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

Zápisnica č. 23 / (2014 – 2018)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 27. 03. 2018 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.
Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.
Lokajová Jana, Mgr.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., CSc.
Pokusová Marcela, doc., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.

Neprítomní: počas celého zasadnutia

Program:

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

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

Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. CSc.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Čierny Matúš, Bc.
Hladiš Peter, Ing.
Kvasný Patrik
Majka Marek, Bc.
Majstrík Andrej
Melicher Markus, Ing.
Michal Marko
Šímová Veronika

: Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Ondraščin Martin, Bc.

– ospr.
– ospr.

Otvorenie a schválenie programu
Úpravy dotácie SjF STU od 1.11.2017 do 31.12.2017
Informácie z Rady vysokých škôl
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Správa o činnosti AS SjF STU v Bratislave za rok 2017
Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch SjF STU v Bratislave
za rok 2017
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU a v užívaní
SjF STU v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s.
Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS SjF STU, doc. F. Ridzoň, CSc. otvoril zasadnutie senátu a privítal prítomných senátorov, hostí
z vedenia fakulty – prodekanov – prof. Františka Urbana, prof. Stanislava Ďuriša, doc. Juraja Beniaka
a ostatných hostí – doc. Olšiaka, p. Novákovú, št. Spišiakovú a št. Skatullu. Potom sa začal zaoberať
obsahovým zameraním dnešného zasadania AS SjF STU. Konštatoval, že členom AS SjF STU boli
dodatočne rozposlané nasledujúce materiály: „Nerozdelené časti dotácie SjF STU“ a „Návrh na zriadenie
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU a v užívaní Strojníckej fakulty v prospech spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a. s.“. Na základe výsledku rokovania EK AS SjF STU k materiálu „Nerozdelené
časti dotácie SjF STU“ bol tento materiál predkladateľom stiahnutý z rokovania. Do pôvodného programu
rokovania AS SjF STU bol navrhnutý len bod „Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve STU a v užívaní Strojníckej fakulty v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s.“.
Následne predstavil kompletný program zasadnutia, o ktorom sa bude hlasovať.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Ing. Martin Juriga, PhD.
– Veronika Šímová
Ďalšie pripomienky a doplňujúce návrhy k programu zasadnutia zo strany prítomných senátorov vznesené
neboli.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

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

Materiál k tomuto bodu programu bol predložený dekanom fakulty, prof. Ľubomírom Šoošom, vypracovala
ho tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová, spolu s vedúcou OPaR , p. Novákovou.
Pre neprítomnosť dekana fakulty a chorobu tajomníčky fakulty materiál prezentovala p. Nováková.
Stanovisko EK k uvedenému bodu prezentoval prítomným jej predseda, prof. Boris Rohaľ-Ilkiv. EK
odporúča akademickému senátu fakulty prijať nasledujúce uznesenie:
AS SjF STU schvaľuje úpravy dotácie SjF STU od 1.11.2017 do 31.12.2017 a súhrnný rozpis dotácie
SjF STU za rok 2017.
V diskusii k tomuto bodu programu nevystúpil nikto.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU schvaľuje úpravy dotácie SjF STU od 1.11.2017 do 31.12.2017 a súhrnný rozpis dotácie
SjF STU za rok 2017.
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.
K bodu 3:

Informácie z Rady VŠ referoval prítomným doc. Olšiak, zástupca SjF STU v Rade VŠ.
Okrem iného uviedol:
 Rada VŠ zasadala v roku 2017 dvakrát – 25.4.2017 na ŽU v Žiline a 12.12.2017 na UCM v Trnave,
 na zasadnutí v Žiline sa zaoberala Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa
Slovensko, Zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákonom, ktorým sa
mení
a dopĺňa
zákon
č.
131/2002
Z.
z.
o vysokých
školách
(bližšie
na
http://www.radavs.sk/index.php/materialy/func-startdown/345/),
 na zasadnutí v Trnave sa zaoberala Návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných
bakalárskych študijných programov a Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na r. 2018 (bližšie na http://www.radavs.sk/index.php/materialy/func-startdown/360/)
K bodu 4:

Pre neprítomnosť dekana fakulty, prof. Šooša, informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF budú
poskytnuté na najbližšom zasadnutí AS SjF STU.
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K bodu 5:

Informácie zo zasadnutia AS STU dňa 12.3.2018 referoval prítomným doc. Ridzoň.
Uviedol, že AS STU sa na svojom zasadnutí okrem pravidelných bodov zaoberal aj
 rozpočtom STU – dodatok č. 9 k Dotačnej zmluve z roku 2017,
 definitívnym rozpisom dotácie na rok 2017,
 rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2018 bol rektorom STU stiahnutý z rokovania,
 ďalšími podmienkami prijímania na PhD–štúdium na Ústave manažmentu,
 návrhom na zriadenie univerzitného pracoviska Poradenské centrum STU, pre študentov so špecifickými
potrebami –– aj s organizačným poriadkom,
 návrhom dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU,
 návrhom dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku STU,
 návrhom odsúhlasenia nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám,
 správou o činnosti a hospodárení ÚZ Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave za rok 2017,
 informáciou o výbere sprostredkovateľa na predaj areálu Gabčíkovo,
 informáciou o súdnych sporoch STU.
K bodu 6:

Správu o činnosti AS SjF STU za rok 2017 predniesol jeho predseda, doc. Ridzoň. Zo správy vybraté
najvýznamnejšie:
 predsedníctvo AS SjF pripravovalo program rokovaní v súlade s predkladanými návrhmi dekana fakulty,
 uskutočnili sa tri stretnutia akademickej obce a zamestnancov fakulty – s rektorom STU, s vedením
fakulty SjF a kadidátmi na dekana SjF STU,
 členovia legislatívnej komisie boli aj členmi sčítacej komisie pri potrebných tajných hlasovaniach a LK
pripravovala harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné obdobie 2017-2021,
 EK zasadala v r. 2017 trikrát,
 AS SjF STU zasadal v r. 2017 osemkrát a schválil celkovo 23 predložených materiálov vrátane
personálnych záležitostí,
 percentuálna účasť senátorov na zasadnutiach senátu bola priemerne 92,12 %.
K uvedenému bodu nediskutoval nikto z prítomných.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU prerokoval Správu o činnosti AS SjF STU za rok 2017 bez pripomienok.
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
K bodu 7:

Materiál k tomuto bodu programu vypracoval prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., prodekan pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium. Na rokovanie AS SjF ho predložil dekan fakulty.
Prodekan Ďuriš v prezentácii správy
 uviedol, že správa už bola prerokovaná vo Vedeckej rade SjF STU,
 za významné považuje 19 % nárast počtu projektov oproti r. 2016 – dokonca počet medzinárodných
projektov vzrástol o 100 %, počet projektov KEGA dokonca o 200 %, avšak sme pocítili absenciu
projektov zo štrukturálnych fondov,
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 zdôraznil, že väčšiu pozornosť treba venovať kvalite projektov a kvalite plnenia kritérií,
 pripomenul, že prioritami vo VVČ aj naďalej zostáva – podpora mobility a podujatí, medzinárodná
výskumná spolupráca, komplexné projekty v zmysle spolupráce viac ústavov na projekte a publikácie
s vysokou bonitou.
V diskusii k uvedenému bodu vystúpili
 Prof. Roháľ-Iľkiv – pripomenul, že riešiteľská kapacita aj naďalej zostáva 2000 hod. / výskumník a 1000
hod. / pedagóg.
 Prof. Belavý – upozornil na vyhlásenie výziev KEGA / VEGA dnešným dňom.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU schvaľuje Správu o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty
STU v Bratislave za rok 2017
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

K bodu 8:

JUDr. Marcel Michalička z Právneho a organizačného útvaru STU, ktorý vypracoval aj materiál k Návrhu
na zriadenie vecného bremena na pozemkoch STU v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s.,
požiadal AS SjF o vyjadrenie jeho súhlasu/nesúhlasu k tomuto návrhu. S materiálom mali senátori možnosť
oboznámiť sa vopred.
Predseda AS SjF, doc. Ridzoň,
 zdôraznil, že je aj v záujme SjF STU zrekonštruovať predmetnú prípojku horúcovodu, pretože SjF STU
je odberateľom tepla od Bratislavskej teplárenskej, a. s.,
 ďalej uviedol, že 28.3.2018 bude uvedený materiál predložený na Vedenie STU, následne 4.4.2018 na
Kolégium rektora STU a potom 16.4.2018 na schválenie do AS STU,
 prítomným premietol aj geometrický plán dotknutej prípojky.
V diskusii k uvedenému bodu zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:
AS SjF STU vyjadruje súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU, ktoré sú
v užívaní SjF STU (parc. Č. 21738/6, 21725/9 – k. ú. Staré mesto), v prospech spoločnosti Bratislavská
teplárenská, a. s.
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
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K bodu 9:

V diskusii vystúpili
 predseda AS SjF – pripomenul prítomným, že plánované zasadnutie AS SjF STU dňa 10.4.2018 sa ruší,
– stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty s vedením fakulty je naplánované
dňa 24.4.2014 o 14.00 hod., miestnosť bude včas oznámená a termín potvrdený,
 Dr. Gabková – zaujímala sa o ukončenie stavebných prác na chodbe na prízemí vľavo, práce by mali byť
ukončené do konca apríla 2018,
 Ing. Chmelko – chcel poznať počet doteraz prihlásených uchádzačov o štúdium na SjF, zatiaľ je
prihlásených 255 uchádzačov,
 Ing. Melicher – informoval prítomných o stretnutí študentskej časti akademickej obce so študentskou
časťou akademického senátu SjF a vedením fakulty, ktorého sa zúčastnilo 50-60
študentov,
 Prof. Urban – stručne informoval o Strojárskej olympiáde 2018 a o stretnutí zástupcov stredných a
vysokých škôl a zamestnávateľov s vedením a pedagógmi SjF STU počas tejto
olympiády,
– zdôraznil, že výsledkom tohto stretnutia je Vyhlásenie SjF STU v Bratislave k situácii vo
financovaní technického vzdelávania na Slovensku, ktoré vzišlo z diskusie účastníkov
stretnutia(https://www.sjf.stuba.sk/sk/diani-na-fakulte/vyhlasenie-strojnickej-fakulty-stuv-bratislave-k-situacii-vo-financovani-technickeho-vzdelavania-na-slovensku.html?
page_id=6006).
Pretože ďalšie diskusné príspevky zo strany prítomných neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS
ukončená.
Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD.

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

Overili : Ing. Martin Juriga, PhD.

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

Veronika Šímová

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

V Bratislave, 29.3.2018
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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