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SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU SjF STU ZA ROK 2015 

 

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) pracoval v roku 2015 

v tomto zložení: 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Bc. Juraj Majera   - podpredseda AS SjF za študentskú časť (do 31.10.2015) 

Bc. Markus Melicher   - podpredseda AS SjF za študentskú časť (od 9.11.2015) 

 

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., PhDr. Anna 

Kucharíková, CSc., doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (do 3.2.2015), doc. Ing. František Urban, CSc. 

(od 18.2.2015), 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. Jana Krčová (do 31.10.2015), 

Ing. Martin Sivý (od 3.11.2015), Bc. Juraj Majera (do 31.10.2015), Bc. Markus Melicher, Bc. 

Michal Chlebo (od 3.11.2015), Martin Nemec, Martin Ondraščin, Lukáš Vilášek (do 31.10.2015), 

Bc. Ivana Grausová (od 3.11.2015)                

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát zvolil dve komisie: 

 

Legislatívna komisia: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.  - predseda 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. 

Ing. Peter Benco, PhD. 

Bc. Markus Melicher (do 9.11.2015) 

Ing. Tomaš Kováč (od 9.11.2015) 

 

Ekonomická komisia: 

 

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

Ing. Vladimír Chmelko, PhD 

Ing. Peter Petrák, PhD. 

Lukáš Vilášek (do 31.10.2015) 

Bc. Ivana Grausová (od 9.11.2015) 

 

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. Juraj Majera (do 

31.10.2015), Bc. Markus Melicher (od 9.11.2015), prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., prof. Ing. Boris 

Rohaľ-Iľkiv, CSc. 
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AS SjF zasadal v roku 2015 spolu 7 krát. 

Legislatívna komisia AS SjF na svojich zasadnutiach prerokovala návrh dodatku č. 3 k Štatútu SjF, 

ktorým sa mení a dopĺňa Príloha č. 1 Štatútu SjF: Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na 

jeho odvolanie, pripravila podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do 

Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) na Strojníckej 

fakulte STU na funkčné obdobie 2015 – 2019, prerokovala a odporučila na schválenie v AS SjF 

STU materiály: Návrh na presun oddelenia hydraulických strojov a zariadení do Ústavu tepelnej 

energetiky a Návrh dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku SjF STU v Bratislave. 

Členovia legislatívnej komisie boli členmi sčítacích komisií pre tajné hlasovanie o návrhu dekana 

na schválenie prodekanov SjF STU a členov Vedeckej rady SjF STU a členmi volebnej komisie za 

zamestnaneckú časť akademickej obce SjF STU pre voľby do AS STU. 

Ekonomická komisia zasadala 5 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala výročnú správu 

o hospodárení fakulty za rok 2014, návrh rozpočtu SjF STU na rok 2015, upresnenie rozpočtu na 

rok 2015 (delenie dotácie pridelenej na rok 2015), prerokovanie úpravy dotácie fakulty do 

31.8.2015 a do 31.10.2015. 

AS SjF schválil v roku 2015 celkovo 25 predložených materiálov vrátane personálnych záležitosti 

pri schvaľovaní disciplinárnej komisie fakulty, prodekanov, členov Vedeckej rady SjF, 

doplňujúcich členov Vedeckej rady SjF, členov volebných komisií pre voľby do AS STU a člena 

Rady vysokých škôl. 

Ťažiskovými témami rokovaní AS SjF bola problematika vzdelávania a dotazníkového prieskumu 

o kvalite vyučovania v rámci predloženej výročnej správy, vedeckovýskumnej činnosti, 

hospodárenia fakulty a rozpočtu, zefektívnenia činnosti na dekanáte v súvislosti so zámerom 

zníženia podielu mzdových prostriedkov vyčlenených pre „strediska“ (dekanát a mimo ústavové 

zložky fakulty) z celkového objemu ročných dotačných mzdových prostriedkov fakulty, štruktúry 

a obsahového zamerania navrhovaných nových študijných programov pripravovaných do 

akreditácie, personálneho obsadenia funkcií prodekanov a členov Vedeckej rady SjF, úprav 

a doplnenia spôsobu voľby dekana a návrhu na jeho odvolanie, pravidiel pre vykonávanie 

podnikateľskej činnosti na fakulte, organizačných zmien a organizačného poriadku fakulty, 

aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU na rok 2016 a v neposlednej miere to bolo 

organizačné zabezpečenie volieb na SjF do AS STU pre nasledujúce funkčné obdobie. 

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

nedotačných odpisov a ich vykrytia z rezervného fondu, pridelenia dotácie na STU a osobitne pre 

jednotlivé fakulty, prípravy a priebehu volieb do AS STU, kandidátov do AS STU za SjF, delenia 

rozpočtu a vydávania publikácií, vyučovania v ak. r. 2015/16 podľa novej akreditácie, dlhodobého 

zámeru rozvoja fakulty a jeho aktualizácie, odmeny pedagógov vyučujúcich jednotlivé predmety 

v anglickom jazyku, bezpečnosti v budove ťažkých laboratórií a jej okolí, prevádzkového poriadku 

fakulty, finančného ohodnotenia práce so študentmi, ktorí prichádzajú na fakultu v rámci programu 

ERASMUS a iných aktuálnych problémov fakulty. 

Bližšie informácie o problematike rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú uvedené 

v zápisniciach z rokovania AS SjF č. 2/2014 – 2018 až č. 8/2014 – 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 2015: 

 vysoká percentuálna účasť členov AS SjF na rokovaniach (priemerne 88,9%), 

 zodpovedný prístup k rokovaniam všetkých členov AS SjF, 

 aktívna a konštruktívna účasť študentskej časti AS SjF na rokovaniach, 

 zverejňovanie zápisníc z rokovaní AS SjF na úradnej tabuli fakulty (webová  stránka), 

 korektná a konštruktívna spolupráca s vedením fakulty, 

 kvalitná práca zástupcov fakulty  v AS STU. 
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V ojedinelých prípadoch sa vyskytol problém nedodržania lehoty na predkladanie materiálov, ktoré 

však boli zapríčinené 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, 20.01.2016                                        

 

 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 

 

 

 


