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Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava 

 

 

Zápisnica č.15 / (2014 – 2018) 

z mimoriadneho  zasadania AS SjF STU zo dňa 28. 2. 2017 o 14:00 h 
 
 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 14. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 15. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.            

3. Beniak Juraj, doc., Ing.,  PhD. 16. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.          

4. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 17. Urban František, prof., Ing., CSc 

5. Gabková Jana, RNDr., PhD.                18. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

6. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           19. Grausová Ivana, Bc. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             20. Chlebo Michal, Bc. 

8. Chmelko Vladimír, Ing., PhD.              21. Kertész Milan, Ing.                               

9. Juriga Martin, Ing., PhD. 22. Kováč Tomáš, Ing. 

10. Kucharíková Anna, PhDr., CSc.      23. Kozakovič Radko, Ing.                         

11. Petrák Peter, Ing., CSc. 24. Melicher Markus, Bc. 

12. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD.     25. Ondraščin Martin 

13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 26. Sivý Martin, Ing. 

 

Neprítomní : počas celého zasadnutia     :  Bc. Martin Nemec – ospr. 

                      fluktuácia počas zasadnutia:  Chmelko Vladimír, Ing., PhD.                            .    

                                                                      

 
 
Program:   1. Otvorenie a schválenie programu 

   2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

   3. Informácie zo zasadnutia AS STU 

   4. Správa o činnosti AS SjF STU v Bratislave za rok 2016 

   5. Návrh na doplnenie člena Vedeckej rady SjF STU 

   6. Správa o VVČ a zahraničných vzťahoch SjF STU v Bratislave za rok 2016 

   7. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave za rok 2017 

   8. Odvolanie dekana fakulty z funkcie a návrh osoby poverenej výkonom funkcie dekana 

fakulty 

   9. Príprava volieb kandidáta na dekana fakulty 

 10. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. Ing. F. Ridzoň, CSc. Privítal prítomných senátorov 

a nasledujúcich hostí – dekana fakulty doc. Ing. Branislava Hučka, PhD., prodekanov – Dr. Záhonovú, 

prof. Gondára, doc. Kollátha, doc. Masaryka, tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú, prorektora 

prof. Ing. Mariana Peciara, PhD., Mgr. Katarínu Vassalovú, Filipa Abrhana. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– prof., Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.    

– Ing. Martin Sivý 
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Do sčítacej komisií boli navrhnutí :  

– prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.  

– Ing. Juraj Beniak, PhD. 

– Ing. Tomáš Kováč 

Program zasadnutia, overovatelia zápisnice aj sčítacia komisia boli schválení bez pripomienok 

a doplňujúcich návrhov. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 25 

 Hlasovalo za : 25 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
 
K bodu 2:  

Informácie z ostatného zasadnutia Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF referoval prítomným senátorom 

prodekan fakulty doc Masaryk.  

Informácie z Kolégia rektora sa týkali najmä: 

– odchodu stredoškolákov študovať na VŠ v zahraničí, najmä do Českej republiky (renomovaná 

agentúra uvádza, že zo 60 000 maturantov odišla 1/3 až 1/4 z nich študovať do zahraničia),  

– motivačných faktorov odchádzajúcich stredoškolákov, 

– slabej úrovne vedomostí a zručností z matematiky a fyziky u stredoškolákov prichádzajúcich študovať 

na STU, 

– umiestnenia  sa STU v rebríčku svetových univerzít (801. miesto), 

– poklesu úrovne vo vedecko-výskumnej činnosti, 

– zníženie podielu SjF na grantoch, najmä medzinárodných, vzhľadom k predchádzajúcemu obdobiu – 

doplnil  prorektor prof. Peciar. 

V diskusii sa prof. Urban obrátil na prítomných účastníkov rečníckou otázkou: Koho najviac trápi odchod 

stredoškolákov do zahraničia? 

K bodu 3:  

AS SjF má informácie z posledného zasadnutia AS STU (12.12.2016), najbližšie zasadnutie bude až 

13.3.2017. 

K bodu 4:  

Správu o činnosti AS SjF STU v Bratislave za rok 2016 predniesol jej predseda, doc. Ridzoň. V správe 

okrem iného uviedol, že 

 zloženie legislatívnej a ekonomickej komisie sa v priebehu roka nemenilo,  

 ekonomická komisia počas roka zasadala 3–krát, 

 AS SJF STU počas roka zasadal 5–krát, 

 účasť na rokovaniach AS SjF STU bola relatívne vysoká (91,85 %), 

 spolupráca AS SjF STU s vedením fakulty bola dobrá, 

 akademický senát schválil na svojich zasadnutiach celkovo 12 predložených materiálov. 

Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie: 

AS SjF STU v Bratislave prerokoval Správu o činnosti  SjF STU v Bratislave za rok 2016 bez 

pripomienok. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 26 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené. 
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K bodu 5:  

Vzhľadom na Rokovací poriadok VR SjF STU čl. 2, ods. 2 dekan fakulty, doc. Hučko, predložil AS 

návrh na doplnenie VR SjF STU novým členom – prof. Urbanom miesto prof. Molnára, ktorý ukončil na 

Strojníckej fakulte dňom 28.2.2017 pracovný pomer. Prof. Urban súhlasil s vymenovaním za člena VR 

SjF STU. 

K návrhu nového člena Vedeckej rady neboli zo strany senátorov vznesené žiadne námietky. 

Predseda senátu vyzval predsedu sčítacej komisie, prof. Belavého, aby sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu 

o novom členovi Vedeckej rady, prof. Urbanovi. 

Výsledky tajného hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 25 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

   Záver: AS SjF STU schvaľuje návrh dekana na vymenovanie prof. Ing. Františka Urbana, CSc. za člena 

Vedeckej rady SjF STU.  

Dekan fakulty poďakoval členom senátu za schválenie prof. Urbana do VR SjF STU. 

K bodu 6:  

Správu o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2016 predniesol prodekan fakulty prof. Gondár. Táto 

správa bola prediskutovaná už vo Vedeckej rade fakulty a senátori mali možnosť oboznámiť sa s ňou 

podrobnejšie vopred. Prof. Gondár okrem iného vo svojej správe venoval pozornosť aj porovnaniu 

riešiteľskej kapacity tvorivých pracovníkov za posledných 10 rokov, k čomu bol vyzvaný na stretnutí 

vedenia fakulty s akademickou obcou v januári 2017.  Upozornil, že riešiteľská kapacita tvorivých 

pracovníkov nesúvisí s celkovým počtom pracovníkov.  

Za  priority Úseku vedecko-výskumných činností a zahraničných vzťahov považuje najmä: 

- viac sa zapájať do medzinárodnej výskumnej spolupráce (vedecké granty, projekty, členstvá),  

- viac podporovať mobility a podujatia (vysielať študentov a učiteľov na zahraničné univerzity, prijímať   

      zahraničných študentov, organizovať medzinárodné konferencie), 

- viac publikovať doma aj v zahraničí (vedecké články v indexovaných a karentovaných časopisoch), 

- viac podporovať mobility učiteľov a študentov (napr. podmienkou k obhajobe dizertačnej práce 

doktoranda je absolvovanie stáže v zahraničí v rozsahu aspoň 1 mesiac).  

Prof. Gondár ešte uviedol, že pripomienky Ing. Chmelka k tejto správe sú v nej už zapracované. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU schvaľuje správu o VVČ a zahraničných vzťahoch SjF STU v Bratislave za rok 2016. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 26 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo  jednomyseľne schválené. 

 

 

K bodu 7: 

Materiál na rokovanie predložil a prezentoval dekan fakulty. Senátori mali možnosť oboznámiť sa aj 

s týmto materialom podrobnejšie vopred. Dekan fakulty vo svojej prezentácii upriamil pozornosť najmä 

na aktualizáciu týchto cieľov: 
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 oblasť výučby a vzdelávania:  

– zlepšiť komunikáciu vedenia fakulty so študentami a štúdijného oddelenia so študentami, 

– študijné programy pripravovať v súčinnosti s požiadavkami odbornej a spoločenskej praxe a tak 

zabezpečiť uplatnenie študentov po ukončení štúdia. 

 oblasť vedy a výskumu:  

– stanoviť priority v oblasti vedy a výskumu v súlade so strategickými cieľmi STU - rozvoj IKT, 

biotechnológii, moderných materiálov, 

– aktívne sa zúčastňovať pri príprave vedecký cieľov a vedeckej náplne projektu ACCORD, 

– zapájať sa a aktívne spolupracovať na projektoch medzinárodnej spolupráce vo vede a technike, 

najmä projekty H2020, 

 oblasť materiálovo-technického vybavenia: 
– začleniť zateplenie hlavnej budovy SjF STU do stavebnej časti projektu ACCORD, 

– v súlade so zámerom univerzity „budovať prístrojovú a laboratórnu infraštruktúru“ v príprave projektu 

ACCORD presadzovať koncepciu rekonštrukcie vonkajšieho plášťa budovy ŤL a prípadného začlenenia 

budovy ŤL do novej koncepcie dvora STU,  

 oblasť zahraničnej spolupráce: 
– skvalitniť propagáciu štúdia v anglickom jazyku, zvyšovať kvalitu zavedenej výučby a rozšíriť počet 

vyučovaných predmetov v anglickom jazyku, rozšíriť výučbu inžinierskeho stupňa na dva študijné 

program, 

 oblasť spolupráca s praxou: 

– posilňovať spoluprácu s praxou vytváraním riešiteľských tímov alebo riešením úloh pre prax, 

 oblasť ľudské zdroje: 

– zlepšiť vekový koeficient vo všetkých úrovniach pedagogických zamestnancov ( asistent, docent, 

profesor), 

– zabezpečiť včasnú výmenu garantov a spolugarantov študijných programov. 

 

Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásil zo študentskej časti AS Bc. Melicher, ktorý povedal, či má 

význam schvaľovať tento materiál, keď sa bude voliť nový dekan fakulty. Vysvetlenie mu poskytli: 

– doc. Koláth – napr. v oblasti materiálovo-technického vybavenia, úlohy týkajúce sa rekonštrukcie 

budovy fakulty  sú už finančne zabezpečené, 

– doc. Ridzoň – aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU na rok 2017 môže modifikovať aj 

nový dekan fakulty, 

– prof. Rohaľ-Ilkiv – dlhodobý zámer rozvoja SjF STU by mal byť aspoň jedenkrát za rok 

aktualizovaný (Zákon o VŠ). 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave na rok 

2017. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 24 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   2 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené väčšinou hlasov prítomných senátorov. 

 

K bodu 8: 

V súlade so Štatútom SjF STU podľa čl. 8 bod 2 požiadal dekan fakulty  AS SjF STU o odvolanie 

z funkcie dekana na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov. 

 

 Návrh uznesenia AS SjF STU v Bratislave:  

AS SjF STU navrhuje odvolanie dekana SjF STU, doc. Ing. Branislava Hučka, PhD., z funkcie na vlastnú 

žiadosť zo zdravotných dôvodov. 
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Výsledky tajného hlasovania: Počet členov AS 
: 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   3 

   Záver: AS SjF STU schválil nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov AS SjF STU odvolanie doc. 

Ing. Branislava Hučka, PhD. z funkcie dekana fakulty na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov.  

 

Odstupujúci dekan, doc. Branislav Hučko, PhD., predložil AS SjF STU návrh, aby bol doc. Ing. Michal 

Masaryk, PhD., ktorý je v súčasnosti prodekanom a jeho štatutárnym zástupcom, poverený výkonom 

funkcie dekana v súlade so Štatútom STU čl. 12 bod 5 písm. f. K uvedenému návrhu sa pripojil aj 

predseda AS SjF STU doc. Ridzoň. 

Návrh uznesenia AS SjF STU v Bratislave:  

AS SjF STU navrhuje rektorovi STU, aby poveril výkonom funkcie dekana fakulty doc. Ing. Michala 

Masaryka, PhD. 

Výsledky tajného hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   5 

   Záver: AS SjF STU schválil nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov AS SjF STU návrh, aby bol 

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. poverený výkonom funkcie dekana fakulty. 

K bodu 9: 

Predseda AS SjF STU vyhlasuje dňom 1.3.2017 voľby kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné 

obdobie 2017-2021 

Predsedníctvo AS SjF STU dňa 21.2.2017 poverilo legislatívnu komisiu AS SjF STU prípravou 

harmonogramu volieb kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné obdobie 2017-2021. Harmonogram 

volieb bol doručený všetkým senátorom ešte pred dnešným zasadnutím AS SjF. Vzor zápisnice zo 

zasadnutia členov akademickej obce základného pracoviska za účelom návrhu kandidátov na dekana SjF 

dostanú senátori e-mailom v najbližších dňoch. 

V diskusii k tomuto bodu sa Ing. Chmelko informoval, či je nutné, aby „právo“ kandidáta na dekana SjF 

STU prináležalo len docentovi alebo profesorovi.  Odpovedal mu doc. Ščepka – toto „právo“ je už 

schválené v Štatúte SjF STU, dodatok č.3, príloha č. 1. 

Žiadne ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k tomu bodu vznesené neboli. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné 

obdobie 2017-2021. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 26 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené bez pripomienok. 

Za členov volebnej komisie na kandidáta na dekana SjF STU boli navrhnutí: doc. Beniak 

                                                                                                                          Ing. Benco 

                                                                                                                          Bc. Melicher 
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     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 26 

 Hlasovalo za : 25 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Za predsedu volebnej komisie bol zvolený doc. Beniak. 

K bodu 10: 

Predseda AS SjF, doc. Ridzoň, oboznámil senátorov s obsahom listu od pána rektora ako odpoveď na 

stanovisko AS SjF STU v Bratislave k projektu ACCORD (odpoveď na výpis uznesenia z mimoriadneho 

zasadnutia AS SjF STU dňa 7.2.2017). 

Predseda AS SjF, doc. Ridzoň, v mene všetkých senátorov požiadal vedenie fakulty o informácie 

ohľadom projektu  ACCORD. Senátorov informoval  koordinátor spomenutého projektu za SjF STU 

prodekan doc. Koláth – dekan fakulty poslal rektorovi STU a predsedovi AS STU znalecký posudok 

budovy ŤL, v ktorom sa uvádza, že táto budova je z hľadiska statiky v dobrom stave. Zároveň ich 

informoval, že budovu kotolne je možné zbúrať. 

Bc. Melicher, zo študentskej časti AS, vzniesol požiadavku, aby známi kandidáti na dekana fakulty 

nekomunikovali so študentami zo zákulisia, ale sa s nimi stretli oficiálne, legitímne. 

Elektronickému dochádzkovému systému (EDS) venovali pozornosť v diskusii: 

– Dr. Kucharíková  – pripomenula, že byť VŠ učiteľom je poslanie, nie zamestnanie, tento systém 

„kontroly“ zamestnancov na pracovisku nevedie ku skvalitneniu samotnej práce zamestnanocov, ale 

skôr odvádzaniu od nej a nedôvere k tejto kontrole. Taktiež sa zaujímala ako zaevidovať v EDS 

činnosti, ktoré sa do neho nedajú zakomponovať  – napr. práca doma, oprava kontrolných 

a písomných prác, účasť na konferenciách, či PhD–štúdium zamestnancov na inej fakulte. 

– Prof. Rohaľ-Ilkiv doplnil jej príspevok poznámkou - Čo s nadčasmi pracovníkov? 

– Prof. Urban –  uviedol, že každý zamestnanec sa predsa zodpovedá za svoju činnosť a dochádzku 

vedúcemu pracoviska, EDS prináša viac administratívy a naviac je priamo prepojený na mzdový 

systém. Navrhol zrušiť tento systém.  

– Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, pripomenula, že skúšobná doba EDS končí 30.4.2017 

a od 1.5.2017 sa bude EDS používať „ naostro“,  je výhodný pre zamestnanca v prípade, že bude mať 

pracovný úraz a zdôraznila, že celá administratíva EDS ako aj napr. práca zamestnanca doma, 

nadčasy a iné.  je v právomoci vedúceho pracoviska, ktorý zodpovedá za svojich zamestancov na 

pracovisku. 

– Prof. Peciar povedal, že za mesiac február sám realizoval administratívu EDS a tiež zdôraznil, že 

všetko ohľadom EDS je v právomoci vedúceho pracoviska. 

– Diskusiu končil prof. Urban konštatovaním, že nie sme proti poriadku na pracovisku, ale proti 

spôsobu, akým sa realizuje. 

– Na záver ešte  predseda senátu, doc. Ridzoň, pripomenul senátorom, že najbližšie zasadnutie AS SjF 

STU bude 25.4.2017 – v deň volieb kandidáta na dekana, v prípade potreby aj skôr. 

Zapísala: RNDr. Jana Gabková ..................................................... 

   

Overili  : Prof. Ing. Boris Roháľ-Iľkiv, CSc. ....................................................... 

 
Ing. Martin Sivý .................................................... 

 

V Bratislave, 3.3.2017                                                                                                                                          

                                                                                                   ................................................... 

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


