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Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) pracoval v roku 2016 

v tomto zložení: 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Bc. Markus Melicher   - podpredseda AS SjF za študentskú časť 

 

Členovia zamestnaneckej časti: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., Ing. Peter Benco, PhD., doc. Ing. Juraj Beniak, PhD., doc. Ing. 

Roman Fekete, PhD., RNDr. Jana Gabková, PhD., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. 

Ferdinand Havelka, PhD., Ing. Vladimír Chmelko, PhD., doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. (do 

4.4.2016), Ing. Martin Juriga, PhD. (od 5.4.2016), PhDr. Anna Kucharíková, CSc., prof. Ing. 

František Urban, CSc. , Ing. Peter Petrák, PhD., doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD., doc. Ing. 

František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., doc. 

Ing. Alexander  Schrek, PhD., Mgr. Marián Uvaček, PhD. 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Ing. Milan Kertész, Ing.Tomáš Kováč, Ing. Radko Kozakovič, Ing. Martin Sivý, Bc. Markus 

Melicher, Bc. Michal Chlebo, Bc. Martin Nemec, Bc. Martin Ondraščin, Bc. Ivana Grausová                

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát pre funkčné obdobie 2014 - 2018 zvolil dve 

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2016 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.  - predseda 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. 

Ing. Peter Benco, PhD. 

Ing. Tomaš Kováč 

 

Ekonomická komisia pracovala v roku 2016 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. - predseda 

Ing. Vladimír Chmelko, PhD 

Ing. Peter Petrák, PhD. 

Bc. Ivana Grausová 

 

Program rokovaní pripravovalo v súlade s návrhmi dekana fakulty predsedníctvo AS SjF 

v zložení: doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Bc. Markus 

Melicher, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. 

 

AS SjF zasadal v roku 2016 spolu 5 krát. 

Členovia legislatívnej komisie boli členmi sčítacej komisie pre tajné hlasovanie o návrhu 
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dekana na schválenie nového člena Vedeckej rady SjF STU. 

Ekonomická komisia zasadala 3 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala výročnú správu 

o hospodárení fakulty za rok 2015, návrh rozpočtu SjF STU na rok 2016, návrh metodiky 

delenia dotačných mzdových prostriedkov na rok 2016, upresnenie rozpočtu na rok 2016 

(delenie dotácie na pracoviska), prerokovanie úpravy dotácie fakulty do 31.5.2016 a 30.11.2016 

a čerpanie pridelených účelovo-určených prostriedkov na rekonštrukčné práce, údržbu a opravy 

v roku 2016. 

AS SjF schválil v roku 2016 celkovo 12 predložených materiálov vrátane personálnych 

záležitosti pri schvaľovaní nového člena Vedeckej rady SjF. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania sa rokovalo o spresnení počtu študentov prijatých na jednotlivé 

stupne štúdia v rámci študijných programov, propagácií štúdia, optimalizácii chodu 

fakulty z hľadiska vzdelávania, problematike povinne voliteľných predmetov,  

dotazníkovom prieskume o kvalite vyučovania v rámci predloženej výročnej správy 

a výpovednej hodnote vyplnených dotazníkov, reakreditácií študijných programov 

z dôvodu časového obmedzenia. 

b) Vedeckovýskumná činnosť a zahraničné vzťahy – bola analyzovaná správa za rok 2015 

z hľadiská počtu podaných a schválených projektov KEGA, VEGA, medzinárodných 

a ďalších projektov za ostatné 3 roky, ďalej bol hodnotený projekt s názvom 

„Výskumné centrum ALLEGRO“ týkajúci sa héliovej slučky. 

c) Hospodárenie fakulty za rok 2015 – v rámci predloženej správy bola diskutovaná 

problematika výnosov a nákladov fakulty, stavu a vývoja finančných fondov a nárast 

výdavkov na tepelnú energiu. 

d) Rozpočet fakulty na rok 2016 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 

hospodárenia v roku 2015 a prvých troch mesiacoch roku 2016, plánované náklady 

v roku 2016 boli o 8,38% vyššie oproti roku 2015 vzhľadom na Fond obnovy. Dotácia 

fakulty na rok 2016 bola dva krát upravovaná (do 31.5.2016 a 30.11.2016). AS SjF bol 

informovaný o čerpaní pridelených účelovo určených prostriedkov na rekonštrukčné 

práce, údržbu a opravy v roku 2016. 

e) Aktuálna situácia a dianie na fakulte – bol zaznamenaný značný pokles zapísaných 

študentov a s tým priamo súvisí nízky počet študentov na jedného pedagogického 

pracovníka. V súvislosti s aktuálnym stavom fakulty a dekanom pripravovaného balíku 

opatrení a zmien, ktoré z toho vyplývajú, požiadal AS SjF dekana o predloženie 

konkrétneho návrhu na riešenie aktuálnych problémov fakulty v termíne do 31.1.2017. 

S týmto súvisí aj požiadavka predloženia na schválenie AS SjF „Aktualizáciu 

dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave na rok 2017“. Na zasadnutí 

predsedníctva AS SjF dňa 3.11.2016 navrhol dekan fakulty aby sa stretnutie 

akademickej obce s vedením fakulty uskutočnilo v priebehu mesiaca január 2017. 

Predsedníctvo AS SjF uvedený návrh akceptovalo. 

V diskusiách členov AS SjF v rámci záverečného bodu programu zasadania AS odzneli otázky 

prerozdelenia financií na všetky ústavy, ktoré sa podieľali na projekte „ Výskumné centrum 

ALLEGRO“; príčin nárastu spotreby tepelnej energie; financovania Univerzitného vedeckého 

parku; výšky priemerných platov administratívnych zamestnancov na fakulte, nárastu počtu 

zamestnancov na dekanáte, zefektívnenia práce na dekanáte; vysokého podielu mzdových 

prostriedkov vyčlenených pre dekanát a mimo ústavové zložky fakulty; určenia výkonu vo 

vzdelávaní (výkonový parameter); potreby ďalšieho modelu delenia mzdových prostriedkov  
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a iných aktuálnych problémov fakulty. 

Bližšie informácie o problematike rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú 

uvedené v zápisniciach z rokovania AS SjF č. 9/(2014 – 2018) až č. 13/(2014 – 2018), ktoré sú 

k dispozícií na webovej stránke Strojníckej fakulty (Úradná tabuľa/Akademický 

senát/Zápisnice z rokovania akademického senátu SjF). 

 

Pozitíva práce AS SjF v roku 2016: 

 vysoká percentuálna účasť členov AS SjF na rokovaniach (priemerne 91,85%), 

 zodpovedný prístup k rokovaniam všetkých členov AS SjF, 

 aktívna a konštruktívna účasť študentskej časti AS SjF na rokovaniach, 

 včasné zverejňovanie zápisníc z rokovaní AS SjF na úradnej tabuli fakulty (webová  

stránka), 

 korektná spolupráca s vedením fakulty. 

 

Na základe požiadavky členov AS SjF sú stálymi bodmi rokovania AS SjF informácia 

o zasadnutí AS STU a informácia z Kolégia dekana a Kolégia rektora. Je potrebné naďalej 

pokračovať v trende dodržiavania lehoty predkladania materiálov na rokovanie AS SjF. 

V ojedinelých prípadoch sa vyskytol problém nedodržania lehoty na predkladanie materiálov, 

ktorý však bol zapríčinený objektívnymi okolnosťami. Naďalej platí, že pre kvalitnú prípravu 

členov AS SjF na rokovanie je potrebné aby bola dodržaná lehota predkladania materiálov, 

ktorá je uvedená v Rokovacom poriadku AS SjF. 

  

 

 

V Bratislave, 20.01.2017                                        

 

 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 

 
 


