STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 20/2010 – 2014
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 3.6.2014 o 14:00 h

Prítomní:
Ing. M. Bachratý, PhD, prof.Ing.C. Belavý,PhD., Ing. P. Benco, PhD, Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing.
P.Élesztös,PhD., doc.Ing. R. Fekete, PhD, doc.Ing. M.Masaryk, PhD., doc.Ing.R.Olšiak, PhD.,
doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,CSc., Ing. C. Schmidtová, Ing. Alexander Schrek,
PhD., Mgr. M. Uváček, PhD. Mgr. K. Vassalová,
Bc. T.Kováč, Bc.M.Kirka, Bc. J.Krčová, Bc. I.Matúš M. Melicher, , L.Mihályová, M. Šauša
Neprítomní: Ing.P. Petrák, PhD, doc.Ing.P Sejč,PhD., RNDr. Viera Záhonová, PhD.,
Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., M.Nemec, M. Ondraščin

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Študijný poriadok SjF STU
Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013
Návrh metodiky delenia dotačných mzdových prostriedkov na rok 2014
Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS SjF STU Prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD. Privítal prítomných,
predstavil program schôdze. Prítomní členovia AS SjF schválili program schôdze a overovateľov
zápisnice, Ing. J.Beniaka, PhD, a Bc.Tomáša Kováča.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 2:
Dekan fakulty prof. Šooš predložil senátu fakulty na schválenie Študijný poriadok SjF STU a
zdôvodnil zmenu , ktorú vedenie fakulty muselo do dokumentu zapracovať. Akademicky senát SjF
STU toto zdôvodnenie prijal.
Následne k tomuto bodu prijal 2 uznesenia:
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Uznesenie 1
AS SjF STU ruší svoje rozhodnutie o schválení Študijného poriadku SjF STU zo dňa 31.3.2014
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
Počet prítomných:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

27
21
21
0
0

Uznesenie 2
AS SjF STU schvaľuje text Študijného poriadku SjF v novom, opravenom znení, predloženom na
dnešnom zasadnutí, t.j. 3.6.2014. Uvedený ŠP bude platný od 1.9.2014
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
Počet prítomných:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

27
21
21
0
0

K bodu 3:
Výročnú správu o činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2013 predstavil dekan
fakulty prof. Šooš. Jednotlivé časti tejto správy boli prednesené, prediskutované a schválené na
predošlých zasadnutiach AS SjF STU. Správa ako celok dostala novú grafickú podobu, vychádza
tlačou aj na DVD.
V diskusii k tomuto bodu programu vystúpil Bc. T.Kováč, ktorý ocenil technické a grafické
spracovanie materiálu.
Po ukončení diskusie AS SjF STU hlasovaním Výročnú správu za rok 2013 schválil.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 4:
Návrh materiálu Metodika delenia dotačných mzdových prostriedkov na rok 2014 predložil dekan
fakulty. Návrh je iný ako po minulé roky, jeho prípravu sprevádzali problémy, spôsobené nižšou
pridelenou sumou finančných prostriedkov, povinnosťou zvýšiť mzdy o 16 eur všetkým
pracovníkom a o 3% pedagogickým pracovníkom a povinnosťou financovať štipendiá doktorantov.
Tieto povinnosti musí fakulta rešpektovať.
2

Materiál, predbežne prerokovaný ekonomickou komisiou AS SjF STU a upravený podľa jej
pripomienok, ďalej podrobne predstavila tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Zápisnica z rokovania
EK je prílohou tejto zápisnice. Stanovisko EK a jej odporúčania predniesol jej predseda doc.
Ridzoň.
Predseda senátu prof Rohaľ-Ilkiv otvoril diskusiu k tomuto bodu a ako člen EK AS STU oboznámil
členov AS SjF STU s tým, že problém dotácií AS STU v tomto roku už viackrát prerokovával.
V diskusii ďalej vystupovali doc.Fekete, prof. Elesztös, doc. Olšiak, doc. Masaryk, dekan fakulty
prof.Šooš, prof. Rohaľ-Ilkiv, Bc T.Kováč. Príspevky v diskusii sa týkali hodnotenia publikačnej
činnosti jednotlivcov i ústavov, jej započítavania podľa počtu študijných programov, ktoré ústavy
zabezpečujú, čítanosti publikácii, problematiky karentovaných časopisov a impact-faktora a dopadu
všetkých týchto kritérií na rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé ústavy a pracoviská.
Bol spomínaný aj problém neskorého preplácania peňazí z projektov a tiež problém súvisiaci
s kariérnym rastom pracovníkov a hodnotením práce ústavov až po výkony jednotlivcov. Fakulte
prospieva, že sa zvyšujú počty článkov v karentoch, počty patentov a monografií. Dekan fakulty
uviedol, že ešte neboli vyjasnené niektoré otázky, na ktoré čaká odpoveď od kvestora STU. Tiež
navrhuje, aby technickí a administratívni zamestnanci fakulty dostali zvýšenie o 16 eur a 3% a
ďalšie 3% v rámci mimoriadnej odmeny.
Prof. Elesztös navrhol zmenu vo všeobecných pravidlách v bode b, koeficient 1,5 zmeniť na 1,2 a
v bode c z 2 na 1,4.
Dekan fakulty navrhuje kompromis, zmenu na 1,3 a 1,5.
AS SjF STU o uvedenej navrhnutej zmene hlasoval, nebola schválená.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 19
Za:
8
Proti:
0
Zdržali sa:
11
Potom AS SjF STU pristúpil k hlasovaniu o metodike ako celku s tým, že v bode 1, ods.6. budú po
zapracovaní pripomienky pre technických pracovníkov vyčlenené 3%.
AS SjF STU schválil metodiku nadpolovičnou väčšinou hlasov
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 19
Za:
14
Proti:
0
Zdržali sa:
5

K bodu 5 - rôzne:
- V rámci tohto bodu predstavil senátorom vedúci Centra inovácií Ing. Chmela činnosť centra,
3

materiál v elektronickej forme predseda senátu pošle všetkým členom. CI pracuje pre jednotlivé
ústavy, spolupracuje s nimi, zároveň vykonáva aj práce pre externých zadávateľov a pre fakultu ako
celok. Zo strany ústavov sú spolupráca a využívanie dielní hodnotené pozitívne (doc.Fekete, Ing.
Schrek.)
- Ďalšie zasadnutie AS SjF STU bude zvolané na 24.6.2014, na programe bude niekoľko
dôležitých bodov:
harmonogram volieb dekana fakulty a harmonogram volieb nového senátu, úprava volebného
poriadku, úprava rokovacieho poriadku a príprava rozdelenia dotačných prostriedkov. Predseda
senátu vyzval, aby si všetci senátori zariadili svoje povinnosti tak, aby na zasadnutí mohli byť
prítomní.
Predsedajúci schôdze prof. Rohaľ – Ilkiv poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.
Zapísala: K.Vassalová

Overili: Ing.J.Beniak, PhD.
Bc. T. Kováč

V Bratislave, 10.6.2014

Prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD.
Predseda AS SjF STU
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