STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 7/2014 – 2018
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 29.9.2015 o 14:00 h

Prítomní:
Prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., Ing. Peter Benco, PhD. Ing. Juraj Beniak, PhD., Doc. Ing. Roman
Fekete, PhD., Ing. Ferdinand Havelka, PhD., Ing. Vladimír Chmelko, PhD., Doc. Ing. Branislav
Knížat, PhD., PhDr. Anna Kucharíková, CSc., Ing. Peter Petrák, PhD., Doc. Ing. Marcela
Pokusová, PhD., Doc. Ing. František Ridzoň, CSc., Prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD., Prof. Ing.
Pavol Sejč, PhD., Ing. Alexander Schrek, PhD., Doc. Ing. František Urban, CSc., Mgr. Marian
Uváček, PhD.
Ing. Tomáš Kováč, Ing. Radko Kozakovič, Bc. Markus Melicher, Bc. Martin Nemec, Martin
Ondraščin
Neprítomní – ospravedlnení : RNDr. Jana Gabková, PhD., Prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. Milan
Kertész, Ing. Jana Krčová, Bc. Juraj Majera, Lukáš Vilášek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Úpravy dotácie SjF STU do 31.8.2015
Plán počtu uchádzačov v ak. roku 2016/2017 v 1.stupni štúdia
Návrhy nových študijných programov
Rôzne

K bodu 1:
Prvé zasadnutie senátu v novom akademickom roku zvolal a otvoril predseda AS SjF STU, doc.
Ing. F. Ridzoň, CSc. Privítal prítomných, predstavil program schôdze. Prítomní členovia AS SjF
schválili program schôdze a overovateľov zápisnice, doc. Ing. F. Urbana, PhD. a Bc. M. Nemca.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 2:
Materiál k bodu 2 o úpravách dotácie SjF STU v Bratislave do 31.8.2015 predložila v mene dekana
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na rokovanie senátu tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Materiál bol prerokovaný v Ekonomickej
komisii senátu dňa 22.9.2015, zápisnica z EK je priložená k tejto zápisnici.
V diskusii k tomuto bodu vystúpil prof. Rohaľ-Iľkiv, ktorý podrobne informoval o zasadnutí
Ekonomickej komisie a o záveroch, ktoré z neho vyplynuli. EK odporúča senátu uznesenie schváliť
s pripomienkou. Ing. Kuzmová vyzvala, aby sa vedúci ústavov obrátili na oddelenie rozpočtu, ktoré
má presné údaje o čerpaní prostriedkov a sumách, ktoré jednotlivým pracoviskám zostávajú.
Uznesenie:
AS SjF STU schvaľuje úpravy dotácie v zmysle predloženého materiálu s nasledujúcou
pripomienkou:
AS SjF STU žiada dekana fakulty prijať opatrenia pre zlepšenie stavu na fakulte v centrálnom
poskytovaní služieb (drobné opravy, údržba) a dodávke kancelárskych potrieb a bežného materiálu
na zabezpečenie prevádzky ústavov (bez nutnosti refundácie zo zdrojov ústavu)
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 3 :
Plán počtu uchádzačov v akademickom roku 2016/17 v 1. stupni štúdia predstavila prodekanka
fakulty RNDr. Záhonová s tým, že tieto počty už vlastne boli predložené a schválené aj na
Rektoráte STU na akreditované študijné programy. Doplnil ju doc. Ščepka s tým, že vlastne ide o
čísla vyjadrujúce určitú technickú kapacitu fakulty a zohľadňujúce jedno z kritérií na hodnotenie
ARRA, pomer medzi počtom prihlásených a počtom prijatých uchádzačov. Počet prijatých
poslucháčov môže v konečnom dôsledku byť vyšší, ako je to napríklad v tomto akademickom roku
na programe ALSM. Doc. Urban odporúča počty ešte korigovať smerom dolu keď príde
rozhodnutie o prijatí nových študijných programov.
AS SjF STU predložený návrh počtov študentov schválil.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržali sa:
0

K bodu 4:
Materiál Návrh nových študijných programov z poverenia dekana fakulty predniesol Doc. Ščepka.
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Na začiatok uviedol, že fakulta má pozitívne hodnotiace správy aj za minulé obdobie, aj
k navrhovaným novým ŠP na najbližších 6 rokov vo všetkých 4 oblastiach výskumu, vrátane
habilitácií a inaugurácií. Z bakalárskeho štúdia však vypadol program Kvalita produkcie. Program
bol pre študentov atraktívny a jeho znovuzavedenie si vyžadujú aj priemyselné zväzy. Rada
garantov s tým súhlasila, preto dekan fakulty poveril garantov vypracovaním akreditačných spisov
pre prvý aj druhý stupeň štúdia. Pri ich vypracovaní boli dodržané všetky pravidlá STU.
Predtým, ako dekan spisy predloží Vedeckej rade na schválenie, študentská časť AS SjF STU určí,
ktorí študenti sa na prerokovaní materiálu zúčastnia.
V diskusii k bodu vystúpili doc. Fekete, PhDr. Kucharíková, prof. Belavý, prof. Rohaľ-Iľkiv, doc.
Beniak, doc. Pokusová a Ing. Chmelko. Vyplynulo z nej, že ak sa v spise nájdu nejaké nepresnosti a
chyby, treba ich opraviť ešte pred tým, ako spis odíde z fakulty. Doc. Pokusová spresnila, že
programy obsahujú cca 60 % technických predmetov a 40 % predmetov týkajúcich sa manažérstva
kvality. Ak sa programy neobnovia teraz, kým sú ešte v pamäti, mohlo by to v budúcnosti už byť
veľkým problémom. Zároveň by mohli prilákať na fakultu väčší počet študentiek. Na oboch
navrhovaných programoch sa budú podieľať hlavne 2 ústavy, otázka išla k rozdeleniu dotačných
prostriedkov podľa pedagogických výkonov.
Členovia senátu nevyslovili pripomienky k predkladaným návrhom študijných programov a
študentská časť senátu určila svojich zástupcov pri ich prerokovaní vo Vedeckej rade SjF.
Uznesenia:
A1:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU dňa 29.9.2015 prerokoval návrh bakalárskeho
študijného programu Manažérstvo kvality a meranie v strojárenstve v študijných odboroch 3973
Meranie (hlavný študijný odbor) a 2329 Výrobná technika (vedľajší študijný odbor) bez
pripomienok.
B1:
Študentská časť AS SjF STU určuje ako zástupcov študentov, ktorí sa zúčastnia schvaľovania
bakalárskeho študijného programu Manažérstvo kvality a meranie v strojárenstve na rokovaní
Vedeckej rady SjF STU nasledujúcich študentov:
1. Ing. Milan Kertész
2. Ing. Radko Kozakovič
3. Ing. Tomáš Kováč
4. Bc. Martin Nemec
5. Bc. Markus Melicher

A2:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU dňa 29.9.2015 prerokoval návrh inžinierskeho
študijného programu Manažérstvo kvality vo výrobných systémoch v študijnom odbore 2305
Výrobné technológie bez pripomienok.
B2:
Študentská časť AS SjF STU určuje ako zástupcov študentov, ktorí sa zúčastnia schvaľovania
inžinierskeho študijného programu Manažérstvo kvality vo výrobných systémoch na rokovaní
Vedeckej rady SjF STU nasledujúcich študentov:
1. Ing. Milan Kertész
3

2.
3.
4.
5.

Ing. Radko Kozakovič
Ing. Tomáš Kováč
Bc. Martin Nemec
Bc. Markus Melicher

Na záver doc. Ščepka poďakoval prítomným v mene dekana fakulty za prerokovanie materiálu a
príspevky do diskusie.
K bodu 5 – rôzne:
V diskusii k tomuto bodu vystúpil prof. Rohaľ-Iľkiv s otázkou, aké budú zásady delenia rozpočtu,
doc. Beniak s otázkou, ako sa budú riešiť publikácie, pretože v súčasnom období niektoré boli
pozastavené kvôli prečerpaniu finančných prostriedkov, pričom publikačná činnosť je jednou
z priorít. Zároveň pripomenul, že ešte neprišlo rozhodnutie o akreditácii a študenti už študujú podľa
nových programov, čo by mohlo spôsobiť prípadné komplikácie. Prodekanka RNDr. Záhonová
uviedla, že v opačnom prípade by študenti museli absolvovať blokovo chýbajúce predmety, čo by
nebolo možné ani z hľadiska času, ani z hľadiska záťaže.
Ing. Chmelko pripomenul, že podľa zákona predkladá dekan fakulty Dlhodobý zámer rozvoja
fakulty a jeho aktualizáciu; materiál dosiaľ nebol predložený senátu. Zároveň sa zaujímal o to,
podľa akých kritérií budú platení učitelia, ktorí učia predmety v angličtine. Posledná pripomienka
sa týkala bezpečnosti v budove ťažkých laboratórií a jej okolí (inštalácia kamier) a inštalácie
komunikačného zariadenia na rampe pred budovou fakulty.
Prof. Rohaľ-Iľkiv doplnil, že by záznamy z kamier bolo vhodné archivovať aby ich v prípade
potreby bolo možné poskytnúť polícii.
Bc. Melicher ponúkol spoluprácu, pretože študenti spravujú tiež nejaké kamery a záznamy
archivujú, sú ochotní pomôcť v prípade potreby.
Ing. Kováč navrhol, aby zadné vchody do fakulty boli otvorené do 20. hod aspoň pre vychádzanie
z budovy. Upozornil aj na skutočnosť, že v rámci novej akreditácie si mnohí študenti museli zapísať
aj predmety, ktoré nesúvisia s ich odborom. Prosí, aby učitelia v týchto prípadoch boli pri skúškach
zhovievaví.
Vzhľadom na to, že počas zasadnutia senátu boli evokované niektoré body, ktoré si vyžadujú
odpoveď dekana fakulty prípadne prodekanov, zvolá predseda AS SjF STU doc. Ridzoň čo najskôr
zasadnutie predsedníctva, na ktoré pozve aj dekana fakulty a ďalších členov vedenia, aby mohli
byť prerokované.
Predseda AS SjF STU potom poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. K. Vassalová
Overili: Doc. Ing. F. Urban, PhD..
Bc. M. Nemec
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V Bratislave, 2.10.2015

.

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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