STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 16/2010 – 2014
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 14.1.2014 o 14:00 h

Prítomní:
Ing. M. Bachratý, PhD, prof.Ing.C. Belavý,PhD., Ing .J. Beniak,PhD., Ing. P.Benco, PhD. prof.Ing.
P.Élesztös,PhD., doc.Ing. R. Fekete, PhD., prof.Ing. Z. Iždinská,PhD.,doc.Ing. M.Masaryk, PhD.,
doc.Ing.R.Olšiak, PhD., Ing.P. Petrák,PhD. doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,PhD.,
doc.Ing.P. Sejč,PhD., Ing. C. Schmidtová, Mgr. M. Uváček, PhD., Mgr. K. Vassalová, RNDr. Viera
Záhonová, PhD., Doc.Ing.S.Žiaran, PhD.,
Bc. M.Kirka, Bc. T.Kováč, M. Melicher, M.Nemec, Bc.L.Mihályová, M.Ondraščin, M. Šauša
Neprítomní: Bc. J.Krčová, Bc.I.Matúš
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Dodatok k štatútu SjF
3. Informácia p. dekana o aktuálnom stave financií na SjF a návrh riešenia situácie vzniknutej
v dôsledku krátenia dotačných prostriedkov na rok 2014
4. Aktualizácia dlhodobého plánu rozvoja SjF
5. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU v
r. 2014-15, počet uchádzačov, ktorý Strojnícka fakulta STU v Bratislave plánuje prijať
v akademickom roku 2014-2015 na štúdium akreditovaných študijných programov
6. Správa o výsledkoch dotazníkového prieskumu o kvalite výučby a učiteľov uskutočneného
medzi študentmi v ak. roku 2012/13
7. Výročná správa za oblasť vzdelávania
8. Voľba disciplinárnej komisie
9. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka AS SjF STU prof.Ing. Z.Iždinská, PhD., privítala nových
senátorov a predstavila program schôdze. Na požiadanie prodekana Urbana bol do programu
schôdze dodatočne zaradený bod Voľba disciplinárnej komisie. Predložený doplnený program
prítomní členovia AS schválili.

Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
25
Proti:
0
Zdržali sa:
0
1

K bodu 2:
Bod č.2 uviedol dekan fakulty prof. Šooš, podrobne ho prezentoval doc. Ščepka. Zdôvodnil, prečo
je potrebné prerokovať a schváliť najprv dodatky k Štatútu. Predseda legislatívnej komisie AS SjF
STU oboznámil prítomných senátorov so stanoviskom komisie, ktorá odporúča Dodatok číslo 2
v predloženej podobe schváliť .
Uznesenie:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU schvaľuje vnútorný predpis „Dodatok číslo 2 k Štatútu
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislave“ a navrhuje dekanovi fakulty
predmetný vnútorný predpis zaslať na schválenie predsedovi Akademického senátu STU.

Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 24
Za:
24
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 3:
Dekan fakulty informoval členov Akademického senátu o finančnej a rozpočtovej situácii na STU
a na fakulte a o návrhu opatrení na riešenie stavu spôsobeného znížením dotácií pre rok 2014.
K vypracovaniu návrhu opatrení dekanov fakúlt STU zaviazalo Kolégium rektora svojím
uznesením č. 12.2/2013 – KR.
V predloženej informácii dekan SjF hovoril o príčinách tohoto stavu (hlavne veľké zníženie počtu
študentov na našej fakulte), o rozpočtovom provizóriu, návrhu opatrení vypracovanom v súčinnosti
s vedúcimi ústavov a časovom postupe navrhovaných opatrení.
Schodok dotácie plánujeme riešiťznížením počtu zamestnancov, znížením osobných príplatkov a
vnútorným šetrením fakulty, každá z navrhovaných zložiek bude zastúpená rovnomerne.
Informoval aj o tom, že nie je možný presun finančných prostriedkov napr. z prostriedkov určených
na obnovu, ktoré sú účelovo viazané, čím reagoval na podnet ekonomickej komisie AS. Dekan
v odpovedi na tento podnet uviedol aj to, že ak sú prostriedky účelovo viazané a nie sú vyčerpané,
musia byť vrátené.
V diskusii vystúpili doc. Ridzoň, prof. Rohaľ-Iľkiv, doc. Ščepka.
V najbližšom čase dekan fakulty predstaví optimalizovanú štruktúru fakulty.
Predsedníčka senátu prof. Iždinská uzavrela rokovanie senátu k informácii o návrhu riešenia
situácie, ktorá vznikla znížením dotácií na rok 2014 a ktorú predniesol dekan fakulty.

K bodu 4:
Návrh Aktualizácie dlhodobého plánu rozvoja SjF predniesol prodekan doc. Králik.
V diskusii sa k tomuto bodu vyjadrili prof. Rohaľ-Iľkiv, Dr. Záhonová, prof. Iždinská, Bc. Kováč,
na otázky diskutujúcich odpovedali dekan fakulty a prodekan Králik. Strojárska olympiáda fakulte
prináša popularitu aj nových študentov. Pokiaľ ide o podporu publikačných výstupov, budú sa
2

uplatňovať aj naďalej motivačné kritériá, ale aj sankcie, ktoré sa doposiaľ nepraktizovali.
AS SjF predložený materiál schválil
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
23
Proti:
0
Zdržali sa:
2

K bodu 5:
Prodekan fakulty doc. Urban prezentoval počty uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať
v akademickom roku 2014-15. Tieto počty sú súčasťou Ďalších podmienok prijatia na bakalárske,
inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU v r. 2014-15 na štúdium akreditovaných študijných
programov. Materiál bol prijatý ešte na rokovaní AS Sjf 28.5.2013, preto sa tento bod z dnešného
rokovania vypúšťa.

K bodu 6:
Akademický senát SjF sa oboznámil so Správou o výsledkoch dotazníkového prieskumu o kvalite
vyučovania za akademický rok 2012/13, ktorý sa uskutočnil medzi študentami. Správu predniesol
prodekan doc. Urban. Konštatoval, že návratnosť dotazníkov je veľmi nízka, konkrétne v tomto
prípade le 4,05 %.
V diskusii k tomuto bodu vystúpil Bc. Kováč, ktorý sa zaujímal o stav prípravy akreditácie a o
počty študentov, ktorí po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia prechádzajú v rámci IŠ na iné
ústavy a iné ŠP. Na otázky odpovedali dekan a prodekan fakulty, informovali o postupe práce na
akreditačnom spise.
K bodu 7:
Výročnú správu za oblasť vzdelávania predniesol prodekan fakulty doc. Urban.
V diskusii vystúpili Bc.Kirka, prof.Iždinská, prof. Rohaľ-Iľkiv, dekan fakulty prof.Šooš, doc.Urban,
prof. Elesztös, Bc.Kováč a zamerali sa na príčiny úbytku študentov predovšetkým v bakalárskom
štúdiu a na druhej strane na doktorandov, ich počty, štúdium a ich publikačnú činnosť.
AS SjF správu schválil.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
25
Proti:
0
Zdržali sa:
0
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K bodu 8:
Prodekan Urban zdôvodnil potrebu schváliť novú Disciplinárnu komisiu fakulty, ktorá podľa
nových pravidiel vyplývajúcich z novely vysokoškolského zákona a nadväzujúch predpisov musí
mať 8 členov: 4 učiteľov fakulty a 4 študentov. Predstavil kandidátov, ktorých senát volil v tajnom
hlasovaní.
Výsledky hlasovania:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 25
Počet neplatných lístkov:
1
Disciplinárna komisia fakulty bola zvolená v nasledovnom zložení:
Prof. E.Gondár
23 hlasov
Doc. F. Urban
24 hlasov
Doc. K.Prikkel
24 hlasov
Mgr. K.Vassalová 23 hlasov
Bc. T. Kováč
24 hlasov
Bc. L. Mihályová 24 hlasov
M. Šauša
24 hlasov
M.Nemec
24 hlasov

K bodu 9 Rôzne:
Dr. Záhonová apeluje na kolegov, aby zápočty neudeľovali skôr ako v poslednom týždni semestra a
v rámci svojich hodín, aby študenti nechýbali na iných cvičeniach.
Bc.Kirka sa ako zástupca študentov sťažoval na prácu študijného oddelenia, na nedodržiavanie
úradných hodín, nedostatok ochoty a ústretovosti, na prístup k študentom. K problému a vyjadrili aj
prof. Iždinská, doc. Urban, doc. Žiaran a dekan fakulty prof. Šooš, ktorý vyzval študentov, aby dali
konštruktívny návrh ako problém riešiť aj prostredníctvom spoločného rokovania.
Predsedníčka AS SjF prof. Iždinská poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadaní a ukončila
schôdzu.

Zapísala: K.Vassalová
Overili: Ing.J.Beniak, PhD., Bc. T. Kováč

V Bratislave, 17.1.2014

Prof.Ing. Zita Iždinská, PhD.
predsedníčka AS SjF STU
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