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STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 14/2008 – 2009  
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 31.3. 2009 o 13:30 h 

 
Prítomní 
Ing.M.Bachratý,PhD., Ing.J.Beniak,Ing. D.Čurka,PhD., RNDr.J. Gabková,PhD., 
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,  Bc. J. Kapustinec, Bc. T. Petrilák, 
Bc., M. Repko,  M. Sigut, P. Klimek, Bc. M. Šulaj, P. Čavojský, Bc. M. Stankovič 
 
Program: 
1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Kontrola uznesení 
3. Aktuálne informácie z rokovaní AS STU a kolégia rektora 
4. Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja na r.2008 
5. Kvalita vzdelávania na fakulte 
6. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na r.2009 
7. Správa o činnosti SjF za rok 2008 
8. Zásady delenia dotačných prostriedkov na SjF na rok 2009 
9. Rôzne 
 
K bodu 1 
Zasadnutie AS otvoril Ing. V. Chmelko, PhD. Členovia AS diskutovali o predloženom 
programe. Doc. Ing. Z. Iždinská, PhD. dala návrh na preloženie bodu 8 na nasledujúci 
senát, aby predložený materiál prerokovala ekonomická komisia AS.  
Za pozmeňujúci návrh: bod 8 bude preložený na nasledujúci AS hlasovali členovia AS 
nasledovne: 
Počet členov AS:  24 
Počet prítomných:  23 
Súhlas vyjadrilo:  3 
Proti:    11 
Zdržali sa:   9 
Z hlasovania vyplynulo, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
Hlasovanie za pôvodný program: 
Počet členov AS:  24 
Počet prítomných:  23 
Súhlas vyjadrilo:  19 
Proti:    2 
Zdržali sa:   2 
Predložený program zasadnutia AS bol schválený. 
 
K bodu 2 
Uznesenie 12.5 je odporúčaním AS a naďalej trvá. 
 
K bodu 3 
O aktuálnych informáciách z rokovaní AS STU a kolégia rektora prítomných oboznámili 
dekan fakulty doc. Ing. Ľ. Šooš, PhD. a predseda AS SjF Ing. V. Chmelko, PhD. Na SjF 
prebieha komplexná akreditácia. Prihlášku na SjF  vďaka propagačným akciám podalo asi 
550 študentov. Robí sa rekonštrukcia budovy.  Na AS STU bol schválený rozpočet na rok 
2009. AS STU predložil predstavy o rozvoji univerzity do roku 2020. V činnosti je 
multimediálne centrum STU:  www.MC2.sk 
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K bodu 4 
Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja na r.2008 po jednotlivých bodoch 
prešiel prodekan doc. Ing. M. Králik, PhD.  
 
K bodu 5 
Návrhy opatrení na zlepšenie kvality výučby a učiteľov vypracované na základe 
analýzy výsledkov dotazníkového prieskumu o kvalite výučby a učiteľov uskutočneného 
medzi študentmi v ak. roku 2007/08 prezentoval prodekan doc. ing. F. Urban, PhD. Do 
diskusie k danému problému sa zapojili študenti, mali pripomienky k organizácii zápisu 
študentov do jednotlivých ročníkov. Čas na predregistráciu bude predĺžený do dňa zápisu. 
Členovia AS sa zamýšľali nad veľkým úbytkom študentov po prvom ročníku bakalárskeho 
štúdia. Na našej fakulte je tento úbytok najväčší. Predseda AS odporučil prezrieť si 
analýzu úbytku študentov po prvom roku bakalárskeho štúdia na STU vypracovanú prof. 
Kalužným.  AS žiada vedenie SjF, aby sa komplexne zaoberalo daným problémom. 
 
K bodu 6 
Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na r.2009 po jednotlivých bodoch, ktorými 
sú: veda a výskum, výučba a vzdelávanie, zahraničná spolupráca, propagácia fakulty 
a styk s verejnosťou, personálne zdroje, materiálno technické vybavenie, štruktúra 
a riadenie fakulty pripravil prodekan  doc. Ing. M. Králik, PhD. V diskusii sa členovia AS 
zaujímali o spoluprácu s projektovým oddelením. Vedenie fakulty doporučuje podávať 
veľké projekty. Je vhodné zapojiť sa do štrukturálnych fondov. Fakulte sa podarilo získať 
projekt Atlantis, vybavilo mobility a spoluprácu s Arianou a ETH Zurich. Diskutovalo sa 
o web stránke strojarina.com. Pripravuje sa propagačný materiál, do ktorého by sa mali 
zapojiť aj študenti. 
Členovia AS hlasovali za schválenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na 
r.2009 s pripomienkami z diskusie. 
Počet členov AS:  24 
Počet prítomných:  19 
Súhlas vyjadrilo:  19 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
K bodu 7 
Správa o činnosti SjF za rok 2008 má zatiaľ dve časti: veda a výskum, výučba 
a vzdelávanie. O vede a výskume referoval doc. Ing, F. Palčák, PhD. V diskusii odznel 
návrh na zorganizovanie seminára o možnostiach podávania projektov.  Fakulta má 
potenciál, chýba nám špičkové vybavenie, čo sa dá riešiť spoluprácou s inými partnermi. 
 
K bodu 8 
Predseda AS a dekan fakulty v úvode vysvetlili cieľ predkladaného bodu, ktorým je 
správne informovať členov AS o zásadách delenia dotačných prostriedkov na SjF na rok 
2009. Metodika má dve podskupiny: vzdelávanie, vedu a výskum. Diskutovalo sa, ktorý 
variant metodiky vybrať. Vedenie fakulty sa prikláňa k variantu B. Z diskusie vyplynulo, že 
každý na svojom pracovisku prejde navrhnutú metodiku a pošle svoje stanovisko do 
6.4.2009, aby sa mohlo prehodnotiť na kolégiu dekana. Zíde sa ekonomická komisia AS. 
Dekan fakulty pošle členom AS upravený návrh metodiky do 1.4.2009.  
 
Prijaté uznesenia: 
14.1 AS vzal na vedomie vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja na rok 

2008. 
14.2 AS schválil s pripomienkami z diskusie aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty na rok 2009. 
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14.3 Stanovisko k návrhu metodiky rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na rok 
2009 zašlú jednotlivé ústavy do 6.4.2009  

 
 
Zapísala:        
RNDr. Soňa Halusková, PhD.    Ing.Vladimír Chmelko, PhD. 
        predseda AS SjF 


