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

Zápisnica č. 11 / (2018 – 2022)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 27. 04. 2021 o 14:00 h
Prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Belavý Cyril, prof., Ing., CSc.
Benco Peter, Ing., CSc.
Fekete Roman, prof., Ing., PhD.
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.
Lokajová Jana, Mgr.
Onderová Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., PhD.
Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Sejč Pavol, prof., Ing., CSc.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Záhonová Viera, RNDr., CSc.
Bezák Jozef
Čierny Matúš, Ing.
Samuel Jankove, Bc.
Krajčíková Zuzana
Majstrík Andrej, Ing.
Noga Marek, Bc.
Poničanová Andrea

Neprítomní: Habara Marek, Bc. – ospr.

Chovančák Erik, Bc. – ospr.
Prizvaní: Šooš Ľubomír, Dr.h.c.prof. Ing., PhD. – dekan
Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice a sčítaciu komisiu
Voľba kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie
2021 - 2025
Doplňujúca voľba zástupcu študentskej časti AS SjF do LK AS SjF STU
Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020
Rôzne

K bodu 1:

Zasadnutie AS SjF STU otvoril predseda AS SjF STU, doc. Ing. František Ridzoň, CSc. Privítal prítomných
senátorov a navrhol overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Petrák Peter, Ing., PhD.
– Čierny Matúš, Ing.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.
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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
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne.
Predseda študentskej časti AS SjF STU v Bratislave Ing. Majstrík návrh za členov sčítacej komisie:
o Ing. Matúš Čierny
o Bc. Marek Noga
o Ing. Andrej Majstrík
Všetci menovaní s návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

Počet členov
študentskej časti AS
SjF
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 9

:
:
:
:

7
7
0
0

Záver: Členovia sčítacej komisie boli zvolení jednomyseľne.

Členovia sčítacej komisie si zvolili za predsedu Ing. Matúša Čierneho.
K bodu 2:

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ridzoň požiadal predsedu volebnej komisie prof. Belavého a členov
volebnej komisie o začatie procesu voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre
funkčné obdobie 2021 – 2025. Predseda volebnej komisie prof. Belavý informoval prítomných senátorov
o odstúpení z volieb kandidáta na dekana SjF STU doc. Chmelka. Písomné oznámenie o odstúpení z volieb
bolo doručené predsedovi volebnej komisie. Ďalej predseda volebnej komisie informoval o spôsobe voľby
a úprave hlasovacích lístkov. Pred samotnou voľbou bola predsedom volebnej komisie skontrolovaná urna
pre vhadzovanie hlasovacích lístkov.
Po ukončení tajnej voľby a spočítaní hlasov, vyzval predseda AS SjF STU v Bratislave predsedu volebnej
komisie, aby oboznámil členov AS SjF s výsledkom hlasovania.
Výsledky tajného hlasovania:
Kandidát na dekana - Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Počet členov AS
Počet prítomných členov AS
Počet hlasovacích lístkov
vydaných
Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov volebnej
komisií

27
25
25
25
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Počet platných hlasovacích
lístkov
Počet neplatných hlasovacích
lístkov
Počet získaných hlasov

23
2
23

Záver: Zvoleným kandidátom na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 –

2025 sa stal Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov
AS SjF STU..
Vyhlásením výsledkov volieb sú voľby kandidáta na dekana SjF STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021
– 2025 ukončené.
Zvolením kandidáta na dekana SjF STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 – 2025, končí aj činnosť
volebnej komisie.
Predseda AS SjF STU v Bratislave poďakoval členom volebnej komisie za ich prácu. Požiadal predsedu
volebnej komisie o zverejnenie výsledkov volieb na oficiálnej stránke fakulty.
K bodu 3:

Predseda študentskej časti AS SjF STU v Bratislave Ing. Majstrík navrhol Andreu Poničanovú za členku
Legislatívnej komisie AS SjF STU v Bratislave za študentskú časť AS SjF STU. Menovaná s návrhom
súhlasila.
Výsledky tajného hlasovania:
Počet členov študentskej
časti AS SjF
Počet prítomných členov
študentskej časti AS SjF
Počet hlasovacích lístkov
vydaných
Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov
sčítacej komisií
Počet platných
hlasovacích lístkov
Počet neplatných
hlasovacích lístkov
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

9
6
6
6

6
0
6
0
0

Záver: Za členku Legislatívnej komisie AS SjF STU v Bratislave za študentskú časť AS SjF STU v Bratislave

bola zvolená Andrea Poničanová jednomyseľne..
K bodu 4:

Výročnú správu o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020 predkladá AS SjF STU v Bratislave dekan
fakulty, ktorý na úvod informoval senátorov, že výročná správa bola prerokovaná na vedení fakulty a na
vedeckej rade. Upozornil na potrebu hlbšie analyzovať výdavky na energie za rok 2020, ktoré napriek
nariadenému režimu práce na doma, súvisiaceho s pandemickou situáciou v roku 2020, sú vysoké.
Informoval, že zodpovední pracovníci dekanátu boli poverení úlohou analyzovať dôvody vysokých nákladov
na energiu a navrhnúť nápravné opatrenia. Následnej dekan fakulty odovzdal slovo pani tajomníčke SjF STU
v Bratislave, pani Ing. Kuzmovej. Pani tajomníčka podrobne informovala o príjmovej časti výročnej správy
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o hospodárení, ako aj o výdavkovej časti. Taktiež informovala senátorov o záveroch podrobnej analýzy
výročnej správy o hospodárení a o prijatých opatreniach:
o pokračovať v propagácií štúdia na SjF STU v Bratislave za účelom získania väčšieho počtu študentov,
o sústrediť sa získavanie zahraničných študentov,
o účelne vynakladať finančné prostriedky.
Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. poďakoval pani tajomníčke za
prednesenie výročnej správy o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020 a požiadal predsedu
Ekonomickej komisie AS SjF STU v Bratislave o oboznámenie senátorov so závermi zasadnutia EK.
Predseda EK AS SjF STU v Bratislave, doc. Chmelko, predniesol jednak záver rokovania EK ako aj
pripomienky k výročnej správe:
o predložiť odpočet nákladov na rekonštrukčné práce realizované v pavilóne CI,
o analyzovať vysoké náklady na energie.
Predseda EK položil otázku dekanovi fakulty, ako boli vykonané pripomienky na zabezpečenie potrieb na
pedagogický proces počas dištančnej výučby a tiež ako je nastavený mechanizmus pre podporu mladých
začínajúcich zamestnancov.
Dekan fakulty reagoval na položené otázky. Pre dištančnú výučbu bola vybudovaná plne digitalizovaná
prednášková miestnosť, ktorá je vhodná pre vyučovanie paraleliek alebo väčších študentských skupín.
Taktiež boli zakúpené notebooky, dvanásť ionizačných zariadení a bezkontaktné snímanie teploty. Je
zabezpečené čistenie a dezinfikovanie priestorov. K druhej položenej otázke dekan fakulty uviedol, že
v prípade ak študent tretieho stupňa ukončí štúdium a nastúpi na miesto zamestnanca rozdiel medzi
štipendiom a platom je pokrytý z prostriedkov fakulty. Dekan ďalej zdôraznil potrebu zapojenia mladých
zamestnancov do projektov.
Predseda EK, predniesol návrh uznesenia, pričom navrhol AS SjF STU v Bratislave schváliť výročnú správu
o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020 s pripomienkami.
Následne predseda AS SjF STU v Bratislave otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Diskusia:

Do diskusie sa ako prvý prihlásil doc. Chmelko, ktorý upozornil na náklady v položke energie a podotkol, že
zvýšené náklady sa týkajú viacerých podpoložiek, nie len tepelnej energie, pričom vzhľadom na situáciu
v roku 2020 (nariadený „homeoffice“) bolo očakávané šetrenie v tejto položke. Reagovala pani tajomníčka
SjF, ktorá potvrdila, že stav sa analyzuje aj z pohľadu jednotlivých budov fakulty ako aj z pohľadu
jednotlivých druhov energií. Ďalej doc. Chmelko otvoril otázku rezervného fondu, a vyslovil názor, že
finančné prostriedky z rezervného fondu sa musia paritne vrátiť prispievateľom do rezervného fondu.
Reagoval dekan fakulty tým, že SjF je jediná fakulta STU v Bratislave, ktorá nesúhlasí s účtovným prevodom
rezervného fondu na rektorát. Pričom tento problém je dlhodobý. V súčasnosti AS STU v Bratislave má
schvaľovať pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé fakulty, čo podľa názoru dekana SjF nie je
správne. SjF má v rezervnom fonde približne 48 tisíc eur. Prihlásil sa prof. Sejč, ktorý upozornil na závery
ostatného rokovania AS SjF, že vzhľadom na pridelené mzdové finančné prostriedky bude vytváraný rezervný
fond na mzdy. Položil otázku či je možné takýto rezervný fond vytvoriť. Reagoval dekan fakulty, ktorý
uviedol, že z pridelených dotačných prostriedkov to nie je možné. Taktiež uviedol, že rozpočet na rok 2021
resp. pridelené dotácia na rok 2021 je nižšia oproti predchádzajúcemu roku, čo je spôsobené
spolufinancovaním na projekte ACCORD a znížením koeficientu. Je potrebné nastaviť šetriaci režim v rámci
celej fakulty. Doc. Gužeľa položil otázku či sa koeficient mení každoročne a kto ho určuje. Reagoval dekan
fakulty, že koeficient každoročne určuje (vypočítava) MŠ. Doplnil doc. Chmelko, koeficient reflektuje na
zloženie pedagogického zboru a tituly jeho členov a ich výkonnosť, jednotlivé činnosti, teda aj projekty sa
rozpočítavajú na profesorov, docentov, asistentov atď.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.11/2021:
4

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o
hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020“ s pripomienkami:
o predložiť odpočet nákladov na rekonštrukčné práce realizované v pavilóne CI,
o analyzovať vysoké náklady na energie.“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 23
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.11/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 5:

K tomuto bodu rokovania sa prihlásil ako prvý študent Bc. Jankove, ktorý sa zaujímal o rozhodnutie ohľadom
sprístupnenia internátov pre študentov, ktorí budú vykonávať povinnú prax. Pán dekan uviedol, že otvorenie
internátov nie je možné vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu. Avšak je možné udelenie výnimky
na základe dohody o brigádnickej činnosti. Ďalej sa prihlásil Ing. Majstrík s otázkou, či je plánovaná zmena
harmonogramu štúdia, najmä termín odovzdávania záverečných prác. Pán dekan reagoval, že o prípadných
zmenách harmonogramu sa rokuje a o výsledku rokovania budú študenti informovaní.
Následne pán predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za účasť, upozornil, že na termín
nasledujúceho rokovania senátorov včas upozorní a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD.

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

Overili : Ing. Peter Petrák, PhD..

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

Ing. Matúš Čierny

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

V Bratislave, 3. 5. 2021
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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