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                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 

 
Zápisnica č. 19/2010 – 2014  

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 15.4.2014 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., Ing.P. 

Petrák,PhD. doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,CSc., Ing. Alexander Schrek, PhD. 

doc.Ing.P. Sejč,PhD., Ing. C. Schmidtová, Mgr. M. Uváček, PhD. Mgr. K. Vassalová, RNDr. Viera 

Záhonová, PhD., Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., 

Bc. T.Kováč, Bc.M.Kirka, Bc. J.Krčová, M. Melicher, M.Nemec, L.Mihályová,  M. Šauša 

 
Neprítomní: Bc. I.Matúš, M. Ondraščin  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Voľba predsedu AS SjF STU  

3. Návrh dekana na schválenie dokumentu „ Správa  o vedecko-výskumnej činnosti 

a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2013“  

4. Návrh dekana na prerokovanie štruktúry študijných programov uskutočňovaných na fakulte 

5. Návrh dekana na schválenie Dodatku č.2 k Štatútu SjF STU 

6. Rôzne 

 

          

 

K bodu 1:  

Zasadnutie otvoril podpredseda  zamestnaneckej časti AS SjF STU Doc.Ing. R.Olšiak,PhD. Do 

pôvodne navrhovaného programu navrhol na požiadanie dekana fakulty zaradiť ďalší bod – 

Dodatok č.2 k Štatútu SjF STU.  Prítomní členovia AS  SjF schválili zaradenie tohto bodu pod 

číslom 5 a celý upravený  program schôdze a overovateľov zápisnice Ing.Beniaka a Bc.Tomáša 

Kováča. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      27    

Počet prítomných:    25  

Za:                            25 

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0   

 

 

 

 

K bodu 2: 

 

Na funkciu predsedu AS SjF STU bol navrhnutý  Prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. 
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Svoju kandidatúru potvrdil. 

Hlasovanie prebehlo tajne.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:                                                     27   

Počet prítomných:                                                   25 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov:                     25 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 23  

Počet hlasov za  prof. Rohaľa-Iľkiva:                      23 

Neplatné lístky (neoznačené):                                   2                      

 

AS SjF STU v tejto voľbe zvolil za svojho predsedu Prof. Ing. B.Rohaľa-Iľkiva.  

 

 

 

K bodu 3: 

 

Správu  o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU 

v Bratislave za rok 2013 predniesol prodekan fakulty prof. Gondár. 

V diskusii k tomuto bodu programu vystúpili doc. Ridzoň, doc. Žiaran, doc. Olšiak a doc. Masaryk. 

Diskusné príspevky sa týkali zmlúv o dielo a ich zaradenia alebo nezaradenia medzi výskumné 

úlohy, ako  aj projektov z európskych fondov, na ktoré prichádzajú finačné prostriedky so značným 

oneskorením. 

Po ukončení diskusie AS SjF STU hlasovaním  uvedenú správu schválil. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:      27   

Počet prítomných:    25  

Za:                            25 

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

K bodu 4: 

 

V tomto bode sa akademický senát SjF STU vrátil k diskusii o návrhu štruktúry študijných 

programov do akreditácie, ktorá bola uznesením prerušená na predošlom zasadnutí AS  dňa 

31.3.2014. Doc. Olšiak sa ospravedlnil za to, že na uvedenej schôdzi citoval text z neplatnej novely 

zákona. 

Dekan fakulty znovu predstavil senátu štruktúru študijných programov do akreditácie, akademický 

senát ju má prerokovať,  schvaľuje ju vedecká rada fakulty.  Oproti predošlej verzii prišlo 

k niekoľkým drobným  úpravám, v diskusii so študentami sa vyjasnili niektoré problémy. Prebehla 

aj konzultácia s Akreditačnou komisiou. Po predložení návrhu na akreditáciu a až do definitívneho  

rozhodnutia Akreditačnej  komisie sú v plnom rozsahu platné študijné programy akreditované 

v minulom období, okrem tých ŠP, ktoré boli časovo obmedzené. Dekan fakulty garantuje 

študentom, že budú môcť ukončiť začatý alebo aspoň príbuzný študijný program. 

V rozsiahlej diskusii k tomuto bodu vystupovali  Bc. Kováč, doc. Žiaran, doc Olšiak, doc.Fekete, 

prof.Elesztös, prodekan prof.Gondár, prof.Belavý, prof. Rohaľ-Iľkiv  a dekan fakulty prof.Šooš.  

Bc. Kováč pripomenul, že námety k akreditácii vzišli z vôbec prvej diskusie svojho druhu k obsahu 

štúdia, ktorá medzi študentami vznikla z ich vlastnej iniciatívy. Doc. Žiaran obhajoval zachovanie 

dynamiky ako povinného predmetu, pretože je to základ strojáriny a apeloval na členov VR, aby jej 
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priradenie medzi povinne voliteľné predmety nepodporili, pretože to zníži kredit našej fakulty. 

Podľa prof. Rohaľa už nie je šanca meniť to, čo bolo počas mnohých rokovaní garantov dohodnuté 

a akademický senát materiál len prerokováva. Preto pri každej ďalšej akreditácii bude potrebné 

hovoriť najskôr o jej východiskách. Dekan fakulty v odpovedi znovu pripomenul, aké kritériá bolo 

potrebné pri návrhu tohoto veľmi rozsiahleho materiálu rešpektovať. V ďalšej diskusii bola 

spomenutá aj metodika delenia finačných prostriedkov a pojem „kreditoštudent“. V pripravovanom 

novom zákone o vysokých školách by mali byť urobené také zmeny, ktoré by favorizovali 

financovanie VŠ podľa iných kritérií, napr. možnosti uplatnenia sa po absolvovaní štúdia. 

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave predložený materiál k akreditácii 

prerokoval.  

 

 

K bodu 5: 

 

Dekan fakulty prof.Šooš predložil na schválenie upravený  návrh vnútorného predpisu „ Dodatok 

č.2 k Štatútu SjF STU“ . Zároveň požiadal o zrušenie uznesenia zo dňa 14.1.2014, ktorým AS SjF 

STU schválil predošlú verziu Dodatku č.2. 

 

Uznesenie 1 k bodu 5 :   

 

AS SjF STU ruší uznesenie zo dňa 14.1.2014, ktorým bolo schválené znenie Dodatku č.2 k Štatútu 

SjF STU 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:                                                  27 

Počet prítomných:                                                25 

Za:                                                                        25 

Proti:                                                                      0 

Zdržali sa:                                                              0 

 

Uznesenie 2 k bodu 5 :   

 

AS SjF STU schvaľuje upravené  znenie Dodatku č.2 k Štatútu SjF STU, ktoré na dnešné 

zasadnutie predkladá dekan fakulty 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS:                                                  27 

Počet prítomných:                                                25 

Za:                                                                        25 

Proti:                                                                      0 

Zdržali sa:                                                              0 

 

 

 

K bodu 6 - rôzne: 

 

K tomuto bodu nevystúpil žiadny z členov AS SjF STU. 

Predsedajúci schôdze doc. Olšiak zasadnutie  ukončil. 
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Zapísala: K.Vassalová 

 

 

 

Overili: Ing.J.Beniak, PhD. 

                    

              Bc. T. Kováč 

                                                     

  

 

 

V Bratislave, 22.4.2014                                           Prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD. 

                                         

                                                                                 Predseda  AS SjF STU                                           

 

 

 


