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Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) pracoval v roku 2017 

v tomto zložení: 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Ing. Markus Melicher   - podpredseda AS SjF za študentskú časť 

 

Členovia zamestnaneckej časti: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., Ing. Peter Benco, PhD., doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (do 

17.5.2017), Ing. Iveta Onderová, PhD.  (od 23.5.2017), 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. (od 23.5.2017), Ing. Martin Juriga, 

PhD., PhDr. Anna Kucharíková, CSc. (do 15.12.2017), Mgr. Jana Lokajová (od 18.12.2017), 

prof. Ing. František Urban, CSc. (do 17.5.2017), 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 (do 31.8.2017), Ing.Tomáš Kováč (do 31.8.2017), Ing. Radko Kozakovič 

(do 31.8.2017), Ing. Martin Sivý (do 31.8.2017), Ing. Markus Melicher, Bc. Michal Chlebo (do 

1.6.2017), Bc. Martin Nemec (do 1.6.2017), Bc. Martin Ondraščin, Bc. Ivana Grausová  (do 

1.6.2017) , Bc. Matúš Čierny (od 1.9.2017), Ing. Peter Hladiš (od 1.9.2017), Patrik Kvasný (od 

1.9.2017), Bc. Marek Majka (od 2.6.2017), Andrej Majstrík (od 1.9.2017), Marko Michal (od 

2.6.2017), Veronika Šímová (od 2.6.2017) 

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát pre funkčné obdobie 2014 - 2018 zvolil dve 

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2017 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.  - predseda 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (do 17.5.2017) 

doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (od 27.6.2017) 

Ing. Peter Benco, PhD. 

Ing. Tomaš Kováč (do 31.8.2017) 

Veronika Šímová (od 26.9.2017) 

 

Ekonomická komisia pracovala v roku 2017 v nasledujúcom zložení: 

 

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

Ing. Vladimír Chmelko, PhD 

Ing. Peter Petrák, PhD. 
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Bc. Ivana Grausová (do 1.6.2017) 

Marko Michal (od 26.9.2017) 

 

Program rokovaní AS SjF pripravovalo v súlade s predkladanými návrhmi dekana fakulty 

predsedníctvo AS SjF v zložení: doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Ladislav Gulan, 

PhD., Ing. Markus Melicher, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. 

Predsedníctvo AS SjF zasadalo spolu 10 krát. Na týchto zasadnutiach okrem už spomínanej 

prípravy programu riadnych a mimoriadnych zasadnutí AS SjF boli pripravované stretnutia 

akademickej obce a zamestnancov fakulty s rektorom STU, s vedením fakulty a s kandidátmi 

na funkciu dekana fakulty. Ďalej boli prerokované aktuálne otázky činnosti fakulty 

a akademického senátu. 

 

Uskutočnili sa tri stretnutia akademickej obce a zamestnancov fakulty. Prvé stretnutie bolo 

s rektorom STU, ktorého hlavnou témou bola asanácia stavebného objektu Ťažkých laboratórií 

a vybudovanie nového stavebného objektu Univerzitného centra. Ďalšie stretnutie bolo 

s vedením fakulty. Hlavnými témami tohto stretnutia boli správa o činnosti fakulty za rok 2016, 

aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave na rok 2017 a návrh na riešenie 

aktuálnych problémov fakulty. Posledné stretnutie bolo venované predstavovaniu kandidátov na 

funkciu dekana fakulty a tézam ich programového vyhlásenia. 

 

Členovia legislatívnej komisie boli členmi sčítacej komisie pri tajných hlasovaniach o návrhu 

dekana na schválenie odvolania členov Vedeckej rady SjF STU a prodekanov, schválenie 

nových členov Vedeckej rady SjF STU a nových prodekanov, doplnenia členov Vedeckej rady 

SjF STU. Legislatívna komisia pripravila harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF STU 

pre funkčné obdobie 2017-2021. 

Ekonomická komisia zasadala 3 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala úpravy dotácie 

fakulty k 31.12.2016, rozdelenie neúčelovej dotácie fakulty, výročnú správu o hospodárení 

fakulty za rok 2016, návrh rozpočtu fakulty na rok 2017, rozpis schválenej dotácie na rok 2017, 

úpravy dotácie k 31.5.2017 a 31.10.2017, metodiku individuálneho hodnotenia zamestnancov 

fakulty a investičný zámer rekonštrukcie a revitalizácie Ťažkých laboratórií fakulty. Stanovisko 

ekonomickej komisie k jednotlivým bodom rokovania bolo prezentované na zasadnutiach AS 

SjF predsedom ekonomickej komisie. 

AS SjF zasadal v roku 2017 spolu 8 krát a schválil celkovo 23 predložených materiálov vrátane 

personálnych záležitosti. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania sa rokovalo o spresnení počtu študentov prijatých na jednotlivé 

stupne štúdia v rámci študijných programov, o počte prihlášok a počte študijných 

programov uvedených v prihláške, o aktuálnom stave v doktorandskom štúdiu, 

o prieskume, ktorého cieľom je zistiť koľko prihlásených uchádzačov na bakalársky 

stupeň štúdia maturovalo z matematiky a anglického jazyka, o zahraničných 

uchádzačoch o štúdium, propagácií štúdia, kvalite výučby, počte vyplnených dotazníkov 

v AIS ohľadom kvality výučby a ich výpovednej hodnote, zefektívnenia spôsobu 

hodnotenia pedagogického procesu, akreditácií a reakreditácií študijných programov. 

Uvedená problematika bola prerokovaná v rámci „Výročnej správy za oblasť 

vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2016/2017“ a „Ďalších podmienok prijatia 

na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF 
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STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019“. 

b) Vedeckovýskumná činnosť a zahraničné vzťahy – bola analyzovaná správa za rok 2016 

z hľadiská počtu podaných a schválených projektov KEGA, VEGA, medzinárodných 

a ďalších projektov, ďalej bola venovaná pozornosť porovnaniu riešiteľskej kapacity 

tvorivých pracovníkov za posledných 10 rokov. Za priority v tejto oblasti sa považuje 

najmä väčšie zapájanie sa do medzinárodnej výskumnej spolupráce, vyššia podpora 

mobility a vyššia intenzita publikovania doma a v zahraničí. 

c) Hospodárenie fakulty za rok 2016 – v rámci predloženej správy bola diskutovaná 

problematika výnosov a nákladov fakulty, stavu a vývoja finančných fondov za rok 

2016. 

d) Rozpočet fakulty na rok 2017 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 

hospodárenia v roku 2016, zo skutočnosti za obdobie január – február 2017, 

z očakávaných nákladov, z pridelenej dotácie na rok 2017 a z ostatných očakávaných 

výnosov do konca roka 2017. AS SjF schválil rozpočet s jednou pripomienkou, ktorá 

bola akceptovaná. 

e) Voľba kandidáta na dekana – dňa 25.4.2017 sa v AS SjF uskutočnila voľba kandidáta na 

dekana SjF STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2017 – 2021. 

f) Aktuálna situácia a dianie na fakulte – naďalej pokračuje pokles zapísaných študentov 

a s tým priamo súvisí nízky počet študentov na jedného pedagogického pracovníka. 

V súvislosti s aktuálnym stavom fakulty pripravil dekan balík opatrení a zmien. Jedným 

z nich je aj metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU na základe 

kritérií v predpísaných oblastiach činnosti. V súvislosti s pripravovaným projektom 

ACCORD sa uskutočnilo dňa 7.2.2017 mimoriadne zasadnutie AS SjF, kde bolo 

schválené uznesenie, v ktorom je okrem iného uvedené, že AS SjF nesúhlasí s asanáciou 

(likvidáciou) budovy Ťažkých laboratórií vo dvore na Nám. slobody 17. 

 

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

aktuálneho stavu prípravy projektu ACCORD; elektronického dochádzkového systému (EDS); 

neadekvátnej skladby povinných predmetov a hodinový rozsah základných predmetov 

tvoriacich konštrukčný smer našej fakulty; termínov doručenia materiálov predsedovi  

a senátorom pred zasadnutím AS SjF; stavu prípravy duálneho vzdelávania v spolupráci 

s firmou Volkswagen Bratislava – pripravovaný študijný program absolventom ktorého bude 

tzv. profesijný bakalár; vhodnosti určených termínov prijímacích pohovorov na PhD štúdium; 

sumy vyčlenenej na tovary a služby (TaS) pre každý ústav; príliš dlhého času (celý prvý týždeň 

semestra) na rozhodovanie sa študentov o voľbe povinne voliteľných predmetov, čo sa 

prejavilo pri zostavení rozvrhu na inžinierskom stupni štúdia; nevyhovujúceho upratovania 

učební, toaliet a fakulty ako takej a zabezpečenie učební základným technickým vybavením; 

vysokého počtu zamestnancov na Útvare pedagogických činnosti a iných aktuálnych problémov 

fakulty. 

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú 

uvedené v zápisniciach zo zasadnutí AS SjF č. 14/(2014 – 2018) až č. 21/(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 2017: 

 percentuálna účasť členov AS SjF na zasadnutiach sa udržuje na relatívne vysokej 

úrovni (priemerne 92,12%), 
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 zodpovedný prístup k rokovaniam všetkých členov AS SjF, 

 aktívna a konštruktívna účasť študentskej časti AS SjF na rokovaniach, 

 včasné zverejňovanie zápisníc z rokovaní AS SjF na úradnej tabuli fakulty (webová  

stránka), 

 korektná spolupráca s vedením fakulty. 

 

Stálymi bodmi zasadnutia AS SjF sú „Informácia o zasadnutí AS STU“ (informuje predseda 

AS SjF prípadne ďalší členovia AS STU, ktorí sú zároveň aj členmi AS SjF) a „Informácia 

z Kolégia dekana a Kolégia rektora“ (informuje dekan fakulty prípadne štatutárny zástupca 

dekana). Pokračuje sa v trende dodržiavania lehoty predkladania materiálov na rokovanie AS 

SjF. V prípade nedodržania lehoty sa posúva termín zasadnutia AS SjF. V jednom prípade sa 

vyskytol problém nedodržania lehoty na predkladanie materiálov, ktorý však súvisel so zmenou 

dekana fakulty a nutnosťou urýchlene odvolať predchádzajúcich prodekanov a vymenovať 

nových prodekanov ako aj odvolania predchádzajúcich členov Vedeckej rady SjF a kreovania 

novej Vedeckej rady SjF. 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. Materiály na zasadnutie AS SjF musia byť doručené predsedovi AS SjF 

najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím AS SjF a členom AS SjF musia byť doručené 

materiály najneskôr 3 pracovné dní pred zasadnutím AS SjF. 

  

 

 

V Bratislave, 08.01.2018                                        

 

 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 

 
 


