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

Zápisnica č. 14 / (2018 – 2022)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 26. 10. 2021 o 13:00 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.
Matúš Miloš, doc. Ing., PhD.
Čačková Iveta, Ing., PhD.
Petrák Peter, Ing., PhD.

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

Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Sejč Pavol, prof., Ing., CSc.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Záhonová Viera, RNDr., CSc.
Jozef Bezák
Čierny Matúš, Ing.
Habara Marek, Ing.
Samuel Jankove, Bc.
Krajčíková Zuzana
Noga Marek, Ing.
Novotná Ema
Poničanovaná Andrea, Bc.

Neprítomní: Brusilová Alena, Ing., PhD.

Majstrík Andrej, Ing.
Prizvaní: Šooš Ľubomír, Dr.h.c.prof. Ing., PhD. – dekan
Marcela Pokusová, prof. Ing., CSc. – prodekan pre vzdelávanie I. a II. Stupeň
a starostlivosť pre študentov
Schrek Alexander, doc. Ing., PhD. - prodekan pre personálne a sociálne veci, rozvoj fakulty
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. – prodekan pre vedu, výskum a III. stupeň vzdelávania
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD. – prodekan pre propagáciu a spoluprácu s praxou
Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty
Program

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice a sčítacej komisie
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácia zo zasadnutia AS STU
Námietky na netransparentnosť výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho
Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských
študijných programov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na akademický rok
2022/2023
Návrh členov disciplinárnej komisie SjF STU
Doplňujúca voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS SjF do LK AS SjF STU
Informácia o výnosoch z nájmu majetku
Finančná analýza fakulty a návrhy na úspory
Prehľad nákladov na rekonštrukciu priestorov fakulty
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., prodekanku prof.
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Ing. Marcelu Pokusovú, CSc., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., prodekana doc. Ing. Alexandra
Schreka, PhD., prodekana doc. Ing. Juraja Beniaka, PhD. a tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú,
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– Petrák Peter, Ing., CSc.
– Čierny Matúš, Ing.
Menovaní s návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 23
: 0
: 0

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.
Predseda AS SjF STU v Bratislave navrhol členov sčítacej komisie: Ing. Čierny, prof. Belavý a doc. Gužela,
ktorí s návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Členovia sčítacej komisie boli schválení jednomyseľne.
Sčítacia komisia si za svojho predsedu zvolila prof. Belavého.
Pred hlasovaním o schválení programu zasadnutia AS SjF STU v Bratislave vyzval predseda AS doc. Ridzoň
prítomných senátorov o pripomienky či návrhy na doplnenie programu. 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
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU 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 iniciatíve rektora o zriadení novej fakulty STU. Ďalej
pán dekan informoval o novej rozpočtovej stratégií STU, pričom pán dekan verí, že nová stratégia bude
vyhovujúca aj pre SjF. Ďalej sa pán dekan venoval informovaniu k prenájmu budovy na Pionierskej ulici.
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.
Zdôraznil, že k tejto téme bude otvorená diskusia v bode Rôzne. Ďalej pán predseda AS SjF STU v Bratislave
informoval o bodoch rokovania AS STU:
- návrh rektora na odvolanie dvoch prorektorov,
- návrh rektora na vymenovanie štyroch prorektorov,
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-

návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Zásady výberového konania
na STU,
návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021,
návrh na odpísanie pohľadávky STU,
žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
STU.

K bodu 4:

Predseda AS SjF STU informoval senátorov o prerokovaní listu s námietkami na netransparentné výberové
konanie na predsedníctve AS SjF STU. Podľa záverov predsedníctva je potrebná reakcia dekana fakulty. Pán
predseda AS SjF STU prečítal senátorom podstatné časti z listu od prof. Belavého. Prof. Belavý následne
predsedu AS SjF STU ešte doplnil. Reagoval dekan SjF, ktorý vyjadril ľútosť nad celou situáciou, uviedol,
že si prof. Belavého váži. Postupne sa vyjadril ku všetkým námietkam. Predložil správu hlavného kontrolóra
STU. Závery správy – výberové konanie nebolo netransparentné, ale prebehlo podľa vnútorných predpisov
a námietky sú neopodstatnené. Na záver príhovoru dekan fakulty uviedol, že tajné hlasovanie výberovej
komisie je záväzné.
Diskusia:

Prof. Belavý uviedol, že v rámci výberového konania neboli uskutočnené žiadne pohovory, nikto z komisie
sa na nič nepýtal a na výberovom konaní sa nezúčastnil ako člen komisie žiadny člen ústavu. Doc. Chmelko
uviedol, že celá situácia je veľmi smutná a nepríjemná aj z ohľadom na to, že prof. Belavý je garantom
študijného programu a nie je správne, aby sa o výsledku výberového konania dozvedel až z personálneho
oddelenia a nie priamo. Reagoval dekan fakulty, ktorý uviedol, že ho celá situácia mrzí, avšak závery
výberového konania sú platné.
K bodu 5:

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý k bodu rokovania uviedol, že
predložený materiál sa predkladá každoročne. Odovzdal slovo pani prodekanke prof. Pokusovej, ktorá
materiál predstavila senátorom, pričom zdôraznila body, ktoré sú zmenené.
Diskusia:

V diskusií vystúpili Ing. Čierny a prof. Sejč, ktorí sa zaujímali či majú zahraniční študenti, študujúci
v slovenskom jazyku, povinnosť absolvovať skúšku, alebo prijímacie pohovory v slovenskom jazyku.
Odpovedala pani prof. Pokusová, ktorá uviedla, že táto povinnosť nie je. Zahraničným študentom
odporúčame, aby si zapísali slovenský jazyk ako predmet. Pani Mgr. Lokajová uviedla, že študenti majú
slovenčinu a tiež, že by bolo vhodné urobiť pre nich prípravný kurz ešte pred začiatkom štúdia. Ing. Noga
upozornil, že prípravné kurzy nie sú zapracované v predkladanom materiály na schválenie. Dekan fakulty
upozornil, že problematiku k prípravnému kurzu ako aj k prijímacím pohovorom v slovenčine pre
zahraničných študentov je potrebné legislatívne spracovať.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje predložený materiál
ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných
programov na SjF STU na akademický rok 2022-2023 s pripomienkou. Pripomienka:
Do 30. 05. 2022 vyhodnotiť spôsobilosť zahraničných študentov študujúcich
v slovenskom jazyku z hľadiska jazykových kompetencií a navrhnúť opatrenia pre
nasledujúci akademický rok.“
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za

: 27
: 25
: 25
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Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

:
:

0
0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý k bodu rokovania uviedol, že
ďalší predložený materiál pojednáva o podmienkach na prijatie doktorandov. Odovzdal slovo pánovi
prodekanovi prof. Ďurišovi, ktorý materiál predstavil senátorom a zdôraznil, že novinkou je smernica
o požadovaných výstupoch študentov doktorandského štúdia na SjF STU v Bratislave. Smernica je platná pre
všetkých študentov doktorandského štúdia aj končiacich.
Diskusia:

V rámci diskusie vystúpil doc. Chmelko, ktorý upozornil na formálnu chybu, preklep v čl.2, bod.2.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje predložený materiál
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na SjF
STU na akademický rok 2022-2023“
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 6:

Návrh na členov disciplinárnej komisie predkladal dekan. Návrh predstavila pani prodekanka prof. Pokusová,
ktorá uviedla, že disciplinárna komisia je neúplná po ukončení štúdia jedného zo štyroch členov disciplinárnej
komisie za študentskú časť. Trvanie funkčného obdobia je do 11.12.2021. V kompetencií disciplinárnej
komisie je prerokovanie neuhradenia školného. Keďže sa nachádzame v období, kedy je potrebné školné
uhrádzať je nevyhnutné, aby disciplinárna komisia bola kompletná. Pani prodekanka predniesla návrh na
vymenovanie nového člena Disciplinárnej komisie SjF STU na uvoľnené miesto z dôvodu zániku členstva
členovi Disciplinárnej komisie SjF STU zo zástupcov študentov. Navrhovaný nový člen: Marek Kmeť študent
2. ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu AISP.
Ďalej pani prodekanka prof. Pokusová predniesla návrh na návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej
komisie SjF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 12. decembra 2021 do 11. decembra 2025.
Navrhovaní členovia z radov členov akademickej obce SjF STU:
Zástupcovia zamestnancov:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc. prodekanka pre vzdelávanie, I. a II. stupeň štúdia a starostlivosť o
študentov
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Ústav procesného inžinierstva
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Zástupcovia študentov:
Jozef Bezák
študent 3. ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu AMAM
Marek Ertl
študent 2. ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu MMKS
Marek Kmeť
študent 2. ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu AISP
Ema Novotná
študentka 3. ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu AISP
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K navrhovanému zloženiu disciplinárnej komisie predniesol doc. Chmelko pripomienku, že študenti
v disciplinárnej komisii sú z jedného ústavu. Ďalšie pripomienky k zloženiu navrhovanej disciplinárnej
komisie neboli vznesené.
Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. Sčítacia komisia si zvolila predsedu sčítacej komisie – prof. Belavého.
Predseda sčítacej komisie poučil senátorov o priebehu tajného hlasovania a tiež o správnosti vyplnenia
hlasovacieho lístka. Následne si senátori prevzali hlasovacie lístky a prebehlo tajné hlasovanie.
Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF STU: 25
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej komisií: 25
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Výsledky hlasovania :
Marek Kmeť

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

: 27
: 25
: 24
: 1
: 0

Záver: Návrh na vymenovanie Mareka Kmeťa za člena Disciplinárnej komisie Strojníckej fakulty STU

v Bratislave na uvoľnené miesto bol schválený väčšinou hlasov.
Uznesenie AS SjF STU č. 3.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje väčšinou hlasov
návrh na vymenovanie Mareka Kmeťa za nového člena Disciplinárnej komisie
Strojníckej fakulty STU v Bratislave na uvoľnené miesto“
Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF STU: 25
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej komisií: 25
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Výsledky hlasovania:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Jozef Bezák
Marek Ertl
Marek Kmeť
Ema Novotná

Počet
členov AS
27
27
27
27
27
27
27
27

Počet
prítomných
25
25
25
25
25
25
25
25

Hlasovalo
za
23
24
20
23
22
22
24
22

Hlasovalo
proti
1
0
2
0
2
1
0
1

Zdržalo sa
hlasovania
1
1
3
2
1
2
1
2

Záver: Návrh na vymenovanie prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., prof. Ing. Marcely Pokusovej, PhD., doc.

Ing. Petra Peciara, PhD., Ing. Andreja Chríbika, PhD., Jozefa Bezáka, Mareka Ertla, Mareka Kmeťa a Emy
Novotnej za členov Disciplinárnej komisie Strojníckej fakulty STU v Bratislave na funkčné obdobie od
12.12.2021 do 11.12.2025 bol schválený väčšinou hlasov.
Uznesenie AS SjF STU č. 4.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na
vymenovanie prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., prof. Ing. Marcely Pokusovej, PhD.,
doc. Ing. Petra Peciara, PhD., Ing. Andreja Chríbika, PhD., Jozefa Bezáka, Mareka
Ertla, Mareka Kmeťa a Emy Novotnej za členov Disciplinárnej komisie Strojníckej
fakulty STU v Bratislave na funkčné obdobie od 12.12.2021 do 11.12.2025 väčšinou
hlasov.
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K bodu 7:

Po prerokovaní na predsedníctve AS SjF STU v Bratislave, navrhol predseda AS SjF doc. Ridzoň kandidáta
pre doplňujúcu voľbu zástupcu zamestnaneckej časti AS SjF do legislatívnej komisie AS SjF STU.
Navrhovaný kandidát Ing. Havelka s návrhom súhlasil. Pripomienky k návrhu neboli a taktiež nebol
prednesený ďalší návrh na kandidáta pre doplňujúcu voľbu do legislatívnej komisie.
Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu.
Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF STU, zamestnanecká časť: 17
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej komisií: 17
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Výsledky hlasovania:
Ing. Ferdinand
Havelka, PhD.

Počet
členov
AS, : 18
zamestnanecká časť
Počet prítomných
: 17
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 15
: 1
: 1

Záver: Ing. Ferdinand Havelka, PhD. bol schválený za člena Legislatívnej komisie AS SjF STU v Bratislave

väčšinou hlasov.
Uznesenie AS SjF STU č. 5.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Ferdinanda
Havelku, PhD. za člena Legislatívnej komisie AS SjF STU v Bratislave väčšinou
hlasov.“
K bodu 8:

Analýzu výnosov z nájmu majetku prezentovala tajomníčka fakulty. Senátorom predniesla podrobnú správu
o výnosoch z nájmu za obdobie 01-09/2021, pričom uviedla, že celkové výnosy z nájmov sú 80 431,03 Eur.
Doc. Chmelko informoval o prerokovaní uvedeného materiálu v EK AS SjF a predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 6.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie predloženú
informáciu o výnosoch z nájmu majetku Strojníckej fakulty za obdobie 01.-09. 2021.
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. 6.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 9:

Dekan fakulty predniesol finančnú analýzu fakulty a návrhy na úspory. Výsledky analýz pán dekan zhrnul do
troch bodov:
A.1 Zavedenie KIVČ pri delení dotačných prostriedkov ukázalo, že na fakulte máme zamestnancov
(pedagogických, výskumných) s nízkymi vedeckými a publikačnými výstupmi. V kategórii pedagógov
sa to prejavilo v poklese mzdových prostriedkov na zamestnanca za ostatný rok (2020-2021). Súčasne
nová metodika ukázala na nízku výkonnosť našich vedeckých pracovníkov.
A.2 Pokles počtu študentov je vyšší, ako je pokles počtu zamestnancov.
A.3 Klesá vedecko-výskumná výkonnosť zamestnancov v jednotlivých kategóriách profesor, docent,
asistent, vedecký pracovník.
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Následne prezentoval návrh opatrení:
A1-1 Sledovať výkonnosť zamestnancov fakulty financovaných z dotačných prostriedkov cez „Systém
hodnotenia výkonov – SHV“. Dôsledne uplatňovať navrhnuté opatrenia, ktoré sú uvedené v SHV
(pravidelné pohovory so zamestnancami, písomné zadanie osobných úloh, zníženie úväzku, rozviazanie
pracovného pomeru ...).
A1-2 Zvýšiť vplyv vedúceho pracoviska pri odmeňovaní a kontrole výkonov zamestnancov daného
pracoviska (rozdelenie osobných príplatkov z 10 na 20 %).
A1-3 Vytvoriť podmienky a motiváciu na vyššie zapojenie zamestnancov do medzinárodných a národných
výskumných projektov a publikovanie kvalitných výstupov.
A2-1 Dôsledne zanalyzovať dôvody poklesu zapísaných študentov na našu fakultu (demografický, kvalita
štúdia, komunikácia ...). Na základe výsledkov analýzy skvalitniť nábor študentov, nábor rozšíriť aj na
územia, kde sme doteraz neuskutočnili nábor.
A2-2 Znížiť počet zamestnancov tak, aby odpovedal poklesu počtu študentov. Poskytnúť mladým
zamestnancom na funkčných miestach „docent“ priestor na zvýšenie kvalifikácie. V prípade, že
nevyužijú túto príležitosť, nepredĺžiť im pracovné zmluvy
A2-3 Preradiť pracovníkov s nízkymi vedecko-publikačnými výstupmi z kategórie výskumníkov do kategórie
technicko-hospodárskych zamestnancov.
A3-1 Navrhnúť opatrenia na zvýšenie vlastných výnosov (PČ, prenájom priestorov ...)
Diskusia:
Doc. Chmelko informoval o prerokovaní uvedeného materiálu v EK AS SjF. Členovia EK AS SjF STU
diskutovali o vplyve opatrenia A1-2 na zvýšenie dotácie pre fakultu, hlavnej úlohe vedenia fakulty pri opatrení
A1-3,....a nenavrhli znenie uznesenia pre AS SjF.
V diskusií ďalej vystúpil doc. Matúš s otázkou, či budú jednotlivé kroky opatrenia konkretizované, pretože
formulované sú rámcovo, všeobecne. Na otázku reagoval dekan fakulty, že na konkretizácií sa pracuje. Doc.
Gužela sa prihlásil s otázkou, prečo FIIT a FEI sú finančne na tom lepšie ako SjF. Čo je potrebné spraviť, aby
sme sa im priblížili. Reagoval opäť dekan, že obe spomenuté fakulty majú zahraničné projekty. Pripojil sa
doc. Chmelko, ktorý vyjadril názor, že je veľmi dôležité získať zahraničný projekt. A tiež uviedol, že výkon
jednotlivých zamestnancov, by nemal byť hodnotený samostatne, ale v tímoch. Ďalej doc. Chmelko uviedol
že podľa jeho názoru, by malo byť projektové oddelenie SjF personálne posilnené. Pani Ing. Ploskuňáková
vykonáva svoju prácu svedomito a všetci sú s jej prácou spokojní, avšak nie je v silách jedného človeka ešte
aj spracovať výzvy na medzinárodné projekty. Ďalšou diskutovanou témou bolo hodnotenie vyučujúcich,
úroveň výučby na fakulte. Ing. Noga vyjadril názor, že fakulta by sa mala zamerať na spätnú väzbu od
študentov. Zo študentmi je potrebné viac komunikovať, starať sa o nich. Prodekan Beniak vo svojom
vystúpení uviedol, že problém vidí v celkovej komunikácií. Vie o tom, že už na stredných školách učitelia
doslova odrádzajú žiakov, aby si na fakultu prihlášku neposielali, lebo na to nemajú. My sa musíme o študenta
starať, ako o nášho klienta. Doktorka Záhonová upozornila na slabú úroveň vedomostí stredoškolákov
z matematiky.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 7.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie predloženú
finančnú analýzu a návrhy na úspory s cieľom ďalšej diskusie k uvedenej problematike
žiada o súhrnu analýzu každoročne s termínom na konci akademického roka“.
Výsledky hlasovania:

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

:
:
:
:
:

27
22
22
0
0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 7.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.
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K bodu 10:

Bod rokovania predniesol dekan fakulty v súhrnnej tabuľke, pričom k jednotlivým položkám sa podrobne
vyjadril. Náklady na pavilón laboratórií spolu za obdobie 2018-2021 boli vo výške 884 685,72€, náklady na
laboratóriá v hlavnej budove spolu za obdobie 2018-2021 predstavujú sumu 152 860,37€ a náklady na ostatné
rekonštrukčné práce spolu za obdobie 2018-2021 predstavujú sumu 14 357,00€. Za uvedené obdobie bolo
spolu na rekonštrukčné práce vynaložených 1 051 943,00€.
Doc. Chmelko informoval o prerokovaní uvedeného materiálu v EK AS SjF. Členovia EK AS SjF STU
diskutovali o výške platieb za projektovú dokumentáciu a nenavrhli znenie uznesenia pre AS SjF.
Diskusia:
V rámci diskusie sa prihlásil prof. Fekete, ktorý vyjadril názor, že pozitívne vníma rekonštrukciu laboratórií,
avšak problém vidí v personálnej oblasti obsluhy strojov a zariadení v laboratóriách - dielenských
pracovníkov. Dekan fakulty, chce pozvať pána rektora do rekonštruovaných priestorov a zdôrazniť mu
potrebu laboratórií na SjF, ako nevyhnutnej potreby pri vzdelávaní budúcich strojných inžinierov.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 8.14/2021:
„AS SjF berie na vedomie predloženú informáciu o stave rekonštrukcií za roky 201809/2021 a trvá na uznesení z 14.11.2017 k bodu 7: − AS žiada dekana fakulty predložiť
na schválenie záväzný rozpočet na jednotlivé etapy Investičného zámeru pokrývajúci
potrebné náklady z mimo dotačných zdrojov fakulty a mimo zdrojov určených na
vedecko-výskumné aktivity“
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. 8.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 11:

V úvode bodu „Rôzne“ pán dekan otvoril diskusiu o novele vysokoškolského zákona. Informoval prítomných
senátorov, že materiál o ktorom rokovala kontaktná skupina, nie je totožný s materiálom, ktorý je aktuálne
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienky musia mať 500 hlasov a závažné pripomienky 1000
hlasov. Vyhlásenie rektorov je, že žiadajú stiahnutie novely z legislatívneho procesu.
Senátori sa dohodli na spoločnom stanovisku.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 9.14/2021:
„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave žiada stiahnutie novely zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách z legislatívneho procesu a vyslovuje nesúhlas so znížením
dotácie pre vysoké školy na rok 2022. Zároveň k týmto bodom zvoláva stretnutie AO SjF
STU v Bratislave, dňa 2. 11. 2021 o 13:00 hod. v aule Aurela Stodolu.“
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. 9.14/2021 bolo schválené jednomyseľne.
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Do diskusie sa prihlásil prof. Belavý, ktorý vyhlásil, že sa ku dňu 26.10.2021 vzdáva funkcie člena a predsedu
Legislatívnej komisie AS SjF STU v Bratislave. Zároveň odovzdal predsedovi AS SjF oficiálny list. Predseda
AS SjF STU v Bratislave zobral vyhlásenie pána prof. Belavého na vedomie.
Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za účasť, upozornil na termín nasledujúceho
zasadnutia AS SjF, ktoré je plánované 30.11.2021 o 13:00 hod. a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Iveta Čačková, PhD.

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

Overili : Ing. Peter Petrák, PhD.

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

Ing. Matúš Čierny

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

V Bratislave, 8. 11. 2021
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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