STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 22/2010 – 2014
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 7.10.2014 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.R.Olšiak, PhD.,Ing.P.Petrák, PhD.,
doc.Ing. F. Ridzoň, PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,CSc., doc.Ing.P. Sejč,PhD., Ing. Alexander Schrek,
PhD., Mgr. M. Uváček, PhD,Mgr. K. Vassalová, RNDr. Viera Záhonová, PhD., Doc.Ing.S.Žiaran, PhD.
Ing. T.Kováč, Bc. J.Krčová, M. Melicher, Bc.L.Mihályová, M.Nemec, M. Ondraščin, M. Šauša
Neprítomní:
doc.Ing. M.Masaryk, PhD., Ing. C. Schmidtová, Bc.M.Kirka, Bc. I.Matúš,

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Rozpis dodatku k neúčelovej dotácii poskytnutej fakulte
3. Zabezpečenie volieb kandidáta na dekana na ďalšie obdobie
4. Zabezpečenie volieb členov AS SjF STU na ďalšie obdobie
5. 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 M. Melichera.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 22
Za:
22
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 2:
Tento bod na svojom zasadnutí prerokovala ekonomická komisia AS SjF STU dňa 3.10.2014,
predseda komisie doc. Ridzoň oboznámil členov senátu so závermi a odporúčaniami, ktoré z jej
zasadnutia vyplynuli. Senátori mali možnosť sa s materiálom oboznámiť vopred, pretože im bol
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poslaný elektronicky.
Dekan fakulty prof. Šooš predložený materiál vedenia fakulty o rozpise dodatku uviedol s tým, že
vedenie navrhuje dodatočne pridelené prostriedky využiť na tovary a služby. Následne tajomníčka
fakulty Ing. Kuzmová veľmi podrobne referovala o doterajšom čerpaní finančných prostriedkov
podľa jednotlivých položiek (k 30.9.2014). Informovala, že na položke TaS bude do konca roku
chýbať viac ako 200 000 eur.
Diskusiu k bodu otvoril predseda senátu prof.Rohaľ-Ilkiv, vystúpili v nej doc.Žiaran, prof.
Élesztös, doc.Sejč, prof.Belavý. Ich príspevky sa týkali možnosti presunúť dodatočne pridelené
prostriedky do mzdového fondu, pretože v súčasnosti platná metodika pôsobí demotivujúco na
pracovníkov, podpory položky TaS cez sponzoring od firiem, spomenutá bola aj možnosť
predloženia nevyrovnaného rozpočtu. Doc. Žiaran navrhol, aby sa tento senát ešte raz zišiel a aby sa
fakulta vrátila k predchádzajúcej metodike delenia prostriedkov. Bol spomenutý aj problém
schopných mladých pracovníkov, ktorých bude potrebné motivovať aby na fakulte zostali a
zabezpečili kontinuitu tak v pedagogickej ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti, aby sa
neznižovala úroveň.
Na otázky, ktoré z diskusie vyplynuli odpovedali dekan fakulty a tajomníčka fakulty. Dekan
odmietol cestu, ktorá by viedla k nevyrovnanému rozpočtu, pretože v takom prípade by si fakulta
zatvorila dvere k európskym projektom. Na každom ústave je potrebné reálne prehodnotiť počty
pracovníkov, od začiatku roku ich z fakulty odišlo 16. Informoval aj o pridelení prostriedkov na
výmenu okien na hlavnej budove fakulty, ktoré nie sú v dostatočnej výške, o financovaní
doktorantov podľa starého a nového systému a o refundáciách, ktoré meškali a ktoré začínajú
prichádzať z niektorých ukončených projektov.
Po ukončení diskusie AS SjF k tomuto bodu prijal uznesenie navrhnuté ekonomickou
komisiou:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie v zmysle predloženého materiálu „Úpravy
dotácie SjF STU v Bratislave do 30.9.2014“ a ukladá vyčleniť po 1000 eur pre každý ústav na
tovary a služby.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
Počet prítomných:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

27
23
21
2
0

K bodu 3:
Postup voľby kandidáta na dekana fakulty bol schválený na zasadnutí AS SjF STU dňa 24.6.2014.
Zvolení členovia volebnej komisie za predsedu komisie navrhli Ing. J.Beniaka, PhD.
Ing. Beniak požiadal, aby senátori, ktorí zabezpečujú stretnutia akademickej obce na jednotlivých
ústavoch striktne dodržali stanovený harmonogram stretnutí a aby mu návrhy na kandidátov
doručili čo najskôr tak, aby ich podľa platných pravidiel mohol osloviť a požiadať o súhlas s
kandidatúrou hneď po 21.10.2014.
Termíny:
Overenie súhlasu:

do 24.10.2014
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Predloženie programu jednotlivých kandidátov:
30.10.2014
Predstavenie kandidátov:
4.11.2014
Zasadnutie AS SjF STU, voľba kandidáta na dekana: 11.11.2014

AS SjF STU v Bratislave hlasovaním schválil Ing. Juraja Beniaka, PhD. za predsedu volebnej
komisie pre voľby kandidáta na dekana na obdobie 2015 - 2019
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 23
Za:
22
Proti:
0
Zdržali sa:
1

K bodu 4:
Podľa Zásad volieb do AS SjF STU v Bratislave, predseda AS SjF STU prof. Ing. Boris RohaľIlkiv menuje Ing. Juraja Beniaka, PhD za predsedu volebnej komisie, ktorá riadi voľbu nového
akademického senátu fakulty na funkčné obdobie 2015 – 2019. Požiadal súčasných senátorov, ktorí
tieto voľby organizujú v rámci AO svojich základných pracovísk, aby zápisnicu z volieb doručili
predsedovi volebnej komisie do 2 pracovných dní po ich konaní. Každý ústav aj CJŠ volia po 2
senátoroch (spolu 18 členov), voľby do študentskej časti senátu (9 členov) si organizujú študenti a
podľa informácie M.Melichera sú pripravené.
Nový AS SjF STU, ktorý vzíde z týchto volieb, sa stretne po prvý krát 9.12.2014. Jeho prvé
zasadnutie zvolá súčasný predseda AS SjF STU prof. Rohaľ-Ilkiv.

K bodu 5 :
a/ Dekan fakulty predložil na rokovanie AS SjF STU návrh na odpredaj drevenej chaty
„Rekreačno-školiace zariadenie Modra – Piesok“. Návrh zdôvodnil tým, že zariadenie neplní svoj
pôvodný účel a chata je pre fakultu dlhodobo nerentabilná. Prostriedky získané z predaja budú
reinvestované na fakulte.
Uznesenie:
AS SjF STU v Bratislave súhlasí s predloženým návrhom a s ďalším postupom dekana fakulty pri
odpredaji predmetnej chaty.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 23
Za:
23
Proti:
0
Zdržali sa:
0
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b/ Ing. Tomáš Kováč tlmočil za študentskú časť AS SjF STU pohoršenie nad úpravou prostredia
tzv. „drevárne“ zo strany firmy Volkswagen.
c/ Predseda senátu prof. Rohaľ-Iľkiv ukončil schôdzu a poďakoval sa prítomným za aktívnu
účasť. Zároveň vyzval všetkých senátorov, aby sa so všetkou zodpovednosťou zúčastnili
zasadnutia dňa 11.11.2014, ktorého hlavným bodom bude voľba kandidáta na dekana Strojníckej
fakulty SjF STU v Bratislave na obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019.
Po ukončení zasadnutia sa na krátkej schôdzi zišlo predsedníctvo AS SjF STU a schválilo
návrh volebnej komisie a harmonogramu volieb do študentskej časti AS SjF STU
v Bratislave.

Zapísala: K.Vassalová

Overili: Ing.J.Beniak, PhD.
M. Melicher

V Bratislave, 11.10.2014

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