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

 

Zápisnica č. 15 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 8. 02. 2022 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 12. Čačková Iveta, Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 13. Petrák Peter, Ing., PhD. 

3. Brusilová Alena, doc. Ing., PhD. 14. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

4. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.               15. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

5. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           16. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

6. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. 17. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   18. Čierny Matúš, Ing.                               

8. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 19. Samuel Jankove, Bc. 

9. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. 20. Majstrík Andrej, Ing. 

10. Lokajová Jana, Mgr. 21. Poničanová Andrea, Bc. 

11. Matúš Miloš, doc. Ing., PhD.   

 

Neprítomní:  Fekete Roman, prof.,  Ing., PhD. – ospr. 

                       Bezák Jozef – ospr. 

                       Habara Marek, Ing. – ospr. 

                       Krajčíková Zuzana – ospr.    

                       Noga Marek, Ing. – ospr. 

                       Novotná Ema  – ospr. 

              

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

                  Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

                  Schrek Alexander, doc. Ing., PhD. – prodekan pre personálne a sociálne veci, rozvoj fakulty 

                 Hillová Renáta  – vedúca ekonomického oddelenia 
 

 

 
Program: 1. Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice a sčítacej komisie 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3.  Informácia zo zasadnutia AS STU 

 4. Správa o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2021 

 5.  Úpravy dotácie SjF STU v Bratislave k 31.12.2021  

 6. Správa o vedecko-výskumnej činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 

2021 

 7. Doplňujúca voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS SjF do LK AS SjF STU 

 8. 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., prodekana prof. 

Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., prodekana doc. Ing. Alexandra Schreka, PhD. a vedúcu ekonomického 

oddelenia pani Hillovú ako zástupkyňu pani tajomníčky fakulty.  
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Petrák Peter, Ing., PhD. 

– Čierny Matúš, Ing.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   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 : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne. 
 

Návrh členov sčítacej komisie predniesol predseda AS SjF doc. Ridzoň:  

– Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   

– Benco Peter,  Ing., CSc. 

– Poničanová Andrea, Bc. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Členovia sčítacej komisie boli schválení jednomyseľne. 
 

Ing. Petra Benco, CSc. bol následne zvolený, členmi sčítacej komisie, za predsedu sčítacej komisie. 
 
K bodu 2:  

Dekan fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania 

z Kolégia rektora (posledné zasadnutie 31.1.2022) a zo zasadnutia vedenia STU (posledné zasadnutie 

7.2..2022) ako aj o aktuálnych otázkach SjF. Informácie z rokovania Kolégia rektora zhrnul v krátkosti do 

niekoľkých bodov. Prvým bodom boli informácie k novele vysokoškolského zákona, ktorá je po prvom 

čítaní v NR SR. Dekan fakulty upozornil na vážnosť situácie, vyjadril znepokojenie nad aktuálnou podobou 

znenia novely vysokoškolského zákona. Informoval senátorov, že väčšina pripomienok nebola akceptovaná. 

Druhé čítanie v NR SR je plánované na 15.3.2022. V druhom bode dekan informoval senátorov o poklese 

finančných prostriedkov prerozdelených na SjF pre rok 2022. V ďalšom bode informoval o neplnení 

harmonogramu a nečerpaní finančných prostriedkov v projekte ACCORD, ktorý je týmto ohrozený pričom 

môže dôjsť až k pozastaveniu projektu. V poslednom bode dekan fakulty informoval senátorov, o spôsobe 

výučby v letnom semestri, ktorá bude prebiehať plne prezenčne. Internáty pre študentov sú otvorené 

a v týchto dňoch bude zverejnené usmernenie dekana fakulty o povinnostiach vyučujúcich a študentov 

v prípade príznakov ochorenia.  
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Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Majstrík, ktorý upozornil, že študentská časť nie je pozývaná na rokovania 

kolégia dekana SjF. Reagoval dekan fakulty, dá túto skutočnosť preveriť a zariadi okamžitú nápravu. Ďalej 

sa prihlásil doc. Gužeľa s otázkou na predĺženie skúškového obdobia. Reagoval dekan fakulty, AIS bude 

otvorený do 21.2.2022, skúškové obdobie sa predlžovať nebude. V prípade problematických predmetov je 

potrebné podať žiadosť na pani prodekanku prof. Pokusová, ktorá v niektorých výnimočných prípadoch 

môže schváliť výnimku. Upozornil prítomných senátorov na ukončenie skúškového obdobia v riadnom 

termíne do 21.2.2022. Ďalej sa do diskusie prihlásil Bc. Jankove s otázkou v akom režime bude na fakulte 

prebiehať prezenčná výučba. Dekan fakulty odpovedal, že prezenčná výučba nebude žiadnym spôsobom 

obmedzovaná na očkovaný alebo prekonaných či podobne. Znova zopakoval, že bude vydaná smernica 

dekana, ktorá udeľuje povinnosti ako pre vyučujúcich tak aj pre študentov v prípade pociťovania príznakov 

alebo v prípade pozitívneho testu. Ďalej informoval, že na fakulte bude vyčlenená miestnosť, kde si bude 

môcť každý študent či zamestnanec vykonať Ag samotest. Taktiež informoval, že pedagogický proces bude 

musieť byť zabezpečený aj v prípade karantény vyučujúceho jeho suplovaním.   

 
K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU informoval o bodoch rokovania Predsedníctva AS SjF STU, pričom zdôraznil, že 

veľká pozornosť bola venovaná príprave dnešného zasadnutia AS SjF, novele vysokoškolského zákona 

a aktuálnej situácií na STU. Ďalej predseda AS SjF STU v Bratislave informoval o vyhlásení Predsedníctva 

AS SjF STU:  

 

„Predsedníctvo AS SjF STU v Bratislave podporuje stanovisko Univerzity Komenského a Slovenskej 

technickej univerzity, ktoré vyzýva Národnú radu Slovenskej republiky, aby dobre zvážila negatívny 

potenciál súbehu dosahov navrhovanej novely vysokoškolského zákona a silných ekonomických reštrikcií 

v oblasti vysokých škôl na slovenskú spoločnosť.“ 

 

Predseda AS SjF predložil  

návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.15/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave podporuje stanovisko Univerzity 

Komenského a Slovenskej technickej univerzity, ktoré vyzýva Národnú radu Slovenskej 

republiky, aby dobre zvážila negatívny potenciál súbehu dosahov navrhovanej novely 

vysokoškolského zákona a silných ekonomických reštrikcií v oblasti vysokých škôl na slovenskú 

spoločnosť.“ 

 

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. 1.15/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Ďalej predseda AS SjF STU informoval prítomných o prerokovaných bodoch na zasadnutí AS STU, ktoré 

sa uskutočnilo 29.11.2021: 

- voľbe členov predsedníctva AS STU za FCHPT, SvF a FIIT, 

- voľbe podpredsedu AS STU,  

- odvolaní člena správnej rady STU, 

- voľbe členov správnej rady STU, 

- voľbe členov komisií AS STU,  

- odvolaní a vymenovaní nových členov Vedeckej rady STU,  

- schválení ďalších podmienok prijímania na štúdium na Ústav manažmentu, 
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- žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

STU,  

- návrhu dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality na STU a  

- informácií o súdnych sporoch STU.  

Diskusia: 

Bez diskusie.  
 
K bodu 4:  

Predseda AS SjF STU v krátkosti zhrnul najdôležitejšie body správy o činnosti AS SjF za rok 2021, ktorú 

mali senátori k dispozícií včas pred zasadnutím AS SjF STU v Bratislave. To znamená, že senátori sa mohli 

dostatočne oboznámiť so správou. Predseda AS SjF STU v Bratislave taktiež informoval, že Predsedníctvo 

AS SjF správu prediskutovalo bez pripomienok. 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. 2.15/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval Správu o 

činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2021 bez pripomienok“ 

 

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. 2.15/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 
 
K bodu 5:  

Úpravy dotácie SjF STU v Bratislave k 31.12.2021 prezentoval dekan fakulty a doplnila ho vedúca 

ekonomického oddelenia pani Hillová. Dekan fakulty hneď v úvode svojho vystúpenia upozornil, že úpravy 

dotácie, ktoré boli zaslané senátorom pred začiatkom rokovania AS SjF STU nie sú kompletné a budú 

doplnené a požiadal AS SjF o odloženie hlasovania o schválení úpravy dotácie na nasledujúce zasadnutie 

AS SjF STU. Ďalej dekan predstavil čerpanie dotačných prostriedkov v prvých dvoch mesiacoch roku 2022 

a znova upozornil na kritickú situáciu s prideľovaním finančných prostriedkov na rok 2022.  

Úpravu dotácie prerokovala ekonomická komisia AS SjF STU. Predseda EK rovnako informoval, že pani 

tajomníčka ešte pracuje na úprave dotácie a súhlasil s odložením hlasovania o schvaľovaní úpravy dotácie 

na nasledujúce zasadnutie AS SjF STU.  

 
K bodu 6:  

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý k  bodu rokovania uviedol, 

že správu ako celok hodnotí so zmiešanými pocitmi, na jednej strane stúpol počet vydaných publikácií 

v roku 2021 oproti roku 2020 avšak neprinieslo to žiadaný finančný efekt pre fakultu. Dekan 

fakulty poďakoval zamestnancom za prácu v roku 2021. Upozornil však, že v publikačnej oblasti treba 

skutočne dobre zvažovať v akom časopise či na akom grémií publikujeme naše vedecké práce. Následne 

dekan odovzdal slovo pánovi prodekanovi Ďurišovi. Ten informoval prítomných senátorov o prezentovaní 

správy aj na ostatných grémiách, kde k nej nezazneli žiadne pripomienky. Následne prodekan prezentoval 

všetky závery, ktoré sa v správe nachádzajú a senátorom bola doručené ešte pred začiatkom rokovania.  
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Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. poďakoval prodekanovi za prednesenie 

správy a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 

Diskusia: 

Doc. Gužela sa v rámci diskusie zaujímal o nápočet bodov za jednotlivé publikačné výstupy a potvrdenie či 

publikácia v kategórií Q1 je hodnotená 100 bodmi. Prodekan Ďuriš potvrdil, že publikácia Q1 je hodnotená  

100 bodmi a ostatné publikačné výstupy sú pomerným dielom hodnotené k publikačnému výstupu Q1. 

Dekan fakulty doplnil, že podľa najnovších informácií sa bude metodika MŠ znova meniť, momentálne je 

platný systém delenia publikácií v kategóriách Q1 až Q4. Ďalej sa do diskusie zapojil prof. Belavý, ktorý 

upozornil, že v správe nie sú pri jednotlivých projektoch uvedení zodpovední riešitelia. Prof. Sejč upozornil, 

že v danom termíne uzatvorenia správy nebolo možné evidovať publikácie, ktoré aktuálne vychádzajú. 

Dekan fakulty upozornil, že publikácie sa započítajú k nasledujúcemu roku a čo sa týka pridelenia 

finančných prostriedkov budú započítané v nasledujúcom roku. Doc. Gužela upozornil, že zamestnanci by 

mali byť upozornení na termín odovzdania správy do CVTI a rovnako aj o podmienkach teda o metodiky 

hodnotenia. Ďalej bola diskusia venovaná kvalite časopisov a dekan fakulty upozornil, na možnosť 

finančnej podpory publikačnej činnosti ako aj udelenia odmeny pre autorov v prípade zverejnenia 

publikácie v kategórií Q1. Položil otázku, na aký typ publikácií je najlepšie sa orientovať z hľadiska 

hodnotenia v nasledujúcom roku. Určite je vhodné orientovať sa na publikovanie v časopisoch v čo 

najvyšších kvartiloch Q1, Q2.  Doc. Matúš sa informoval či existuje na fakulte zoznam nevhodných resp. 

predátorských časopisov. Dekan fakulty reagoval, že na fakulte takýto oficiálny zoznam nemáme a je na 

každom autorovi, aby zvážil v akom časopise publikuje, pričom dekan fakulty odporúča časopisy evidované 

vo WoS. Ing. Čierny upozornil, že podľa jeho informácií v ČR už upúšťajú od platených časopisov. Doc. 

Gužela sa prihlásil s otázkou či dekanát preplatí celé náklady na publikovanie. Reagoval dekan fakulty, že 

to nie je možné a časť nákladov musí zaplatiť autor z iných zdrojov napríklad projektových.  

Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.15/2022:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje  Správu o vedecko-

výskumnej činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2021“  

 

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. 3.15/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
 
K bodu 7:  

Predseda AS SjF STU doc. Ridzoň predstavil návrh P AS SjF na kandidáta na člena zamestnaneckej časti 

AS SjF STU do legislatívnej komisie AS SjF STU, pána docenta Guželu, ktorý s návrhom súhlasil. Vyzval 

prítomných senátorov, aby predložili ďalšie návrhy na kandidáta za člena zamestnaneckej časti AS SjF do 

LK AS SjF STU. Z pléna nebol navrhnutý iný kandidát. Predseda sčítacej komisie oboznámil senátorov 

s podmienkami správne vyplneného hlasovacieho lístka a pristúpilo sa k tajnej voľbe.  

 

 

Výsledky hlasovania : Počet členov AS SjF STU, zamestnanecká časť : 18 

doc. Ing. Štefan 

Gužela, PhD. 

Počet členov AS SjF STU, zamestnanecká časť, 

prítomných na hlasovaní 

: 17 

 Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF 

STU, zamestnanecká časť 

: 17 

 Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej 

komisií 

: 17 
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 Počet neplatných hlasovacích lístkov : 0 

 Hlasovalo za : 15 

 Hlasovalo proti :   1 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. bol zvolený za člena Legislatívnej komisie AS Strojníckej fakulty 

STU v Bratislave na uvoľnené miesto väčšinou hlasov. 

 

Členovia Legislatívnej komisie si následne, po krátkej porade, zvolili predsedu LK AS SjF STU, pána                       

doc. Ing. Štefana Guželu, PhD.  

 
K bodu 8:  

V bode rôzne sa prihlásila pani Mgr. Lokajová s otázkou či výučba zahraničných študentov a výkon za túto 

výučbu sú započítavané do individuálneho hodnotenia, alebo akou formou prebieha táto výučba. Reagoval 

dekan fakulty s vysvetlením, že výučba sa započíta s násobkom 1,5 do výkonu a teda započítava sa do 

individuálneho hodnotenia, ale neplatí to pre výučbu študentov študujúcich v rámci programu Erasmus. 

Ďalej sa pani Lokajová sťažovala na informačný šum, teda, že k zamestnancom na ich ústave sa táto 

informácia nedostala. Docent Chmelko namietal, že takéto rozhodnutie nie je uverejnené v žiadnej 

zápisnici. Na to reagoval dekan fakulty, že určite je a tiež sa nebráni diskusií k tomuto bodu, ale trvá na tom, 

že zhoda musí byť naprieč fakultou a to väčšinou hlasov.  

 

Následne pán predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za účasť, upozornil, že nasledujúce 

zasadnutie AS SjF je plánované na 29.3.2022 a ukončil zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Čačková, PhD. 

 

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

   

Overili  : Ing. Peter Petrák, PhD. ....................................................... 

 
Ing. Matúš Čierny, PhD.   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 9. 2. 2022 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  

 


