáli s pripomienkami, ktoré vyplynuli z diskusie:
Počet členov AS:
24
Počet prítomných:
22
Súhlas vyjadrilo:
22
Proti:
0
Zdržali sa:
0
K bodu 4
Návrh študijných programov predniesol prodekan doc. Ing. F. Urban, PhD.
V diskusii sa členovia AS zaujímali o započítanie výkonov pre oddelenia telesnej
výchovy a jazykov, ktorým neboli pridelené kredity. Vedenie fakulty oboznámilo členov AS,
že výška kreditov pre tieto predmety bola jednotne dohodnutá pre celú STU.
Zástupcovia študentov v AS navrhujú zaradiť do inžinierskeho štúdia cudzí jazyk ako
povinne voliteľný humanitný predmet.
AS navrhuje Vedeckej rade zvážiť účelnosť a potrebu akreditovať študijný program
Aplikovaná matematika v strojárstve (profil absolventa?).
1

AS doporučuje Vedeckej rade ponechať doterajší predmet v 3.ročníku BŠ „Podnikové
hospodárstvo“ v letnom semestri a vytvoriť tak možnosť širšiu možnosť voľby (2 predmety
PV1) v zimnom semestri.
Hlasovanie o predloženom materiáli s pripomienkami, ktoré vyplynuli z diskusie:
Počet členov AS:
24
Počet prítomných:
21
Súhlas vyjadrilo:
21
Proti:
0
Zdržali sa:
0
K bodu 5
Správu o činnosti AS SjF STU za rok 2007 predložil Ing. V. Chmelko, PhD. Po
pripomienkach členov AS (do konca týždňa) bude zverejnená.
K bodu 6
Návrh kritérií pre delenie finančných prostriedkov na pracoviská fakulty vo forme
prvého čítania predložil prodekan doc. Ing. K. Prikkel, PhD. Tajomníčka fakulty Ing. G.
Kuzmová vysvetlila metodiku MšaV delenia finančných prostriedkov. Uvedená metodika
bude rozoslaná všetkým členom AS.
K bodu 7
RNDr. J. Gabková pozvala prítomných na konferenciu Aplimat.
Prodekan doc. Ing. F. Urban, PhD. predloží vyhodnotenie pedagogického procesu
konaného formou dotazníku na nasledovnom senáte.
Členovia AS poďakovali vedeniu SjF za vykonanú prácu za prvý rok volebného
obdobia.
Prijaté uznesenia:
8.1
AS schvaľuje s pripomienkami materiál Aktuálne otázky SjF STU a aktualizácia
„Dlhodobého zámeru rozvoja SjF“ na rok 2008.
8.2
AS schvaľuje s pripomienkami návrh študijných programov.
8.3
AS sa oboznámil s metodikov práce výpočtu výkonov a pre jej implementáciu
poveruje ekonomickú komisiu pripraviť v spolupráci s vedením fakulty návrh riešenia
otázok:
- riešenie celofakultných pracovísk
- riešenie oddelenia jazykov a telesnej výchovy
- minimálne garancie pridelenia finančných prostriedkov v prvom resp. nasledujúcich
rokoch

Zapísala:
RNDr. Soňa Halusková, PhD.

Ing.Vladimír Chmelko, PhD.
predseda AS SjF

Overili: doc.Ing.Zita Iždinská, PhD.
Tomáš Petrilák
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