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

 

Zápisnica č. 17 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 14. 06. 2022 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 12. Lokajová Jana, Mgr. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 13. Matúš Miloš, doc. Ing., PhD. 

3. Brusilová Alena, doc. Ing., PhD. 14. Petrák Peter, Ing., PhD. 

4. Fekete Roman, prof., Ing., PhD. 15. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

5. Čačková Iveta, Ing., PhD. 16. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

6. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.               17. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

7. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           18. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

8. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. 19. Čierny Matúš, Ing.                               

9. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   20. Noga Marek, Ing. 

10. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 21. Poničanová Andrea, Bc. 

11. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.   

 

Neprítomní:  Bezák Jozef – ospr.     

                       Habara Marek, Ing. – ospr.     

                       Jankove Samuel, Ing.  – ospr.      

                       Krajčíková Zuzana – ospr.   

                       Majstrík Andrej, Ing. – ospr.   

                       Novotná Ema – ospr.   

              

Prizvaní:  Šooš Ľubomír, Dr. h.c. prof. Ing., PhD. – dekan  

                Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.  – prodekan pre vzdelávanie I. a II. stupeň a starostlivosť          

                                                                             pre študentov 

                 Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. – prodekan pre vedu, výskum a III. stupeň vzdelávania 

                Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty 

                Doc. Ing. Karol Prikkel, PhD. 
 

 
Program: 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3.  Informácia zo zasadnutia AS STU 

 4. Rozšírenie spoločného (bočného) vjazdu na Pionierskej ul. 

 5.  Návrh na odvolanie prodekana SjF 

 6. Návrh na vymenovanie prodekana SjF 

 7. Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2022 

 8. Vyhlásenie volieb členov AS SjF STU v Bratislave na obdobie 2022-2026 

 9. Harmonogram volieb členov AS SjF STU v Bratislave na obdobie 2022-2026 

 10. Návrh volebnej komisie 

 11. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných 

programov na SjF STU na akademický rok 2023-2024 

 12. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na SjF 

STU na akademický rok 2023-2024 

 13. Rôzne 

 
 



 2 

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., prodekanku prof. 

Ing. Marcelu Pokusovú, PhD.., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a tajomníčku fakulty Ing. 

Gabrielu Kuzmovú,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Matúš Miloš, doc. Ing. PhD. 

– Čierny Matúš, Ing.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.  

 

Následne predseda AS SjF STU v Bratislave vyzval prítomných senátorov k pripomienkovaniu programu 

zasadnutia. Prof. Fekete predložil návrh na vypustenie bodu 6 z rokovania z odôvodnením, neskorého 

predloženia podkladov k bodu 6 a teda nedostatočného priestoru na prediskutovanie návrhu v akademickej 

obci jednotlivých ústavov, ktoré senátori zastupujú. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu prof. Feketeho. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 17 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   4 

Záver: Návrh prof. Feketeho bol schválený väčšinou hlasov. 

Dekan následne predniesol návrh na stiahnutie bodu 5 z rokovania a požiadal o termín mimoriadneho 

zasadania AS SjF STU v Bratislave s programom bodov 5 a 6. Po diskusii sa AS SjF STU v Bratislave 

rozhodol, že mimoriadne zasadnutie sa uskutoční 20.06.2022 o 11:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 023. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe zasadnutia bez bodov 5 a 6. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU s vypustením bodov 5 a 6 bol schválený jednomyseľne. 
 
K bodu 2:  

Dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 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 tvorbe dodatkov o kompetenciách STU a kompetenciách 

jednotlivých fakúlt v rámci novely vysokoškolského zákona. Ďalej dekan informoval o pretrvávajúcich 

problémoch pri riešení projektu ACCORD.    

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil prof. Sejč s otázkou ohľadom spájanie laboratórií jednotlivých fakúlt. Dekan potvrdil, 

že prebiehajú rokovania o spájaní niektorých fakúlt. Upozornil, že na trhu práce sú absolventi SjF na piatej 

priečke v rebríčku záujmu zamestnávateľov. Čo však musíme na fakulte zlepšiť sú publikačné výstupy.  
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K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU v Bratislave (zasadnutie 

30.05.2022), ktorými boli najmä návrh na odvolanie člena VR STU v Bratislave a vymenovanie nových 

členov VR STU v Bratislave, rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU – prerokované s 

pripomienkami, pravidlá predbežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania 

študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na STU, výročná správa 

o činnosti STU za rok 2021 a správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021.  

Diskusia: 

Bez diskusie.  

  
 
K bodu 4:  

Návrh predkladá dekan fakulty so zdôvodnením, že pri rozšírení spoločného (bočného) vjazdu sa čiastočne 

bude riešiť problematika parkovania na Pionierskej ulici, bude vybudované obratisko, stojisko kontajnerov. 

Všetky tieto zásahy majú pozitívny vplyv na cenu prenájmu budovy na Pionierskej ulici.   

 

Diskusia: 

Prof. Sejč sa zaujímal o rozlohu plánovaného parkoviska a upozornil, že nie celý areál je vo vlastníctve STU 

v Bratislave. Reagoval doc. Prikkel, ktorý vedie rokovania so zhotoviteľom a partnerom. Všetky položené 

otázky boli zodpovedané v rámci rokovania.   

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave súhlasí s projektom 

príjazdovej komunikácie aj s vytvorením vzájomného vecného bremena na dotknuté 

pozemky STU v Bratislave v užívaní SjF STU v Bratislave a VÚZ Bratislava .“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21  

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
 
K bodu 5:  

Stiahnutý z rokovania predkladateľom. 

K bodu 6:  

Vypustený z rokovania. 

 
K bodu 7:  

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý uviedol bod rokovania „Návrh 

rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2022“ a informoval senátorov o výsledkoch rokovania o rozpočte 

s rektorátom a definovaní požiadaviek na rozpočet, ktoré sú adresované správnej rade STU. Dekan fakulty 

informoval senátorov o zložitej situácií týkajúcej sa rozpočtu. Upozornil, že pri odchode zamestnancov vo 

veku 70 rokov je fakulta povinná vyplatiť odchodné podľa KZ. Následne dekan prenechal slovo pani 

Kuzmovej tajomníčke fakulty, ktorá prítomných senátorov podrobne informovala o návrhu rozpočtu SjF STU 

v Bratislave na rok 2022.  Pred otvorením diskusie predniesol predseda EK stanovisko EK: 

 

„Ekonomická komisia AS SjF STU v Bratislave odporúča schváliť návrh rozpočtu SjF na r. 2022 s 

pripomienkami: 

- na najbližšom riadnom zasadnutí AS predložiť analýzu nákladov energií s cieľom návrhu opatrení na 
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zníženie týchto nákladov, 

- na najbližšie riadne zasadnutie AS vypracovať analýzu udržateľnosti finančného chodu fakulty na najbližšie 

roky.  

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil prof. Fekete s otázkou na financovanie rekonštrukcie CI a návrhom presmerovania 

finančných prostriedkov z rekonštrukcie na iné položky rozpočtu, ktoré sú kritické. Reagoval dekan, 

rekonštrukcia je realizované výhradne z finančných prostriedkov projektov.   Ďalej sa prof. Fekete zaujímal, 

čo bude v pilotnej hale inštalované. Opäť reagoval dekan, v pilotnej hale budú nové obrábacie stroje, 

montážna časť a časť pilotnej haly bude slúžiť ako reprezentačný priestor vytvorených prototypov, funkčných 

modelov a pod. Prof. Fekete sa ďalej zaujímal, kedy bude vymenené celé opláštenie budovy. Na to reagoval 

opäť dekan fakulty pričom uviedol, že opláštenie budovy sa realizuje postupne podľa dostupnosti finančných 

prostriedkov.  

Do diskusie sa prihlásil doc. Chmelko s návrhom riešenia aktuálne zlej finančnej situácie fakulty, priestor na 

šetrenie vidí v položke energie a v položke mzdové prostriedky. Podľa predneseného návrhu doc. Chmelka 

náklady na energie je možné znížiť zavedením systému „home office“ počas zimného skúškového obdobia 

a v lete, a znížením počtu zamestnancov. Reagoval dekan fakulty, naliehal na senátorov, že jediným možným 

riešením je zlepšiť sa v ukazovateľoch, a teda začať viac a kvalitnejšie publikovať. Doc. Matúš sa prihlásil do 

diskusie s otázkou, či plánové finančné prostriedky v položke mzdové náklady sú plánové s osobným 

ohodnotením alebo bez osobného ohodnotenia. Reagoval dekan fakulty, v najbližších dňoch sa budú 

verifikovať výstupy z IHS a podľa toho budú nastavené osobné ohodnotenia. Tajomníčka fakulty potvrdila, 

že v predloženom návrhu sa počíta so mzdovými prostriedkami vrátane osobného ohodnotenia zamestnancov. 

Ďalej doc. Matúš upozornil na meniacu sa ekonomickú situáciu a možné riziko odchodu mladých 

zamestnancov. Ďalej bola diskusia vedená o nízkom počte študentov ako na bakalárskom tak aj na 

inžinierskom stupni štúdia. Ing. Čierny upozornil na stále viac sa opakujúcu prax medzi študentmi končiacich 

ročníkov, ktorý sa rozhodnú dobrovoľne neukončiť štúdium v riadnom termíne, ale predĺžia si štúdium o jeden 

rok, tým, že neodovzdajú záverečné práce a neprihlásia sa na štátne skúšky. Pri poplatku za opakovanie 

ročníka, ktorý je aktuálne 600,-€ je to pre niektorých študentov ekonomicky výhodný model.  

 Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh rozpočtu SjF 

STU v Bratislave na rok 2022 s pripomienkami: 

 - na najbližšom riadnom zasadnutí AS predložiť analýzu nákladov energií s cieľom 

návrhu opatrení na zníženie týchto nákladov, 

- na najbližšie riadne zasadnutie AS vypracovať analýzu udržateľnosti finančného 

chodu fakulty na najbližšie roky.“  

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21  

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 8:  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ridzoň, predniesol návrh na vyhlásenie volieb členov AS SjF STU 

v Bratislave na obdobie 2022-2026. Plánované prvé zasadnutie nového AS SjF STU v Bratislave je 

13.12.2022.  

Diskusia: 

Bez diskusie. 
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Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje voľby členov AS 

SjF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2026“  

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 3.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Podľa čl. 3, ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu SjF STU v Bratislave, počet členov AS SjF 

STU, jeho zloženie a dĺžku funkčného obdobia určuje AS SjF STU uznesením najneskôr dva mesiace pred 

ukončením svojho funkčného obdobia. 

Pozmeňujúce návrhy neboli predložené. 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 4.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave  v súlade s čl. 3, ods. 3 Rokovacieho 

poriadku AS SjF STU v Bratislave schvaľuje: 

a) počet členov AS SjF STU – 27, 

b) počet členov zamestnaneckej časti AS SjF STU – 18, 

c) počet členov študentskej časti AS SjF STU – 9, 

d) počet členov zamestnaneckej časti AS SjF STU za každé                                                         

      základné pracovisko SjF STU  – 2, 

e) dĺžku funkčného obdobia – 4 roky (2022 – 2026)“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 4.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 9:  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ridzoň, predniesol návrh na harmonogramu volieb členov AS SjF 

STU v Bratislave. Voľby do AS SjF STU sa uskutočnia zvlášť v akademickej obci na základných 

pracoviskách fakulty a zvlášť v študentskej časti akademickej obce. 

Harmonogram volieb členov AS SjF STU na obdobie 2022 – 2026: 

17.– 24.10. 2022 : - voľby členov AS SjF STU v zamestnaneckej časti akademickej obce na základných 
pracoviskách SjF STU (organizačné zabezpečenie: členovia AS SjF STU zodpovední 
za priebeh volieb na základných pracoviskách) 

- voľby členov AS SjF STU v študentskej časti akademickej obce (organizačné 
zabezpečenie: volebná komisia študentskej časti AS SjF STU) 

do 28.10.2022 : - členovia AS SjF STU zodpovední za priebeh volieb na základných pracoviskách 
doručia overené zápisnice s prezenčnou listinou a výsledkami volieb zo základných 
pracovísk predsedovi volebnej komisie zamestnaneckej časti AS SjF STU  

- predseda volebnej komisie študentskej časti AS SjF STU  doručí  zápisnicu 
s prezenčnou listinou a výsledkami volieb predsedovi AS SjF STU 
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13.12.2022 : prvé zasadnutie novozvoleného AS SjF STU 

Diskusia: 

Pripomienky, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli v rámci diskusie predložené. 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 5.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave  schvaľuje Harmonogram volieb 

členov AS SjF STU na obdobie 2022 – 2026“. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 5.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Podľa čl. 4, ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu SjF STU v Bratislave členovia akademickej obce 

študentskej časti volia zástupcov študentov - senátorov AS SjF STU vo voľbách organizovaných volebnou 

komisiou, ktorú na návrh študentskej časti AS SjF STU schvaľuje predsedníctvo AS SjF STU. Predsedníctvo AS 

SjF taktiež schvaľuje harmonogram volieb do študentskej časti AS SjF STU. Za členov AS SjF STU za študentskú 

časť sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet všetkých platných hlasov študentskej časti AO. 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 6.17/2022:  

„Predseda študentskej časti AS SjF STU predloží Predsedníctvu AS SjF STU na schválenie 

do 06.09.2022 podrobný harmonogram a organizáciu volieb do študentskej časti  AS SjF 

STU a zloženie volebnej komisie“. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 6.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 10:  

Za členov volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS SjF STU boli navrhnutí a členstvo 

prijali: 

 doc. Gužela 

 RNDr. Záhonová 

 Ing. Havelka 

O členoch volebnej komisie hlasovala len zamestnanecká časť AS SjF STU. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov zamestnaneckej časti AS SjF STU : 18 

 Počet prítomných členov zamestnaneckej časti 

AS SjF STU 

: 17  

 Hlasovalo za : 17 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
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Záver: Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS SjF STU bola schválená jednomyseľne. 

 

Na návrh členov volebnej komisie, vymenoval predseda AS SjF STU za predsedu volebnej komisie doc. 

Guželu. 

 

Záver: Predseda AS SjF STU menuje za predsedu volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti 

AS SjF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2026 doc. Guželu. 

 
K bodu 11:  

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov na SjF STU na 

akademický rok 2023-2024 prezentovala prodekanka pre vzdelávanie - I. a II. stupeň štúdia a starostlivosť o 

študentov - prof. Pokusová. Písomný materiál bol doručený senátorom v primeranom časovom predstihu pred 

zasadaním AS. Prodekanka podrobne informovala o všetkých podmienkach prijatia na štúdium na SjF STU 

na akademický rok 2023-2024.                       

Diskusia: 

V diskusii sa doc. Gužeľa informoval, či má študent právo podať si súbežne tri prihlášky. Reagovala pani 

prodekanka, áno študent má právo v rámci jednej prihlášky prihlásiť sa na tri odbory. Prax je taká, že študenti 

si podávajú tri súbežné prihlášky. Mgr. Lokajová sa zaujímala, či sa prihlásený študenti môžu prihlásiť na 

internát. Reagovala pani prodekanka, ubytovanie dostávajú iba študenti, ktorí sú riadne zapísaní, nie takí ktorí 

majú vystavené potvrdenie o podmienečnom prijatí. Doc. Matúš v rámci diskusie otvoril otázku propagácie 

inžinierskeho štúdia, keďže z praxe je zrejmé, že práve na inžinierske štúdium sa na SjF STU v Bratislave 

hlásia absolventi bakalárskeho štúdia z iných fakúlt či univerzít. Prodekanka vyjadrila súhlas s návrhom 

o propagáciu inžinierskeho štúdia, potvrdila, že 70 študentov inžinierskeho štúdia prichádza na SjF z iných 

univerzít a fakúlt.  

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 7.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave  schvaľuje Ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov na SjF STU na 

akademický rok 2023-2024“. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 7.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 12:  

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na SjF STU na akademický rok 

2023-2024 prezentoval prodekan pre pre vedu, výskum a III. stupeň vzdelávania profesor Ďuriš. Písomný 

materiál bol doručený senátorom v primeranom časovom predstihu pred zasadaním AS. 

 

Diskusia: 

V diskusii sa prihlásil doc. Chmelko s otázkou, či má zmysel udržiavať obmedzenia, keďže hranica VŠP pre 

prijatie bola posunutá na hodnotu 2,0. Reagoval prodekan prof. Ďuriš, obmedzenie vychádza zo smernice 

rektora - v AS STU v Bratislave bola schválená hranica VŠP 2,0, max. 5 doktorandov na jedného školiteľa. 

Rozhodnutie max. počet nových doktorandov na ústav 2, bolo rozhodnutie SjF STU v Bratislave. Doc. Matúš 

sa prihlásil s otázkou, či je možné prekročiť limit 2 nových doktorandov za podmienky, že celkový limit na 

fakulte nebude prekročený. Reagoval prof. Ďuriš, pri zachovaní celkového limitu je možné prekročiť limit 

max. dvoch nových doktorandov na ústav.  
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Návrh uznesenia AS SjF STU č. 8.17/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave  schvaľuje Ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na SjF STU na akademický rok 

2023-2024“. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 19  

 Hlasovalo za : 19 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 8.17/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 13:  

Predseda AS SjF STU v Bratislave upozornil na termín mimoriadneho zasadnutia AS SjF STU v Bratislave, 

ktoré sa bude konať 20.06.2022 o 11:00 hod v zasadacej miestnosti č. 023. Doc. Brusilová sa prihlásila 

s otázkou, či by bolo možné, aby sa pani Mgr. Cepková predstavila na mimoriadnom zasadnutí AS SjF STU 

v Bratislave. Reagoval predseda AS, áno, je zvykom, že kandidáti sa pri rokovaní senátu predstavia 

a prezentujú svoju predstavu o činnosti v danej funkcii. Doc. Gužela predniesol návrh do diskusie 

o obmedzení maximálneho počtu bodov programu zasadnutia AS SjF STU v Bratislave.  

 

Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za účasť.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Čačková, PhD. 

 

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

   

Overili  : Doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. ....................................................... 

 
Ing. Matúš Čierny   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 22. 6. 2022 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


