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

Zápisnica č.21 / (2014 – 2018)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 12. 12. 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.
Gabková Jana, RNDr., PhD.
Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.
Chmelko Vladimír, Ing., PhD.
Juriga Martin, Ing., PhD.
Knížat Branislav, doc., 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.

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

Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Čierny Matúš, Bc.
Hladiš Peter, Ing.
Kvasný Patrik
Melicher Markus, Ing.
Michal Marko
Ondraščin Martin, Bc.
Šímová Veronika

Neprítomní: počas celého zasadnutia

: Fekete Roman, doc., Ing., PhD. – ospr.
Majka Marek, Bc. – ospr.
Majstrík Andrej – ospr.
fluktuácia počas zasadnutia : Gabková Jana, RNDr., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Výročná správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2016/2017
Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Strojníckej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS SjF STU, doc. F. Ridzoň, CSc. otvoril zasadnutie, privítal prítomných senátorov, prodekanov
– prof. Františka Urbana, doc. Stanislava Ďuriša, doc. Karola Prikkela a tajomníčku fakulty, Ing. Gabrielu
Kuzmovú. Následne bol predsedom AS SjF STU predstavený program zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:

– prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
– Veronika Šímová

K programu zasadnutia neboli pripomienky a doplňujúce návrhy.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za

: 27
: 22
: 22
1

Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

:
:

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. Urban.
Informácie z Kolégia rektora sa týkali najmä
− schválenia harmonogramu akademického roka 2018/2019,
− informácie o prerokovaní rozpočtu STU – rozpise dotácie UVP,
− analýzy scientometrických výstupov fakúlt STU a ich porovnanie s vybranými fakultami na prevažne
technických univerzitách v SR a ČR za roky 2012-2017,
− projektu ACCORD,
− návrhu na vytvorenie a sprístupnenie aplikácie Q1 na webovom sídle STU.
K bodu 3:

Informácie zo zasadnutí AS STU (11.12.2017) predniesol prítomným senátorom predseda AS SjF STU,
doc. Ridzoň.
Informácie z AS STU sa týkali:
– návrhu na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU –
Účelové zariadenie v Gabčíkove,
– rozpočtu STU – rozpis dotácie UVP,
– projektu ACCORD - informácia,
– žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí STU,
Pripomienky k tomuto bodu nemal žiaden z prítomných senátorov.
K bodu 4:

Na základe čl. 7 bod 1 písm. i) Štatútu Strojníckej fakulty STU v Bratislave prodekan pre pedagogiku, prof.
Ing. František URBAN, CSc., predstavil prítomným členom senátu Výročnú správu za oblasť vzdelávania
na SjF STU za akademický rok 2016/2017. Potvrdil akreditáciu SjF STU. Informoval o príprave
reakreditácie študijných programov. Informoval senátorov o počte 1081 študentov, ktorí v ak. roku
2016/2017 študovali na SjF STU. V rámci mobility ERASMUS na SjF STU v akademickom roku 2016/2017
študovalo spolu 15 zahraničných študentov. Ďalej prodekan informoval o podiele prijatých a zapísaných
študentov bakalárskeho štúdia v hodnotených rokoch. Ten sa pohyboval od 53,3 % do 73,9 %. V ak. rokoch
2013/2014 až 2016/2017 bol tento podiel od 53,3 % do 55,3 %. V akademickom roku 2017/18 sa podiel
prijatých a zapísaných študentov bakalárskeho štúdia zvýšil na 76,4 %. Prodekan prof. Urban tiež
informoval o počte absolventov SjF STU v ak. roku 2016/2017, kde na bakalárskom stupni ukončilo
štúdium 130 absolventov a na inžinierskom stupni 191 absolventov, na doktorandskom stupni štúdia spolu
v dennej a externej forme ukončilo štúdium 18 absolventov. Ďalej prodekan informoval o výsledkoch
a systéme hodnotenia pedagogického procesu študentmi.
Diskusia, v ktorej vystúpili prof. Urban, Ing. Chmelko, prof. Gulan, prof. Belavý, Ing. Melicher a Bc.
Ondraščin sa diskutovalo najmä o kvalite výučby, počte vyplnených dotazníkov v AIS ohľadom kvality
výučby a ich výpovednej hodnote. Ing. Chmelko predložil návrh, aby vedenie fakulty zefektívnilo spôsob
hodnotenia pedagogického procesu a zapracovalo ho do dlhodobého zámeru rozvoja fakulty.
V rámci diskusie, na margo požiadavky študentov zvýšiť možnosti štúdia angličtiny resp. počet ponúkaných
predmetov v angličtine na SjF STU, informovala PHDr. Kucharíková o možnosti on-line výučby technickej
angličtiny. STU ako jediná technická univerzita získala takéto oprávnenie a je to jedinečná možnosť pre
študentov získať certifikáciu z technickej angličtiny.
Uznesenie AS SjF STU: AS SJF STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu za oblasť vzdelávania na SjF
STU za akademický rok 2016/2017 s pripomienkou:
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-

AS SJF STU v Bratislave žiada vedenie fakulty zefektívniť spôsob hodnotenia pedagogického
procesu a zapracovať ho do dlhodobého zámeru rozvoja 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.
K bodu 5:

Dekan fakulty predložil Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Strojníckej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Uvedený návrh prezentoval prof. Urban.
Diskusia, v ktorej vystúpili Ing. Chmelko, prof. Urban a doc. Schrek, sa diskutovalo o personálnom
obsadení členov disciplinárnej komisie a počte členov disciplinárnej komisie. Zloženie a počet členov
disciplinárnej komisie je v súlade s platnými predpismi.
Návrh uznesenia: AS SjF STU schvaľuje Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 23
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 6:

Doc. Ridzoň
− informoval o termíne výjazdového zasadania AS SjF STU v Bratislave v dňoch 23. – 24. januára 2018,
− informoval o žiadosti vedúceho Centra inovácií umožniť Centru inovácií zastúpenie v AS SjF STU
v Bratislave. V tejto súvislosti doc. Ridzoň informoval senátorov, že pri príležitosti nových volieb do
AS SjF STU v Bratislave sa legislatívna komisia bude venovať prepracovaniu rokovacieho poriadku AS
SjF a zásad volieb do AS SjF.
Doc. Prikkel
− informoval o zmene systému upratovania učební, toaliet a fakulty ako takej a konštatoval, že úroveň
upratovacích služieb sa zvýšila,
− informoval o činnosti zahraničného oddelenia.
Prof. Urban
− sa vyjadril k informácií o vysokom počte zamestnancov na Útvare pedagogických činností. Konštatoval,
že na útvare nepracuje osem zamestnankýň ale štyri, pričom tento počet je primeraný.
PhDr. Kucharíková
− informovala o komplikovanej agende súvisiacej s výučbou externej zamestnankyne Erasmus študentov.
Pretože ďalšie pripomienky zo strany senátorov neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS
ukončená.
Predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za ich účasť na tomto zasadnutí a zaželal im príjemné
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prežitie vianočných sviatkov.
Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD.

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

Overili : prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.

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

Veronika Šímová

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

V Bratislave, 14.12.2017
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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