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

 

Zápisnica č. 22 / (2014 – 2018) 

z mimoriadneho zasadania AS SjF STU zo dňa 12. 03. 2018 o 12:30 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 13. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 14. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.            

3. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 15. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

4. Gabková Jana, RNDr., PhD.                16. Uváček Marian, Mgr., PhD.                              

5. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           17. Čierny Matúš, Bc. 

6. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             18. Hladiš Peter, Ing. 

7. Juriga Martin, Ing., PhD. 19. Kvasný Patrik   

8. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.     20. Majstrík Andrej 

9. Lokajová Jana, Mgr. 21. Melicher Markus, Ing. 

10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 22. Michal Marko 

11. Petrák Peter, Ing., CSc. 23. Ondraščin Martin, Bc. 

12. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 24. Šímová Veronika 

 

Neprítomní:  počas celého zasadnutia      :   Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD. – ospr. 

                                                                        Majka Marek, Bc.                             – ospr.   

                                                                        Chmelko Vladimír, Ing., PhD.         – ospr. 

                      fluktuácia počas zasadnutia  :   Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.               

                                                                        Juriga Martin, Ing., PhD. 

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Návrh nového študijného programu „Prevádzkový technik dopravných a výrobných 

strojov a zariadení“ 

 3. Ponúkané študijné programy doktorandského štúdia a počty uchádzačov, ktoré SjF STU 

v Bratislave plánuje prijať v akademickom roku 2018/2019 

 4. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. F. Ridzoň, CSc. Privítal prítomných senátorov, dekana 

fakulty, prof. Ľubomíra Šooša,  prodekanov – prof. Františka Urbana a prof. Stanislava Ďuriša. Potom 

predstavil prítomným senátorom novú senátorku za Ústav jazykov a športu, Mgr. Janu Lokajovú, ktorá 

nahradila PhDr. Annu Kucharíkovú, CSc. a odovzdal jej osvedčenie o zvolení za členku AS SjF STU v 

Bratislave. Následne bol predsedom AS SjF STU predstavený program zasadnutia.   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. 

– Ing. Markus Melicher 

K programu zasadnutia neboli žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

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

Materiál k tomuto bodu programu  bol predložený dekanom fakulty, prof. Ľubomírom Šoošom, ktorý ho aj 

stručne prezentoval.  Okrem iného uviedol 

 podmienky, ktoré musia byť splnené pre otvorenie profesijne orientovaného študijného programu 

(POŠP), 

 záujem o POŠP je veľký (60-70 uchádzačov), 

 garantom POŠP z praxe bude RNDr. Valachová z fi VW Bratislava 

 13.2.2018 ministerka školstva, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., podpísala dekrét o akreditácii 

POŠP, ktorých štúdium je štvorročné, 

 v našom POŠP je 15 nových predmetov, 

 60 kreditov zo 108 kreditov je vyhradených pre odbornú prax, 

 POŠP musí schváliť VR SjF STU, následne bude predložený rektorovi STU, ktorý ho po osvojení 

predloží na akreditačnú komisiu. 

Študentská časť AS SjF STU určila zástupcov študentov, ktorí sa zúčastnia rokovania VR SjF STU o návrhu 

POŠP: 

 Bc. Matúš Čierny 

 Andrej Majstrík  

 Bc. Martin Ondraščin  

 Ing. Markus Melicher 

V diskusii k tomuto bodu programu vystúpil doc. Schrek, ktorý upozornil, že v POŠP bude predmet 

Povrchové úpravy v automobilovom priemysle garantovať ÚTM – Prof. Gondár  a nie ÚSETM, preto je 

potrebná zmena kódu uvedeného predmetu. 

Ďalej v diskusii vystúpil Prof. Rohaľ–Ilkiv ohľadom názvu „Prevádzkový technik“ a Mgr. Lokajová mala 

drobné pripomienky k profilu absolventa POŠP. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave prerokoval návrh nového študijného programu „Prevádzkový technik 

dopravných a výrobných strojov a zariadení“ s pripomienkami. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24 

 Hlasovalo za : 24 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednohlasne. 

K bodu 3:  

Materiál k tomuto bodu programu  bol opäť  predložený dekanom fakulty, prof. Ľubomírom Šoošom. 

Vypracoval ho prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 

Predseda AS SjF STU na začiatku diskusie k tomuto bodu programu pripomenul prítomným, že „Ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF 

STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019“ boli schválené AS SjF STU dňa, 27.6.2017, chýbali len 

plánované počty prijatých doktorandov a ponúkané študijné programy na doktorandské štúdium. 

V diskusii vystúpili 

 zo študentskej časti AS SjF Ing. Melicher a Ing. Hladiš ohľadom stanoveného študijného priemeru 1,8 

pre prijatie na PhD–štúdium, ktorý môže podľa nich negatívne vplývať na uchádzačov o PhD–štúdium 

s priemerom napr. 1,82 a s tým súvisiace plánované počty doktorandov, taktiež poukázali na kvalitatívne 

rozdiely medzi inžinierskymi študijnými programami, 

 Prof. Rohaľ–Ilkiv ako predseda EK SjF STU pripomenul študentom, že PhD–štúdium nie je hradené 

štátom, finančné prostriedky na toto štúdium vynakladá fakulta zo svojich mzdových prostriedkov, 
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 Prof. Gulan uviedol, že o výbere uchádzačov o toto štúdium rozhoduje prijímacia komisia a priemer je 

len jeden z ukazovateľov prijatia, 

 dekan fakulty, ktorý diskusiu ukončil, uviedol, že snahou je, aby na všetky študijné programy boli prijatí 

tí najlepší uchádzači a aby kritéria prijímania boli jednotné. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje ponúknuté študijné programy doktorandského štúdia a počty 

uchádzačov, ktoré SjF STU v Bratislave plánuje prijať v akademickom roku 2018/2019. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednohlasne. 

 

K bodu 4:  

V tomto bode programu opäť vystúpil dekan fakulty, ktorý poskytol prítomným nasledujúce informácie  

 Metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU na základe kritérií v predpísaných 

oblastiach činnosti za r. 2016 je kompletná, za rok 2017 by mala byť ukončená v marci 2018, 

 SjF STU bola z rektorátu STU sľúbená finančná pomoc na zateplenie budovy vo výške 230 000 €, 

 študentský Green Team má z STU sľúbenú finančnú pomoc vo výške 50 000 €, 

 priestory pre presťahovanie ÚTM z Pionierskej ulice na Námestie slobody sa postupne pripravujú, 

 peniaze z predaja budovy na Pionierskej ulici zostanú na fakulte, 

 v apríli 2018 je naplánované stretnutie dekana fakulty s akademickou obcou, 

Pretože ďalšie pripomienky zo strany prítomných neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS 

ukončená. 

Predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za ich účasť na tomto zasadnutí a ešte im pripomenul, že 

najbližšie zasadnutie AS ja naplánované na 27.3.2018. 

 

Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD. 

 

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

   

Overili  : doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. ....................................................... 

 
Ing. Markus Melicher ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 16.3.2018 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


