Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava

Zápisnica č.20 / (2014 – 2018)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 14. 11. 2017 o 14:00 h

Prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Belavý Cyril, Prof., Ing., PhD.
Benco Peter, Ing., CSc.
Fekete Roman, doc., Ing., PhD.
Gabková Jana, RNDr., PhD.
Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.
Chmelko Vladimír, Ing., PhD.
Juriga Martin, Ing., PhD.
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., CSc.
Pokusová Marcela, doc., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. CSc.

Neprítomní: počas celého zasadnutia

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Čierny Matúš, Bc.
Hladiš Peter, Ing.
Kvasný Patrik
Majka Marek, Bc.
Majstrík Andrej
Melicher Markus, Ing.
Michal Marko
Ondraščin Martin, Bc.
Šímová Veronika

: Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
fluktuácia počas zasadnutia : Gabková Jana, RNDr., PhD.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

– ospr.
– ospr.

Otvorenie a schválenie programu
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady SjF STU
Akreditácia a reakreditácia štúdijných programov
Metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU na základe kritérií
v predpísaných oblastiach činnosti
Investičný zamer rekonštrukcie a revitalizácie Ťažkých laboratórií SjF STU
Úpravy dotácie SjF STU k 31.10.2017
Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS SjF STU, doc. F. Ridzoň, CSc. otvoril zasadnutie, privítal prítomných senátorov, dekana
fakulty, prof. Ľubomíra Šooša, prodekanov – prof. Františka Urbana, doc. Juraja Beniaka, doc. Stanislava
Ďuriša a tajomníčku fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú. Potom vyzval predsedu študentskej časti AS SjF, Ing.
Markusa Melichera, aby prítomných informoval o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS SjF
a zároveň predstavil nových členov študentskej časti AS SjF ako aj zástupcov študentskej časti AS SjF
v ekonomickej a legislatívnej komisii. Následne bol predsedom AS SjF STU predstavený program
zasadnutia.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
– Ing. Markus Melicher
K programu zasadnutia neboli pripomienky a doplňujúce návrhy.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU a overovatelia zápisnice boli schválení jednohlasne.
K bodu 2:

Informácie z posledného zasadnutia Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF referoval prítomným senátorom
prof. Šooš.
Informácie z Kolégia rektora sa týkali najmä rozdelenia účelových finančných prostriedkov na UVP –
z celkovej sumy 600 000, - EUR bolo Strojníckej fakulte pridelených 40 000, - EUR.
Aktuálne otázky SjF sa týkali najmä:
 akreditácie a reakreditácie študijných programov,
 metodike individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU,
 rekonštrukcie 24 miestností na fakulte,
 príprave miestností a laboratórií pre Ústav technológií a materiálov,
 projektu ACCORD.
K bodu 3:

Informácie zo zasadnutí AS STU (13.11.2017) predniesol prítomným senátorom predseda AS SjF STU,
doc. Ridzoň.
Informácie z AS STU sa týkali:
– návrhu na odvolanie a vymenovania členov Vedeckej rady STU – za SjF STU bol na vlastnú žiadosť
odvolaný doc. Branislav Hučko a miesto neho bol schválený návrh na vymenovanie prof. Františka
Urbana za člena Vedeckej rady STU,
– návrhu na vymenovanie členov a predsedu disciplinárnej komisie STU,
– harmonogramu vypracovania Dlhodobého zámeru rozvoja STU na roky 2018-2023,
– vízie rozvoja areálu STU centrum – na podnet senátorov z FEI STU bol materiál braný len ako
informácia, návrh na jeho stiahnutie z rokovania neprešiel,
– rozpočtu STU - dodatok č. 7 k DZ - rozpis dotácie po verifikácií umeleckej činnosti – týkal sa len FA
a SvF STU,
– zmeny účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy na SvF STU,
– implementácie rozvojového projektu – informácia,
– rozpočtu STU - valorizácie platov VŠ učiteľov a nepedagogických zamestnancov - informácia,
– žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí STU,
– stavu a priebehu prípravných a realizačných prác „MŠ Stubáčik“ - informácia,
– volieb nového vedenia študentskej časti AS STU,
– schválenia členstva STU v iných právnických osobách.
Pripomienky k tomuto bodu nemal žiaden z prítomných senátorov.
K bodu 4:

Vzhľadom na Rokovací poriadok VR SjF STU čl. 2, ods. 2, dekan fakulty, prof. Šooš, navrhol doplniť VR
SjF STU novými členmi
 prof. Jozef Peterka, dekan MtF STU,
 prof. Dušan Petráš, vedúci Katedry technických zariadení budov SvF STU,
 prof. František Trebuňa, dekan SjF TU v Košiciach
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a požiadal AS SjF STU o schválenie návrhu na ich vymenovanie za členov VR SjF STU.
Prítomní senátori mali možnosť sa vopred oboznámiť so životopismi navrhnutých členov do VR SjF a z ich
strany neboli proti navrhnutým členom vznesené žiadne námietky.
Predseda senátu navrhol sčítaciu komisiu v zložení:
– prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. – predseda komisie,
– doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD.,
– Ing. Peter Benco, CSc.
– Veronika Šímová.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Sčítacia komisia bola schválená jednohlasne.
Predseda senátu vyzval predsedu sčítacej komisie, prof. Belavého, aby sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o
navrhnutých členoch Vedeckej rady. Predseda sčítacej komisie, prof. Belavý, najskôr oboznámil senátorov
ako správne vyplniť hlasovací lístok.
Výsledky tajného hlasovania:

Kandidát
prof. Ing. Jozef Peterka
prof. Dušan Petráš
prof. František Trebuňa

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
25
23
22

: 27
: 25
Hlasovalo proti
0
1
1

Zdržalo sa hlasovania
0
1
2

Záver: AS SjF STU schvaľuje návrh dekana na vymenovanie prof. Ing. Jozefa Peterku,
Prof. Dušana Petráša a prof. Františka Trebuňu za členov VR SjF STU.
Na záver tohoto bodu programu dekan fakulty podakoval členom senátu za vyslovenie dôvery novým
členom VR.
K bodu 5:

Materiál na prerokovanie predložil a prezentoval dekan fakulty, prof. Šooš a niektoré informácie naviac
doplnil prodekan pre pedagogiku, prof. Urban.
Uviedol, že reakreditácia sa dotýka študijných programov – Automobily a mobilné pracovné stroje (IŠ),
Energetické stroje a zariadenia (IŠ), Environmentálna výrobná technika (IŠ), akreditácia študijného
programu – Aplikovaná mechanika a mechatronika (BŠ) a štúdijnému programu Aplikovaná mechanika
a mechatronika (DŠ) boli pozastavené práva. Pripomenul, prečo je potrebné uvedené štúdijné programy
akreditovať / reakreditovať / pozastaviť práva. Zároveň uviedol, že akreditačný spis pre štúdijný program
„Profesijný bakalár“ je v štádiu prípravy a akreditačná komisia by mala 20.11.2017 schváliť jeho
požiadavky.
V diskusii sa prof. Belavý zaujímal kedy budú doktoranti štúdijného programu Aplikovaná mechanika
a mechatronika informovaní o jeho pozastavení. Prof. Urban v odpovedi uviedol, že formálne do konca
školského roka, resp. do rozhodnutia akreditačnej komisie.
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Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU v Bratislave prerokoval návrh študijných programov Automobily a mobilné pracovné
stroje (IŠ), Energetické stroje a zariadenia (IŠ), Environmentálna výrobná technika (IŠ) na ich
reakreditáciu a Aplikovaná mechanika a mechatronika (BŠ) na akreditáciu.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednohlasne.
Na rokovanie VR SjF STU dňa 5.12.2017 k bodu akreditácie a reakreditácie študijných programov budú
prizvaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou AS SjF STU. Ing. Melicher informoval AS SjF,
že dňa, 13.11.2017, sa uskutočnilo zasadnutie študentskej časti AS SjF STU, ktoré navrhlo nasledujúcich
zástupcov študentov: Bc. Matúš Čierny, Andrej Majstrík, Ing. Markus Melicher, Bc. Martin Ondraščin.
K bodu 6:

Materiál na rokovanie k tomuto bodu predložil dekan fakulty. Uviedol, že uvedený materiál obdržali vedúci
ústavov ešte koncom júna 2017 a ich povinnosťou bolo oboznámiť s materiálom všetkých členov ústavu
a prerokovať ho.
Predseda EK, prof. Roháľ–Ilkiv, uviedol, že EK sa na svojom zasadnutí 13.11.2017 zaoberala aj týmto
bodom programu a odporúča AS SjF STU vziať predložený materiál na vedomie s nasledovnými
pripomienkami:
 žiada dekana fakulty po skončení skúšobnej etapy navrhnutej Metodiky (apríl 2018) a vyhodnotení
všetkých námetov a návrhov členov akademickej obce z nej, predložiť na schválenie AS SjF STU
definitívnu verziu Metodiky do konca mesiaca mája 2018,
 odporúča dekanovi fakulty koeficienty významnosti v hodnotených oblastiach nastavovať v zmysle
ministerskej metodiky deľby dotácie MŠVaŠ SR a v oblasti ,,pedagogika“ zjednotiť používané jednotky
tak, aby bola zabezpečená kompatibilita.
K tomuto bodu programu diskutovali – doc. Ridzoň, prof. Belavý, prof. Benco, RNDr. Gabková, Ing.
Benco, Ing. Chmelko a PhDr. Anna Kucharíková. Ich poznámky sa týkali
 k počtu zamestnancov za hodnotené obdobie – niektorí tu už nepracujú,
 ženám na materskej dovolenke, zamestnancom na stáži – je potrebné to v Metodike ošetriť,
 času na skúšanie – 30 min/1 študent je málo, pri počte 100 študentov sa čas na ich skúšanie rovná počtu
hodín školiteľa vynaložených na jednu diplomovú prácu,
 návrhu zriadiť na fakulte pedagogickú komisiu, ktorá by sa zaoberala pripomienkami a potrebami
v oblasti pedagogiky.
Po ukončení diskusie predseda senátu, doc. Ridzoň, poďakoval predkladateľom za prípravu materiálu
a pristúpilo sa najskôr k hlasovaniu nasledovného uznesenia:
AS SjF STU v Bratislave berie na vedomie Metodiku individuálneho hodnotenia zamestnancov Strojníckej
fakulty STU v Bratislave na základe plnenia kritérií v predpísaných oblastiach činnosti s pripomienkami:
 žiada dekana fakulty po skončení skúšobnej etapy navrhnutej Metodiky (apríl 2018) a vyhodnotení
všetkých námetov a návrhov členov akademickej obce z nej, predložiť na schválenie AS SjF STU
definitívnu verziu Metodiky do konca mesiaca mája 2018,
 odporúča dekanovi fakulty koeficienty významnosti v hodnotených oblastiach nastavovať v zmysle
ministerskej metodiky deľby dotácie MŠVaŠ SR a v oblasti ,,pedagogika“ zjednotiť používané jednotky
tak, aby bola zabezpečená kompatibilita.
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Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 7:

Predseda EK, prof. Roháľ–Ilkiv, uviedol, že EK sa na svojom zasadnutí 13.11.2017 zaoberala aj týmto
bodom programu a odporúča AS SjF STU vziať predložený materiál na vedomie s nasledovnými
pripomienkami:
 žiada dekana fakulty (pred začiatkom revitalizácie) predložiť na schválenie záväzný rozpočet na
jednotlivé etapy Investičného zámeru pokrývajúci potrebné náklady z mimo dotačných zdrojov fakulty
a mimo zdrojov určených na vedecko-výskumné aktivity,
 odporúča dekanovi fakulty koordinovať predložený zámer s predpokladanými riešeniami vyplývajúcimi
pre revitalizáciu vnútrobloku budov univerzity na Nám. slobody z pripravovaného zámeru projektu
ACCORD.
Materiál na rokovanie k tomuto bodu opäť predložil dekan fakulty. Prítomných senátorov informoval
o jednotlivých etapách, finančných nákladoch v jednotlivých etapách a finančných zdrojoch na
rekonštrukciu a revitalizáciu Ťažkých laboratórií SjF STU. V súlade s pripomienkami EK je potrebné
predložený materiál ešte doplniť. Ďalšie doplňujúce informácie k projektu ACCORD podal Ing. Chmelko.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU v Bratislave berie na vedomie informáciu dekana fakulty o pripravovanom investičnom
zámere na rekonštrukciu a revitalizáciu Ťažkých laboratórií SjF STU v Bratislave s pripomienkami:
 žiada dekana fakulty (pred začiatkom revitalizácie) na rokovanie senátu predložiť na schválenie záväzný
rozpočet na jednotlivé etapy zámeru pokrývajúci potrebné náklady z mimo dotačných zdrojov fakulty
a mimo zdrojov určených na vedecko-výskumné aktivity,
 odporúča dekanovi fakulty koordinovať predložený zámer s predpokladanými riešeniami vyplývajúcimi
pre revitalizáciu vnútrobloku budov univerzity na Nám. slobody z pripravovaného zámeru projektu
ACCORD.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 18
: 0
: 7

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo väčšinou hlasov schválené.
Hlasovanie o uznesení, ktoré navrhol Ing. Chmelko sa neuskutočnilo, pretože bolo schválené
predchádzajúce uznesenie.
K bodu 8:

Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová stručne prezentovala prítomným senátorom úpravy dotácií,
ktoré boli realizované v období od 01.06.2017 do 31.10.2017.
Predseda EK, prof. Roháľ–Ilkiv, uviedol, že EK sa na svojom zasadnutí 13.11.2017 zaoberala aj týmto
bodom programu a odporúča členom AS SjF schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Uznesenie AS SjF STU k tomuto bodu znie:
AS SjF STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie SjF STU v Bratislave k 31.10.2017 bez pripomienok
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Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 9:

Prof. Gulan predložil návrh, aby bola vyčlenená na tovary a služby (TaS) pre každý ústav ďalšia suma
1000,00 EUR z vlastných príjmov fakulty.
Návrh uznesenia: AS SjF STU žiada dekana fakulty vyčleniť v rámci rozdelenia pridelenej dotácie na tovary
a služby (TaS) čiastku 1000,00 EUR pre každý ústav fakulty z vlastných príjmov fakulty.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
RNDr. Gabková poukázala
 na príliš dlhý čas (celý prvý týždeň semestra) na rozhodovanie sa študentov o voľbe povinne voliteľných
predmetov, čo sa prejavilo pri zostavení rozvrhu na inžinierskom stupni štúdia a následne „skrátením“
výučby v zimnom semestri. Navrhla, aby povinne voliteľný predmet, ktorý nie je študentom odporučený
garantom štúdijného programu, schválil študentom jedine garant štúdijného programu, resp. vedúci
príslušného ústavu,
 na nevyhovujúce upratovanie učební, toaliet a školy ako takej a zabezpečenie učební základným
technickým vybavením (napr. prostriedky na zotretie tabule) – jej pripomienku v plnom rozsahu
podporili doc. Pokusová a doc. Fekete,
 vysoký počet zamestnancov na Útvare pedagogických činnosti.
Diskutujúci ocenili prácu upratovačky na 4. poschodí a upratovača p. Petra Šolca.
Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí AS SjF nebol prítomný prodekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj
fakulty, predseda AS bude na najbližšom vedení fakulty tlmočiť jej druhú pripomienku.
Pretože ďalšie pripomienky zo strany senátorov neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS
ukončená.
Predseda AS SjF poďakoval prítoným senátorom za ich účasť na tomto zasadnutí a ešte im pripomenul, že
najbližšie zasadnutie AS ja naplánované na 12.12.2017.
Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD.

.......................................................

Overili : doc. Ing. Roman Fekete, PhD.

.......................................................

Ing. Markus Melicher

........................................................

V Bratislave, 20.11.2017
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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