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                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 17/2010 – 2014  
zo zasadania AS SjF STU zo d ňa 25.3.2014 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. M.Masaryk, PhD.,  doc.Ing.R.Olšiak, PhD., Ing.P. Petrák,PhD. 
doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,PhD., 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, A.Jedináková, M. Melicher, M.Nemec, L.Mihályová, M. 
Ondraščin,  

 
Neprítomní: doc.Ing. R. Fekete, PhD, Bc. I.Matúš, M. Šauša 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Zloženie sľubu novozvoleného člena AS SjF STU  
3. Voľba predsedu AS SjF STU  
4. Návrh dekana na schválenie člena Vedeckej rady SjF STU  
5. Náhradník za člena AS STU za SjF  
6. Študijný poriadok SjF STU  
7. Informácia zo zasadania rady VŠ.  
8. Rôzne.  
 
          
 
K bodu 1:  
Zasadnutie otvoril podpredseda  zamestnaneckej časti AS SjF STU Doc.Ing. R.Olšiak ,PhD. 
spomienkou na zosnulú predsedníčku AS SjF STU prof .Iždinskú. Následne  predstavil program 
schôdze s tým, že kvôli pracovnej zaneprázdnenosti  oboch kandidátov na náhradníka presunul  bod 
č. 5 na začiatok rokovania, ako bod 2, hneď po schválení programu.Ostatné body sa posúvajú 
zodpovedajúcim spôsobom. Takto upravený program  prítomní členovia AS  SjF schválili. 
 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      27    
Počet prítomných:    24  
Za:                            24 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0   
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K bodu 2: 
Vzhľadom na to, že pri voľbách zástupcov SjF do AS STU konaných v dňoch 11. a 12.1.2011 sa 
ako prví náhradníci s rovnakým počtom bodov 48 umiestnili prof. Ing. L. Gulan, PhD. a Ing. 
V.Chmelko, PhD, bolo potrebné losovať, ktorý z nich dvoch zaujme miesto senátora AS STU po 
prof. Iždinskej. Vylosovaný bol Ing. V. Chmelko, PhD.  
 
K bodu 3: 
 
Na Ústave technológií a materiálov bol ako náhradník za prof.Iždinskú zvolený Ing. Alexander 
Schrek, PhD., ktorý  svojim podpisom potvrdil sľub senátora. 
 
 
K bodu 4: 
 
Doc. Olšiak informoval prítomných, že napriek výzve do začiatku dnešnej schôdze nikto 
nepredniesol návrh na nového predsedu AS SjF. Navrhol, aby voľba prebehla na nasledujúcom 
zasadnutí  senátu ako prvý bod rokovania, hneď po schválení programu a vyzval senátorov, aby 
svoje návrhy predložili ihneď ústne alebo písomne do piatku 28.3.2014 do 12.hod. Prof. Rohaľ-
Iľkiv navrhol, aby sa predsedom do ukončenia funkčného obdobia stal doc. Olšiak. Mgr. Vassalová 
navrhla prof. Élesztösa, ktorý ale kandidatúru neprijal. Bc. Kirka navrhol predsedu študentskej časti 
AS SjF STU Bc. Tomáša Kováča, ktorý sa ku kandidatúre vyjadrí do piatku 28.3. 
Dekan fakulty zdôraznil, že voľba nového predsedu senátu je  v súčasnosti pre chod fakulty veľmi 
dôležitá, je treba prerokovať mnoho materiálov a konať urýchlene. 
 
Uznesenie:   
Voľba predsedu senátu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí senátu ako prvý bod po schválení 
programu schôdze. 
 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      27   
Počet prítomných:    24  
Za:                            23 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  1 
 
 
K bodu 5: 
 
Dekan fakulty prof.Šooš predniesol návrh na vymenovanie Prof. Ing. Pavla Šveca, CSc. za člena  
Vedeckej rady SjF STU, aby VR bola plne funkčná. K tomuto bodu prebehlo tajné hlasovanie, prof. 
Švec bol zvolený za člena VR SjF STU počtom hlasov 24. 
 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:                                                  27 
Počet prítomných:                                                24  
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:                  24 
Počet odovzdaných platných  hlas. lístkov:         24 
Za:                                                                        24 
Proti:                                                                      0 
Zdržali sa:                                                              0 
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K bodu 6: 
 
Dekan fakulty prof.Šooš predložil na schválenie návrh vnútorného predpisu „Študijný poriadok 
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“. Podrobne ho predstavil prodekan 
fakulty doc. Urban.  K predloženému návrhu sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej vystúpili študenti 
M.Ondraščin  a T. Kováč, za zamestnaneckú časť AS SjF STU  doc.Sejč, Dr. Záhonová a Ing. 
Benco a za vedenie fakulty dekan fakulty a prodekan Urban. Z diskusie vyplynulo viacero 
pripomienok, preto sa dekan fakulty rozhodol, že dokument predložený v tejto podobe sťahuje 
z rokovania a znovu ho predloží na schválenie po zapracovaní relevantných pripomienok na 
najbližšie zasadnutie senátu.  
 
 
K bodu 7: 
 
Doc.Olšiak predniesol informáciu o zasadnutí Rady vysokých škôl, ktoré sa týkalo predovšetkým 
metodiky rozdeľovania finančných prostriedkov vo vysokom školstve. Podrobný písomný materiál 
k tomuto bodu dostali všetci členovia AS SjF STU, doc. Olšiak a T.Kováč doplnili niektoré 
podrobnosti. Dekan fakulty doplnil vo vystúpení k tomuto bodu, že situácia je veľmi nepriaznivá, 
pretože stále fungujeme v provizórnom režime a nevieme, s akými prostriedkami môžeme počítať. 
 
 
K bodu 8 – rôzne: 
 

- Bc. Kováč upozornil na niektoré nezrovnalosti v rokovacom poriadku AS SjF STU a 
požiadal legislatívnu komisiu AS SjF STU, aby urobila jeho revíziu a znovu ho predložila 
na schválenie. 

 
- V súvislosti s nutnosťou prerokovania niektorých dokumentov a s riešením nepriaznivej 

finančnej situácie na fakulte požiadal dekan fakulty o čo najrýchlejšie zvolanie zasadnutia 
AS SjF STU. Najbližšia schôdza senátu sa bude konať v pondelok, 31.3.2014 o 10.hod., 
dekan fakulty predloží materiály na rokovanie v čo najkratšom termíne tak, aby senátori 
mali možnosť sa s nimi včas oboznámiť 

 
 
Zapísala: K.Vassalová 
 
 
 
Overili: Ing.J.Beniak, PhD. 
                    Bc. T. Kováč 
                                                     
  
 
 
V Bratislave, 28.3.2014                                           Doc.Ing. Robert Olšiak, PhD. 
                                         
                                                                                Podpredseda zam.časti AS SjF STU                                          
 
 
 


