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

 

 

Zápisnica č.19 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 27. 6. 2017 o 14:00 h 
 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 15. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 16. Kováč Tomáš, Ing. 

3. Gabková Jana, RNDr., PhD.                17. Kozakovič Radko, Ing.   

4. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           18. Michal Marko 

5. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             19. Ondraščin Martin, Bc. 

6. Juriga Martin, Ing., PhD. 20. Šímová Veronika 

7. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.     21. Sivý Martin, Ing.             

8. Petrák Peter, Ing., CSc. 22. Chmelko Vladimír, Ing., PhD. 

9. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD.     23. Kucharíková Anna, PhDr., CSc. 

10. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.   

11. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.     

12. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.              

13. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.            

14. Kertész Milan, Ing.                                 

 

Neprítomní:  počas celého zasadnutia      :   Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. – ospr. 

                                                                        Onderová Iveta, Ing., PhD.          – ospr.   

                                                                        Majka Marek                               – ospr. 

                                                                        Melicher Markus, Bc.                 – ospr. 

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

                                                                        Kucharíková Anna, PhDr., CSc. 

                                                                         

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3. Informácie zo zasadnutia AS STU 

 4. Doplňujúce voľby člena LK AS SjF STU za zamestnaneckú časť 

 5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských 

študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019  

 6. Rozpis schválenej dotácie na rok 2017 a úpravy dotácie k 31.5.2017 

 7. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. F. Ridzoň, CSc. Najskôr privítal prítomných senátorov, 

dekana fakulty, prof. Ľubomíra Šooša,  prodekana pre pedagogiku, doc. Juraja Beniaka a tajomníčku 

fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú a potom predstavil program zasadnutia.   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Ing. Peter Benco, CSc.    

– Ing. Radko Kozakovič 

Program zasadnutia a overovatelia zápisnice boli schválení bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. 
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Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
 
K bodu 2:  

Informácie z posledného zasadnutia Kolégia rektora (29.5.2017) a aktuálne otázky SjF referoval prítomným 

senátorom Prof. Šooš.   

Informácie z Kolégia rektora sa týkali najmä rozdelenia finančných prostriedkov na UVP ako samostatnej 

jednotky STU. Opäť bol predložený pôvodný návrh delenia finančných prostriedkov – polovica 

prostriedkov pôjde na prístrojové vybavenie UVP, druhá bude rozdelená podľa podielu výkonov na UVP. 

Poradcom rektora pre UVP sa stal Prof. Janovic.  Dekani fakúlt sa vyslovili proti slabej informovanosti 

medzi jednotlivými fakultami a diskutovali najmä o tom, že v rámci STU je potrebné váhovo oddeliť 

publikácie podľa jednotlivých odborov. Aj tohto roku bude STU realizovať letnú univerziádu a 28.6.2017 

výskumnú súťaž tzv. „Výskumnú stenu“.  

K aktuálnym otázkam SjF dekan uviedol, že navštívil všetky ústavy fakulty a diskutoval so zamestnancami 

o aktuálnom stave fakulty. Je potrebné prehodnotiť najmä personálne obsadenie fakulty – vedúci ústavov 

boli poverení vypracovať personálnu maticu pracoviska a maticu udržateľnosti ohľadom zabezpečenia 

výučby príslušným ústavom. Taktiež uviedol aktuálne počty prihlásených študentov – na bakalársky stupeň 

sa do 1. ročníka zatiaľ prihlasilo 334 študentov, na inžiniersky stupeň 128 študentov. Ďalej uviedol, že do 

1,5 mesiaca bude vypracovaná nová metodika delenia mzdových prostriedkov a o budovu SjF na 

Pionierskej ulici má záujem aj VÚZ (nájom, príp. predaj).  

V diskusii sa Prof. Belavý zaujímal ohľadom personálneho zabezpečenia a výučby na študijnom programe. 

Informácie dostal priamo od dekana fakulty – na jednom študijnom programe: 1 profesor – 5 hod. 

výučby/týždeň, 1 docent – 7 hod. výučby/týždeň a štyria odborní asistenti – á 12 hod. výučby/týždeň. Dekan 

tiež uviedol, že máme najnižšiu pracovnú vyťaženosť zamestnanca ohľadom výučby – priemer je                          

4 hod/zamestnanec a všetky rozpory ohľadom personálneho zabezpečenia a výučby na študijnom programe 

budú riešené individuálne po vypracovaní personálnej matice a matice udržateľnosti príslušným vedúcim 

ústavu. 

K bodu 3:  

Informácie zo zasadnutí AS STU (19.6.2017) predniesol prítomným senátorom predseda AS SjF STU, doc. 

Ridzoň. 

Informácie z AS STU sa týkali: 

– výročnej správy o hospodárení STU za rok 2016 (STU dosiahla kladný hospodársky výsledok) – bola 

schválená AS STU, 

– rozpočtu STU na rok 2017 – tiež bol schválený AS STU, 

– rozpočet STU - rozpis dotácie na UVP – nebol schválený AS STU, 

– ďalších podmienok prijatia na štúdium na Ústave manažmentu – boli schválené AS STU, 

– študijných programov pre 3. stupeň na UVP STU, 

– zriadenie vecného bremena a zámeru na odkúpenie pozemku od spoločnosti P1, s.r.o., 

– prevodu nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave, 

– nájmu nehnuteľných vecí STU, 

– súdnych sporov – informácia, 

– pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na 

STU – návrh dodatku č. 1 k vnútornému predpisu. 

Pripomienky k tomuto bodu nemal žiaden z prítomných senátorov. 

K bodu 4:  

Vzhľadom k tomu, že doc. Beniak, člen Legislatívnej komisie AS SjF STU, bol vymenovaný do funkcie 

prodekana fakulty, bolo potrebné realizovať doplňujúce voľby do LK AS SjF STU. Za nového člena LK AS 

SjF bola navrhnutá doc. Pokusová, ktorá s návrhom súhlasila. 
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Prítomní senátori schválili volebnú komisiu v zložení:  

– prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.,  

– Ing. Peter Benco, CSc. 

– Ing. Tomáš Kováč. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

 

Predseda volebnej komisie, prof. Belavý, najskôr oboznámil senátorov za zamestnaneckú časť ako správne 

vyplniť hlasovací lístok a potom sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu.   
 

Výsledky tajného hlasovania: Počet členov AS (zamestn. časť) : 18 

 Počet prítomných : 15 

 Hlasovalo za : 13 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   2 

Záver: AS SjF STU schvalil doc. Pokusovú za členku LK AS SjF STU nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

K bodu 5:  

Materiál na prerokovanie predložil a prezentoval dekan fakulty, prof. Šooš. Prítomných senátorov, ktorí 

mali možnosť oboznámiť sa s týmto materiálom vopred, stručne informoval o niektorých zámeroch: 

– počet prihlášok a počet študijných programov uvedených v prihláške, 

– o aktuálnom stave v doktorandskom štúdiu, 

– fakulta realizuje prieskum, cieľom je zistiť, koľko z prihlásených uchádzačov na bakalársky stupeň 

štúdia maturovalo z matematiky a anglického jazyka, 

– zahraniční uchádzači, ktorí nemajú nostrifikované diplomy, prijatí nebudú.                       

K tomuto bodu diskutoval Ing. Kováč, Prof. Sejč, Prof. Roháľ-Ikiv a doc. Belavý. Ich diskusné príspevky 

smerovali hlavne k vyrozumeniu uchádzačov na  jednotlivé stupne štúdia o ich prijatí / neprijatí, resp. 

presune na iný študijný program. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych 

a doktorandských  študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018–2019 bez 

pripomienok. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo väčšinou hlasov schválené. 

 

K bodu 6:  

Materiál na rokovanie predložil dekan fakulty. Uviedol, že rozpis dotácie na rok 2017 už bol  AS SjF STU 

schválený, ale vzhľadom na aktuálny stav vo financovaní jednotlivých činností na fakulte bolo potrebné 

urobiť niektoré zmeny. Zmeny vypracovala a prítomným ich prezentovala tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela 

Kuzmová.   
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Predseda EK, prof. Roháľ–Ilkiv, uviedol, že EK sa na svojom zasadnutí 22.6.2017 zaoberala aj týmto 

bodom programu. Na jej zasadnutie boli prizvaní dekan fakulty, tajomníčka fakulty a predseda senátu. 

Prítomní členovia komisie a prizvaní hostia prediskutovali predložený materiál. EK odporúča členom 

akademického senátu schváliť predložený materiál s pripomienkou – aby v rámci tohto rozpočtu  bola 

vyčlenená na tovary a služby (TaS) na každý ústav suma 1000,00 EUR. 

V diskusii sa prof. Gulan zaujímal, kedy budú známe výsledky hospodárenia ústavov. Dekan fakulty vo 

svojej odpovedi uviedol, že hneď, ako budú uzavreté projekty, známe medzifakultné výkony a podiel 

výkonu ústavov na pedagogickom procese pre zahraničných študentoch. 

Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje  Rozpis dotácie na rok 2017 a úpravy dotácie k 31.5.2017                         

s pripomienkou: 

- AS SjF STU žiada dekana fakulty schváliť v rámci rozdelenia pridelenej dotácie na Tovary a služby 

čiastku 1000.00 EUR pre každý ústav fakulty. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 7:  

Predseda senátu dal analyzovať rokovací poriadok AS SjF STU ohľadom doručenia materiálov senátorom 

pred zasadnutím AS.  Uviedol, že materiál predkladá predseda senátu senátorom minimálne 3 pracovné dni 

pred zasadnutím AS a dekan fakulty predsedovi senátu minimálne 5 pracovných dní pred zasadnutím AS. 

Na list prof. Žiarana ohľadom skladby povinných predmetov a hodinového rozsahu základných predmetov 

tvoriacich konštrukčný smer reagoval dekan fakulty. Okrem iného uviedol, že ak chceme niečo do výučby 

vrátiť, musíme sa vo výučbe niečo zrieknuť. Diskusia k dotknutým predmetom bude  realizovaná na jeseň 

budúceho akademického roka. Bc. Ondraščin uviedol, že zo strany študentov bol a aj je záujem, aby 

predmet Technická mechanika II bol povinným predmetom. 

Prof. Sejč sa zaujímal ohľadom duálneho vzdelávania pripravovaného v spolupráci s fi Volkswagen 

Bratislava, t.j. o pripravovaný študijný program absolventom ktorého je tzv. profesijný bakalár. Dekan 

fakulty uviedol, že zatiaľ pôjde o pilotný projekt, zápis na štúdium bude 21.8.2017, záujem oň prejavilo 

doteraz 64 uchádzačov, z ktorých je zatiaľ 52 prihlásených, štúdium bude 4-ročné, pričom 3. ročník štúdia 

bude prax v závode. Fi Volkswagen príjme v pilotnom projekte do 1. ročníka 10 uchádzačov. 

Ing. Chmelko informoval o projekte ACCORD – projekt bol schválený na monitorovacom výbore, aktuálny 

variant je variant C, budova Ťažkých laboratórií (ŤL) sa zachová, pôjde len o jej rekonštrukciu, pred 3 

týždňami sa uskutočnilo stretnutie s rektorom STU a prorektorom prof. Moravčíkom ohľadom stanoviska 

SjF k dotknutému projektu, vo štvrtok, 29.6.2017, budú SjF STU predložené inovované požiadavky na 

architekta projektu. Okrem iného uviedol, že už v januári 2016 bolo vyžiadané z katastra zakreslenie 

inžinierskych sietí na pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný.  

Prof. Gulan sa spýtal, či termín prijímacích pohovorov, 7.7.2017, na PhD štúdium je vhodný, zdá sa mu 

neskorý. Ako uviedol dekan fakulty, termín bol už dlhodobo určený, teraz sa nebude meniť, ale v ďalšom 

akademickom roku je možné zmenu realizovať. 

Pretože ďalšie pripomienky zo strany senátorov neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS 

ukončená. 

 

 

Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD. 

 

....................................................... 
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Overili  : Ing. Peter Benco, CSC. ....................................................... 

 
Ing. Radko Kozakovič ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 30.6.2017                                                                                                                                          

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


