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

 

Zápisnica č. 18 / (2018 – 2022) 

z mimoriadneho zasadania AS SjF STU zo dňa 20. 06. 2022 o 11:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 11. Matúš Miloš, doc. Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 12. Petrák Peter, Ing., PhD. 

3. Brusilová Alena, doc. Ing., PhD. 13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

4. Fekete Roman, prof., Ing., PhD. 14. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

5. Čačková Iveta, Ing., PhD. 15. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

6. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.               16. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

7. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. 17. Noga Marek, Ing. 

8. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   18. Majstrík Andrej, Ing. 

9. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 19.  

10. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. 20.  

 

Neprítomní:  Gulan Martin, doc. Ing., PhD. – ospr.              

                       Lokajová Jana, Mgr. – ospr.              

                       Bezák Jozef – ospr.     

                       Čierny Matúš, Ing.  – ospr.                                 

                       Habara Marek, Ing. – ospr.     

                       Jankove Samuel, Ing.  – ospr.      

                       Krajčíková Zuzana – ospr.   

                       Novotná Ema – ospr.   

                       Poničanová Andrea, Bc. – 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 

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

                Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty 

                Mgr. Alena Cepková, PhD. 

 
 

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

 2. Návrh na odvolanie prodekana SjF 

 3.  Návrh na vymenovanie prodekana SjF 

 4. 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. Ing. Marcelu Pokusovú, PhD.., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., prodekana doc. Ing. 

Alexandra Schreka, PhD. a tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Petrák Peter, Ing. PhD. 

– Noga Marek, Ing. 



 2 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 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. Doc. Brusilová pripomienkovala bod 2 rokovania a navrhla, aby v zápisnici bolo uvedené, že 

návrh na odvolanie prodekana je predložený na vlastnú žiadosť prof. Pokusovej.  

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne. 
 

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ridzoň predniesol návrh na zloženie sčítacej komisie v zložení: 

doc. Gužela, Ing. Benco a Ing. Havelka. Menovaní s návrhom súhlasili.  
 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Zloženie volebnej komisie bolo  schválené jednomyseľne. 

Členovia volebnej komisie si zvolili za predsedu doc. Guželu. 
 
K bodu 2:  

Dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. poďakoval pani prodekanke za jej prácu, vyzdvihol 

dosiahnuté výsledky práce pani prof. Pokusovej na poste prodekana. Zdôraznil, že post prodekana opúšťa na 

vlastnú žiadosť. On ako dekan predloženým dôvodom na odstúpenie rozumie no zároveň mu je ľúto, že sa 

pani prodekanka takto rozhodla.     

Diskusia: 

Bez diskusie.  

 

Výsledky tajného hlasovania: 

 Návrh na odvolanie 

prodekana SjF 

Počet členov AS SjF 27 

Počet prítomných členov AS SjF 18 

Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF 18 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej 

komisií 

18 

Počet platných hlasovacích lístkov 18 

Počet neplatných hlasovacích lístkov 0 

Hlasovalo za 11 

Hlasovalo proti 2 
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Zdržalo sa hlasovania 5 
 

Záver: Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh dekana SjF STU v Bratislave 

na odvolanie prodekanky pre vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti o študentov, Prof. Ing. Marcelu 

Pokusovú, PhD. s účinnosťou ku dňu 31. 08. 2022 väčšinou hlasov.  

 

Dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. poďakoval pani prof. Pokusovej za spoluprácu 

a zaželal jej veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom živote.  

Profesorka Pokusová poďakovala za príležitosť pracovať na poste prodekana SjF. V krátkosti zhodnotila 

svoje pôsobenie a prácu prodekana. Zdôraznila, že od septembra 2022 začne akreditácia a vyzvala všetkých 

zamestnancov SjF na spoluprácu.  
 
K bodu 3:  

Dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. predstavil návrh na vymenovanie na post prodekanky 

SjF pre vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti o študentov pani Mgr. Aleny Cepkovej, PhD. V krátkosti 

pani Mgr. Cepkovú predstavil, vyzdvihol jej manažérske skúsenosti, prácu so študentmi a organizačné 

schopnosti. Požiadal prítomných senátorov o podporu návrhu. Následne dekan fakulty privítal pani Mgr. 

Cepkovú a predseda AS SjF doc. Ridzoň ju požiadal o krátke predstavenie svojho zámeru pôsobenia na 

poste prodekanky SjF pre vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti o študentov.  

Pani Mgr. Cepková v krátkosti zhrnula svoje rodinné zázemie, dosiahnuté výsledky vo vede a výskume, 

vyzdvihla členstvo v rade športu STU, pôsobenie na poste viceprezidentky a koordinátorky univerziády. 

Taktiež spomenula významné ocenenie svojej práce, plaketu J. A. Komenského udelenú UK. Následne sa 

pani Mgr. Cepková venovala predstaveniu zásadných bodov jej zámeru pôsobenia na poste prodekanky pre  

vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti o študentov: sústrediť sa na akreditáciu so zameraním na 

spoluprácu garantov, inicializovať konštruktívnu diskusiu s garantmi študijných programov s cieľom 

aktualizácie a modernizácie študijných programov, realizovať audit práce študijného oddelenia s cieľom 

zefektívnenia práce a tiež obsiahnutie všetkých troch stupňov vzdelávania a vzájomnej zastupiteľnosti 

personálu, vypracovanie štandardizovaného harmonogramu činností a záväzných postupov a v neposlednom 

rade aktívna účasť prodekanky na chode fakulty.  

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojil prof. Fekete s otázkou, ako si pani Mgr. Cepková predstavuje riešenie situácie 

s vyšším vekovým priemerom garantov. Pani Mgr. Cepková reagovala, že v kompetencií prodekana je 

inicializovať konštruktívnu diskusiu a tak prispieť aj k riešeniu tohto problému.  Doc. Brusilová sa spýtala 

na predstavu o zefektívnení študijného oddelenia. Pani Mgr. Cepková sa vyjadrila, že podľa jej názoru je 

kľúčová zastupiteľnosť personálu, ale konkrétne kroky bude môcť komunikovať až po realizovaní 

komplexného auditu študijného oddelenia. Prof. Fekete sa zaujímal o postoj pani Mgr. Cepkovej k druhému 

kolu štátnych skúšok v auguste. Pani Mgr. Cepková reagovala, že v prípade, ak to zákon dovoľuje nevidí 

problém v druhom kole štátnych skúšok. Na to reagovala pani prof. Pokusová, zákon pozná termín náhradné 

štátne skúšky v prípadoch zreteľa hodného dôvodu. Takýto na fakulte v tejto situácií nemáme. Ďalej 

reagovala, že riadny termín bakalárskych štátnych skúšok môže byť pokojne aj augustový. Ďalej sa do 

diskusie prihlásil doc. Chmelko s otázkou na dekana fakulty, či pri hľadaní kandidáta na prodekana boli 

oslovené všetky ústavy. Reagoval dekan fakulty, že na to nebol dôvod, v jeho kompetencii je vybrať si 

prodekanov a on si vyberal z väčšej množiny potenciálnych kandidátov. Ďalej reagoval na predchádzajúcu 

diskusiu s poznámkou, že garanti študijných programov boli upozornení, aby stiahli témy bakalárskych prác  

pri študentoch, ktorí sa nezúčastnili štátnych skúšok z dôvodu neukončenia štúdia. Reagoval Ing. Noga, 

ktorý sa zaujímal, prečo na SjF nie je možné vykonať štátnu skúšku v prípade, že študentom chýba jeden 

predmet. Reagovala prof. Pokusová, že toto zákon neumožňuje a ak sa tak deje na iných fakultách, tak 

porušujú zákon. Reagoval prof. Belavý z výhradou, že nie je správne paušalizovať garantov, on ako garant 

komunikuje so študentmi na študijnom programe a všetci študenti, ktorí odovzdali bakalársku prácu, sa 

zúčastnili na štátnych skúškach. Reagovala prof. Pokusová, že AIS je nastavený tak, že povoľuje študentom 

sa prihlásiť na štátne skúšky aj keď nemajú splnený študijný plán, taktiež im povoľuje elektronicky 

odovzdať záverečnú prácu, bez súhlasu vedúceho záverečnej práce. Ďalej sa prihlásil doc. Gužela, s otázkou 

na pani Mgr. Cepkovú, či pozná problémy s ktorými sa študenti stretávajú a aká jej predstava prvého kroku 

v pozícií prodekanky. Pani Mgr. Cepková odpovedala, že so študentmi komunikuje, stretáva sa s nimi a tiež, 
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že z poslednej správy pani prodekanky sú zjavné niektoré postrehy, ale nateraz by sa nerada vyjadrovala ku 

konkrétnym krokom. Doc. Brusilová sa prihlásila s otázkou na pána dekana, či pri výbere kandidáta oslovil 

aj ľudí, ktorí už majú skúsenosti s vedením agendy prodekana pre vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti 

o študentov. Dekan fakulty reagoval, že v prvom kroku uvažoval aj nad touto možnosťou, avšak následne 

od tejto možnosti upustil z rôznych dôvodov.  

Diskusia bola uzavretá a pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu.  

 

Výsledky tajného hlasovania: 

 Návrh na vymenovanie 

prodekana SjF 

Počet členov AS SjF 27 

Počet prítomných členov AS SjF 18 

Počet hlasovacích lístkov vydaných členom AS SjF 18 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných sčítacej 

komisií 

18 

Počet platných hlasovacích lístkov 18 

Počet neplatných hlasovacích lístkov 0 

Hlasovalo za 7 

Hlasovalo proti 6 

Zdržalo sa hlasovania 5 

 

Záver: Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave neschválil návrh dekana SjF STU v Bratislave 

na vymenovanie prodekanky pre vzdelávanie I. a II. stupňa a starostlivosti o študentov Mgr. Alenu Cepkovú, 

PhD.  

 

Dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. poďakoval pani Mgr. Cepkovej a podotkol, že fakulte 

zostal na stole problém, ktorý je potrebné riešiť.  
 
K bodu 4:  

Doc. Brusilová sa prihlásila s požiadavkou o prizvanie propagačného oddelenia (prodekan Beniak) na 

zasadnutie AS SjF STU v Bratislave s cieľom prezentovania postupov propagácie štúdia na SjF STU v 

Bratislave. Doc. Chmelko upozornil, že najvážnejším problémom fakulty sú financie a je potrebné začať 

o tomto probléme intenzívne diskutovať a hľadať riešenia.   

 

Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie AS SjF.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Čačková, PhD. 

 

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

   

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

 
Ing. Marek Noga   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 24. 6. 2022 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


