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

Zápisnica č. 10 / (2018 – 2022)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 23. 02. 2021 o 13:00 h
Prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Belavý Cyril, prof., Ing., CSc.
Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.
Gulan Martin, doc. Ing., PhD.
Gužela Štefan, doc., Ing., PhD.
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.
Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD.
Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., PhD.
Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Záhonová Viera, RNDr., CSc.
Bezák Jozef
Čierny Matúš, Ing.
Samuel Jankove, Bc.
Majstrík Andrej, Ing.
Poničanová Andrea

Neprítomní: Benco Peter, Ing., CSc. – ospr.

Fekete Roman, prof., Ing., PhD. – ospr.
Lokajová Jana, Mgr. – ospr.
Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. – ospr.
Habara Marek, Bc. – ospr.
Chovančák Erik, Bc. – ospr.
Krajčíková Zuzana – ospr.
Noga Marek, Bc. – ospr.
Prizvaní: Šooš Ľubomír, Dr.h.c.prof. Ing., PhD. – dekan
Urban František, prof. Ing., CSc. – štatutárny zástupca dekana, prodekan pre pedagogiku
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty

Program:

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

Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácia zo zasadnutia AS STU
Správa o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2020
Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty
STU v Bratislave za rok 2020
Výročná správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2019/2020
Úpravy dotácie SjF STU v Bratislave k 31.12.2020
Príprava volieb kandidáta na dekana SjF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 2025
Rôzne

K bodu 1:

Zasadnutie AS SjF STU zvolal a otvoril predseda AS SjF STU, doc. Ing. František Ridzoň, CSc. Privítal
prítomných senátorov a prizvaných hostí: dekana Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., štatutárneho
zástupcu dekana prof. Ing. Františka Urbana, CSc., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a
tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú,
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Záhonová Viera, RNDr., CSc.
– Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 18
: 18
: 0
: 0

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.
Pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce 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
: 18
: 18
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne.
K bodu 2:

Dekan fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. v úvode svojho vystúpenia požiadal prítomných
senátorov o vzdanie pocty kolegovi zo Strojníckej fakulty STU Ing. Ľubomírovi Petrákovi, ktorý
v minulosti pôsobil na Katedre časti strojov. AS SjF STU v Bratislave si uctil pamiatku na Ing. Ľubomíra
Petráka minútou ticha. Následne dekan fakulty informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania
z Kolégia rektora a o aktuálnych otázkach SjF, pričom rokovanie z Kolégia rektora zhrnul v krátkosti do
niekoľkých bodov. Jedným z nich bola informácia o novele vysokoškolského zákona, ktorá je neprijateľná
v aktuálnom znení. Dekan upozornil, že novela vznikla bez akejkoľvek diskusie. Informoval senátorov, že
novela nemá podporu ani v klube dekanov, ktorý vydal vyhlásenie a žiada o stiahnutie novely ako celku.
Taktiež konferencia rektorov má negatívny postoj k novele zákona. Ďalej dekan informoval o príprave
akreditácie. Vyjadril spokojnosť s postupom akreditácie na SjF, ktorý považuje za konštruktívny
a systematický. V budove „Pavilónu laboratórií“ aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Dekan
informoval o prezentovaní návrhu projektu na riešenie havarijného stavu na porade STU. V poslednom bode
dekan fakulty informoval o predložení vnútorného systému kvality na rokovanie AS STU.
K bodu 3:

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU, pričom zdôraznil, že
veľká pozornosť počas rokovaní AS STU v Bratislave bola venovaná novele vysokoškolského zákona
a aktuálnej situácií na STU. Ďalej predseda AS SjF STU v Bratislave informoval o prerokovaných bodoch:
- Návrh vnútorného predpisu Dodatok č.2 k vnútornému predpisu Zásady výberového konania na
STU,
- Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
STU,
- Návrh dodatku č.9 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU,
- Návrh na založenie inej právnickej osoby – Inteligentná mobilita Slovenska,
- Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby – Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z..
K bodu 4:

Predseda AS SjF STU v krátkosti zhrnul najdôležitejšie body správy o činnosti AS SjF v roku 2020, ktorú
mali senátori k dispozícií včas pred zasadnutím AS SjF STU v Bratislave. To znamená, že senátori sa mohli
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dostatočne oboznámiť so správou. Predseda AS SjF STU v Bratislave taktiež upozornil, že Predsedníctvo
AS SjF správu prediskutovalo a vyjadrilo súhlas so správou. Bola otvorená diskusia, avšak ku správe neboli
žiadne pripomienky.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh
uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval Správa o
činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2020 bez pripomienok.“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 18
: 18
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.

K bodu 5:

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý k bodu rokovania uviedol,
že správu ako celok hodnotí pozitívne a poďakoval zamestnancom za prácu v roku 2020. Upozornil však aj
na slabé miesta a teda negatívne body správy, ktoré sú najmä v pedagogických výkonoch, čo priamo súvisí
s počtom študentov na SjF STU v Bratislave. Dekan odovzdal slovo prodekanovi pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium. Pán prodekan informoval o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti za jednotlivé
ústavy aj za fakultu ako celok. Informoval, že fakulta dosiahla druhé miesto s pomedzi všetkých fakúlt STU
v kategórií domáce projekty a piate miesto v kategórií zahraničné projekty. Čo je zlepšenie oproti
predchádzajúcim rokom. V počte finančných prostriedkov v prepočte na jedného zamestnanca fakulty ide
o nárast o 20%. Zlepšiť by sme sa mali v počte publikácií a citácií, kde pán prodekan vidí priestor na
zlepšenie a zvýšenie aktivity v tejto oblasti.
Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. poďakoval prodekanovi za prednesenie
správy a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Diskusia:

Doc. Ridzoň v rámci diskusie položil otázku, na aký typ publikácií je najlepšie sa orientovať z hľadiska
hodnotenia v nasledujúcom roku. Prodekan Ďuriš reagoval, že nie je možné jednoznačne odpovedať. Určite
je vhodné orientovať sa na publikovanie v časopisoch v čo najvyšších kvartiloch Q1, Q2.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Správu o vedeckovýskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za
rok 2020“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.
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K bodu 6:

Výročnú správu za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2019/2020 prezentoval pán prodekan
pre pedagogiku prof. Ing., Urban František CSc. , ktorý v úvode informoval, že správa bola prerokovaná na
Vedeckej rade SjF STU a bola doplnená o úlohu zlepšenia dotazníka pre študentov na hodnotenie kvality
vzdelávacieho procesu. Následne pán prodekan prešiel celú správu a jej závery.
Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. poďakoval prodekanovi za prednesenie
správy a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Diskusia:

V diskusii vystúpil pán doc. Chmelko, ktorý uviedol, že je dobré, že zo zákona môžu študenti dávať spätnú
väzbu formou dotazníka. Upozornil však, že je to možno dôvod rezignácie na klasickú spätnú väzbu, ktorá
sa konala osobnejšou formou cez tútorov krúžkov, vedúcich ústavov. Pričom spätná väzba je veľmi dôležitá
pre pedagogický zbor pre zlepšenie práce. Pán docent ďalej upozornil na dôležitosť vzdelávania
zahraničných študentov či už samoplatcov alebo študentov cez program Erasmus. Pričom takáto forma
vzdelávania umožňuje šíriť dobré meno fakulty a je to určitá forma reklamy. V diskusii súhlasil aj pán
profesor Gulan, ktorý poukázal na graf v správe kedy v rokoch 2012/13 bola spätná väzba vykonávaná
formou papierových dotazníkov po skončení prednášok a z grafu je vidieť že spätná väzba bola na najvyššej
dosiahnutej úrovni. Pán prodekan Urban upozornil, že v súčasnej pandemickej situácií je vzdelávanie
zahraničných študentov obtiažne, z dôvodu slabej prevádzky online vzdelávania. Reagoval aj pán dekan na
formu získavania spätnej väzby dotazníkmi a upozornil, že dotazník musí byť dobrovoľný a anonymný. Čo
do značnej miery sťažuje možnosť získavania spätnej väzby na priamo cez tútorov alebo vedúcich ústavov.
Aj napriek tomu, že takáto forma má vyššiu kvantitatívnu odozvu. Informoval že vedenie fakulty
sa zaujímalo o situáciu na iných fakultách či už STU alebo iných univerzít. Zistili, že ani na ostatných
fakultách nie je návratnosť dotazníkov vyššia ako na našej fakulte. Následne sa do diskusie prihlásil pán
doc. Schrek, ktorý upozornil, že študenti majú málo hodín štúdia na týždeň, čo zhoršuje celkovú kvalitu
vzdelávania v porovnaní s rokmi kedy bol počet hodín štúdia týždenne vyšší. Reagoval pán prodekan
Urban, ktorý upozornil, že pri novom systéme vzdelávania na základe Bolonského protokolu je delenie
predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Zastúpenie v počte hodín má vo veľkej
miere samovzdelávanie. O tejto otázke sa neustále diskutuje. Podľa nového návrhu má byť na inžinierskom
stupni vzdelávania 20 hodín/týždenne. Táto informácia sa stretla s negatívnym ohlasom. Doc. Chmelko
reagoval, že je dôležitá diskusia, podmienka obmedzenia hodín je zlá. Bolonským protokolom sme tlačení
do systému, ktorý historicky u nás nebol zaužívaný, teda do systému samovzdelávania a vzdelávania
formou rôznych projektov. Nemáme historicky vybudované väzby na takúto formu vzdelávania. V čom sme
boli silný je vzdelávanie priame, formou kvalitných prednášok, čo si však vyžaduje aj primeraný počet
hodín štúdia v týždni pre študentov.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu za
oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2019/2020.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 3.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 7:

Úpravy dotácie SjF STU v Bratislave k 31.12.2020 prezentovala pani tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová.
Predkladal ju pán dekan. Úpravu dotácie prerokovala ekonomická komisia AS SjF STU. Predseda EK
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informoval, že všetky pripomienky boli pred predložením do AS SjF prediskutované s pani tajomníčkou
a ekonomická komisia odporúča AS SjF STU v Bratislave schváliť úpravu dotácie SjF STU v Bratislave
k 31.12.2020.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 4.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Úpravu dotácie SjF
STU v Bratislave k 31. 12. 2020.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 4.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 8:

Predseda AS SjF STU v Bratislave upozornil na fakt, že senátori sú oboznámení s týmto bodom rokovania,
podklady k rokovaniu boli doručené v dostatočnom časovom predstihu a tak len v krátkosti informoval, že
funkčné obdobie dekana fakulty sa končí dňom 9. mája 2021. Z toho dôvodu je potrebné zahájiť proces
volieb kandidáta na dekana.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 5.10/2021:
„Predseda Akademického senátu Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje dňom 1. 3. 2021
voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 20212025.“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 5.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.

Na predchádzajúcich zasadnutiach Predsedníctva AS SjF STU v Bratislave predsedníctvo poverilo
Legislatívnu komisiu AS SjF STU vypracovaním harmonogramu volieb kandidáta na dekana SjF STU pre
funkčné obdobie 2021 - 2025. Senátori ho majú k dispozícií, dostali tento návrh dostatočne včas pred
rokovaním AS SjF STU v Bratislave. Predseda AS SjF vyzval senátorov aby predložili prípadné
pripomienky k predloženému harmonogramu. Profesor Gulan sa pýta ako je ošetrená situácia keď sa do
volieb neprihlási žiaden z navrhnutých kandidátov. Reagoval pán docent Ridzoň, že v tom prípade môže
rektor STU poveriť vedením fakulty osobu, ktorú mu navrhne AS SjF. Následne musia byť vyhlásené nové
voľby kandidáta na dekana.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 6.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje harmonogram volieb
kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021-2025.“
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných

: 27
: 19
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Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 6.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.

Predseda AS SjF STU v Bratislave docent Ridzoň predniesol návrh na zloženie členov volebnej komisie,
ktorá musí byť minimálne trojčlenná:
- Belavý Cyril, prof., Ing., CSc.
(zamestnanecká časť AS SjF STU v Bratislave)
- Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD. (zamestnanecká časť AS SjF STU v Bratislave)
- Čierny Matúš, Ing. – (študentskú časť AS SjF STU v Bratislave)
Navrhnutí kandidáti na členov volebnej komisie s návrhom súhlasia. Doc. Chmelko vystúpil
s pripomienkou, navrhnúť aj ďalších členov volebnej komisie, aby sme sa vyvarovali prípadným
problémom z účasťou členov volebnej komisie na voľbách. Zvlášť v súčasnej pandemickej situácií.
Návrh za zamestnaneckú časť AS SjF STU v Bratislave na rozšírenie volebnej komisie:
- Záhonová Viera, RNDr., CSc.
- Majstrík Andrej, Ing. - za študentskú časť AS SjF STU v Bratislave
Navrhnutí kandidáti s návrhom súhlasia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 7.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje členov volebnej komisie pre
voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021-2025
v zložení: Belavý Cyril, prof., Ing., CSc., Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD., Záhonová Viera,
RNDr., CSc., Čierny Matúš, Ing., Majstrík Andrej, Ing..“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 7.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.

Po krátkej porade volebná komisia navrhla za predsedu volebnej komisie pána prof. Ing. Cyrila Belavého,
CSc.
Pán profesor s návrhom súhlasil.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 8.10/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje prof. Ing. Cyrila Belavého,
CSc. za predsedu volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU
v Bratislave pre funkčné obdobie 2021-2025.“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 19
: 19
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 8.10/2021 bolo schválené jednomyseľne.
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Podľa schváleného harmonogramu môžu byť návrhy na kandidátov na dekana zasielané aj online formou do
termínu 19. 3. 2021. Senátori majú povinnosť upozorniť členov akademickej obce svojich ústavov na
možnosť navrhovať kandidátov, pričom návrh môže byť aj kolektívnym rozhodnutím akademickej obce
jednotlivých ústavov. Čo však nevylučuje možnosť aj jednotlivých osobných návrhov na kandidátov.
K bodu 9:

Docent Chmelko upozornil na turbulentné dianie v AS STU v Bratislave a na problematiku ohľadom
predloženej novely vysokoškolského zákona. Upozornil senátorov, že im rozposlal podklady e-mailovou
formou.
Následne pán predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za účasť, upozornil, že nasledujúce
rokovanie je plánované na 23.3.2021 a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD.

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

Overili : Prof. . Ing. Ladislav Gulan, PhD.

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

RNDr. Viera Záhonová, CSc.

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

V Bratislave, 3. 3. 2021
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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