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

Zápisnica č. 3 / (2018 – 2022)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 26. 03. 2019 o 13:00 h
Prítomní :

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

Belavý Cyril, prof., Ing., CSc.
Benco Peter, Ing., CSc.
Fekete Roman, doc., 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.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.
Sejč Pavol, prof., Ing., CSc.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Uváček Marian, Mgr., PhD.
Záhonová Viera, RNDr., CSc.
Čierny Matúš, Bc.
Kvasný Patrik, Bc.
Majstrík Andrej, Bc.
Marko Michal, Bc.
Noga Marek
Šímová Veronika, Bc.

Neprítomní: Habara Marek – ospr.

Hladiš Peter, Ing. – ospr.
Majka Marek, Bc. – ospr.
Prizvaní: Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. – dekan
Urban František, prof. Ing., PhD. – prodekan pre pedagogiku
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Program:

Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Informácie zo zasadnutia AS STU
Správa o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2018
Výročná správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2017/2018
Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU
v Bratislave za rok 2018
7. Návrh na schválenie člena disciplinárnej komisie SjF STU v Bratislave
8. Voľby obvodných volebných komisií
9. Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU v Bratislave na Strojníckej
fakulte STU na funkčné obdobie 2019 – 2023
10. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., prodekana prof. Ing.
Františka Urbana, CSc., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. Predseda AS SjF STU informoval
senátorov, že Ing. Markus Melicher sa vzdal členstva v AS SjF STU a ako prvý v poradí náhradníkov
nastupuje na miesto člena AS SjF STU pán Noga Marek. Vzápätí si pán Noga prevzal osvedčenie o členstve
v AS SjF STU v Bratislave z rúk predsedu AS SjF STU.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
– Marek Noga
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 23
: 21
: 0
: 2

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení väčšinou hlasov.
Ďalšie 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 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. informoval prítomných senátorov o Kolégiu rektora
a aktuálnych otázkach SjF. Prvou dôležitou informáciou je, že v prípade zachovania pôvodného plánu
rozpočtu na rok 2019 budú na SJF pridelené finančné prostriedky o 250 tisíc eur nižšie ako
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ďalej pán dekan informoval o novom delení publikačných výstupov
do kategórií qvartilov (Q1 až Q4), pričom dotácia na publikáciu v kategórií Q1 je 15 800,-€ a dotácia na
publikáciu Q4 je približne 1 000,-€.
K aktuálnym otázkam na SjF dekan informoval prítomných o novej propagačnej kampani so spoločnosťou
Istropolitana, pričom v tejto súvislosti pán dekan informoval o aktuálnom počte 176-tich prihlášok do 1.
ročníka BŠ. V rámci propagácie štúdia pripravuje vedenie fakulty dňa 12.4.2019 Fórum s riaditeľmi
stredných škôl a zástupcami priemyslu. Cieľom rokovania tohto fóra, bude poukázanie na potreby
priemyslu s pohľadu vzdelávania mladých technikov. Dekan fakulty ďalej informoval o prácach v budove
Ťažkého laboratória (ŤL), ktoré podľa jeho vyjadrenia pokračujú v rámci plánovaného harmonogramu.
Taktiež plánované otvorenia fakultného bufetu by malo prebehnúť v navrhovanom termíne.
K bodu 3:

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU, ktoré sa konalo
25.02.2019 a 25.03.2019. AS STU rokoval o nasledujúcich bodoch:
-

Rozpočet STU 2018 – rozpis neúčelovej dotácie pridelenej v dodatku č. 7 k dotačnej zmluve
Definitívny rozpis dotácie za rok 2018
Návrhy na zriadenie vecných bremien
Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
Návrh na vymenovanie členov Správnej rady STU
Vyhlásenie volieb a schválenie harmonogramu volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023
Voľba členov volebnej komisie
Návrh rektora na odvolania prorektora
Návrh rektora na vymenovanie prorektorov STU na obdobie 2019-2023
Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2019
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-

Návrh nových študijných programov Ústavu manažmentu STU
Návrh organizačných pokynov pre prípravu a priebeh volieb do AS STU na Ústave manažmentu
STU

K bodu 4:

Predseda AS SjF STU doc. Ing. František Ridzoň, CSc.. informoval prítomných senátorov, že správa
o činnosti AS SjF STU v Bratislave za rok 2018 bola prerokovaná v predsedníctve AS SjF STU dňa
19.03.2019. V krátkosti senátorov oboznámil zo skutočnosťami uvádzanými v správe. Vysvetlil niektoré
štatistické ukazovatele ako je napr. pokles účasti na zasadnutiach AS SjF oproti roku 2017, konkrétne
o 7%, ktorý bol spôsobený jednak dovolenkovým obdobím ale aj pozastavením členstva piatich študentov
v študentskej časti AS SjF STU v Bratislave. Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František
Ridzoň, CSc.. následne prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.3/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval „Správu
o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2018“ bez
pripomienok .
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.3/2019 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 5:

Výročnú správu za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2017/2018 prezentoval prítomným
senátorom pán prodekan prof. Ing. František Urban, PhD. Pán prodekan informoval o aktuálnych počtoch
študijných programoch ako v bakalárskom, tak aj v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Ďalej
o aktuálnej re-akreditácií študijných programov. V rámci výročnej správy sa hodnotila taktiež evaluácia
štúdia, do ktorej sa prihlásilo 7% študentov.
Následne predseda AS SjF STU informoval o doručenej pripomienke k výročnej správe od pani Mgr.
Lokajovej a vyzval ju, aby svoju pripomienku prezentovala aj ostatným prítomným senátorom. Pani Mgr.
Lokajová namietala nesprávne údaje vo výročnej správe, konkrétne na str. 23, kde sú uvedené číselné
hodnoty jednak počtu študentov na predmetoch ako aj ich úspešnosť zvládnutia skúšky. Pán prodekan prof.
Ing. František Urban, PhD. vo svojej reakcií prisľúbil opraviť tieto údaje.
Diskusia:

V rámci diskusie k tomuto bodu sa prvý prihlásil pán Bc. Čierny, ktorý prezentoval svoje postrehy
a skúsenosti z ostatných fakúlt ohľadom nízkeho percenta zapojených študentov do evaluácie. Podľa jeho
názoru študenti nevyužívajú túto svoju možnosť, pretože sa boja, že evaluácia cez AIS nie je anonymná.
V rámci diskusie pani Mgr. Lokajová ako aj pán doc. Ing. Chmelko, PhD. Podporili myšlienku papierových
dotazníkov, ktoré by mohli priniesť očakávanú spätnú väzbu. Spätná väzba je mimoriadne dôležitá pre
správne nastavenie štúdia do budúcnosti. K tomuto bodu sa prihlásil pán doc. Ing. Chmelko z otvorenou
otázkou, ako budeme v budúcnosti pokračovať v úprave posledného – šiesteho semestra v treťom ročníku
bakalárskeho štúdia? Situácia sa totiž oproti minulosti zmenila, záverečná štátna skúška pozostáva
z obhajoby bakalárskej práce. Na to reagoval pán prodekan prof. Ing. František Urba, PhD., že počet
vyučovacích hodín sa znižuje na základe rozhodnutia vedenia STU. Po diskusii predniesol predseda AS SjF
STU v Bratislave návrh uznesenia.
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Návrh uznesenie AS SjF STU č. 2.3/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu
za oblasť vzdelávania na SjF STU v Bratislave za akademický rok 2017/2018“
s pripomienkami.
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. 2.3/2019 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 6:

Správu o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok
2018 prezentoval pán prodekan prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., ktorý okrem záverov uvedených v správe
informoval prítomných senátorov aj o oceneniach, ktoré získali zamestnanci Strojníckej fakulty STU
v Bratislave za rok 2018. V správe sa ďalej hodnotila práca jednotlivých ústavov v rôznych aspektoch vedy
a výskumu, či už podľa počtu schválených projektov, alebo podľa priemeru finančných prostriedkov na
jedného zamestnanca ústavu. Ďalej pán prodekan informoval o zaradení Strojníckeho časopisu do databázy
Scopus a apeloval na senátorov, aby každý zamestnanec zvažoval kde bude publikovať svoje výsledky
vedecko-výskumnej činnosti z cieľom zvýšiť kvalitu publikačnej činnosti.
Diskusia:

V rámci diskusie k tomuto bodu sa prihlásil pán doc. Ing. Vladím Chmelko, PhD., ktorého zaujímalo
premietnutie novej kategorizácie publikačnej činnosti (Q1-Q4) do individuálneho hodnotiaceho systému
(IHS). Reagoval pán dekan prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. s tým, že nová kategorizácia bude premietnutá aj
do IHS a zdôraznil, že vedenie SjF STU v Bratislave bude motivovať kolektív zamestnancov
k zefektívneniu publikačnej činnosti a publikovaniu v časopisoch s Q1.
Návrh uznesenie AS SjF STU č. 3.3/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Správu
o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU
v Bratislave za rok 2018“ bez pripomienok .
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. 3.3/2019 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 7:

Návrh na schválenie člena disciplinárnej komisie SjF STU v Bratislave predkladalo vedenie fakulty po
dohode zo zástupcami študentskej časti AS SjF STU v Bratislave. Po ukončení členstva pána Ing. Melichara
je potrebné doplniť Disciplinárnu komisiu SjF STU. Za nového člena Disciplinárnej komisie SjF STU
navrhlo vedenie SjF STU v Bratislave pána Tomáša Hamaceka.
Diskusia:
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Do diskusie sa prihlásil pán doc. Ing. Vladím Chmelko, PhD. s otázkou, prečo práve študent 1. roč. BŠ, a či
študent 1. roč. BŠ bude schopný posúdiť otázky diskutované v disciplinárnej komisii. Na otázku odpovedal
ako prvý pán prof. Ing. František Urban, PhD. s tým, že je žiaduce, aby do práce komisie boli začlenení
študenti z rôznych ročníkov. Následne do diskusie prispel pán Bc. Čierny s poznámkou, že i na iných
fakultách je dokonca povinné, aby do chodu a práce jednotlivých výborov boli začlenení aj študenti prvých
ročníkov.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 22
: 20
: 0
: 2

Záver: Pán Tomáš Hamacek bol schválený väčšinou hlasov za člena Disciplinárnej komisie SjF STU
v Bratislave.
K bodu 8:

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc.. informoval o návrhu predsedníctva AS
SjF na zloženie obvodných volebných komisií nasledovne, za zamestnaneckú časť: prof. Ing. Cyril Belavý,
CSc., prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD., Ing. Peter Benco, CSc.. Predseda AS SjF STU v Bratislave
informoval, že činnosť v obvodnej volebnej komisii nie je vylučujúcim kritériom pre návrh kandidáta za
člena AS STU v Bratislave. Všetci navrhnutí kandidáti s návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 22
: 22
: 0
: 0

Záver: Členovia obvodnej volebnej komisie za zamestnaneckú časť boli zvolení jednomyseľne.
Návrh členov obvodnej volebnej komisie za študentskú časť bol nasledovný, Bc. Ján Harmanec, Andrej
Kucek a Marek Noga. Všetci navrhnutí kandidáti s návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 22
: 22
: 0
: 0

Záver: Členovia obvodnej volebnej komisie za študentskú časť boli zvolení jednomyseľne.
Po krátkej porade informovali zástupcovia obvodných volebných komisií, že predsedom obvodnej volebnej
komisie zamestnaneckej časti pri voľbách členov AS STU v Bratislave bude prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
a v študentskej obvodnej volebnej komisii bude predsedom pán Marek Noga.
K bodu 9:

Prof. Ing. Cyril belavý, CSc. Informoval prítomných senátorov o organizačných pokynoch na prípravu
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a priebehu volieb do AS STU v Bratislave na Strojníckej fakulte STU na funkčné obdobie 2019-2023.
Zdôraznil, že do 8.4. 2019 je potrebné, aby dekan SjF doručil zoznam členov akademickej obce SjF STU
v Bratislave príslušným predsedom obvodných volebných komisií. Do 17.4. 2019 do 12:00 hod. je možné
doručiť návrhy kandidátov na členov AS STU v Bratislave do podateľne SjF, kde sú pripravené dve urny.
Jedna pre zamestnaneckú časť a jedna pre študentskú časť. Následne do 24.4.2019 komisie na základe
kandidačných návrhov zostavia kandidačnú listinu v abecednom poradí. Voľby členov AS STU sa
uskutočnia v dňoch 6. 5. 2019 – 7.5.2019 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v zamestnaneckej časti a od 8:00 hod.
do 12:00 hod. v študentskej časti. Pričom voľby zamestnaneckej časti budú prebiehať v miestnosti 023
a voľby študentskej časti vo vestibule SjF. Pán prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. ďalej informoval, že
organizačné pokyny po schválení v AS SjF STU v Bratislave budú zverejnené na webovej stránke
Strojníckej fakulty.
Návrh uznesenie AS SjF STU č. 4.3/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU schvaľuje „Organizačné pokyny na
prípravu a priebeh volieb do AS STU v Bratislave na Strojníckej fakulte STU na
funkčné obdobie 2019-2023“ bez pripomienok.
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. 4.3/2019 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 10:

V bode rôzne pán dekan informoval senátorov o prešetrovaní podnetu na ekonomickú komisiu AS SjF STU
vo veci nezrovnalosti rozdeľovania finančných prostriedkov medzi riešiteľov projektu ITMS ......
Predseda AS SjF STU v Bratislave oznámil senátorom, že očakáva žiadosti na voľbu člena do rady
vysokých škôl a obrátil sa na senátorov so žiadosťou na diskusiu jednotlivých ústavov o vhodnom
kandidátovi na tento post za SjF STU v Bratislave.
Pán Bc. Matúš Čierny informoval senátorov o aktívnej účasti na workshope Konvent, ktorej nosnou témou
bola otázka postavenia študentov v systéme nového akreditačného konania a kvality štúdia. Pán Bc. Čierny
okrem iného informoval, že do termínu 31.10.2019 by mali byť vypracované prvé štandardy na univerzitách
pripravené na 2 mesačné pripomienkovacie kolo.
Pán doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. sa obrátil na vedenie fakulty z otázkou či je plánovaná zmena resp.
zámena rozvrhových dní pre blížiace sa sviatky.
Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD.

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

Overili : doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.

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

Marek Noga

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

V Bratislave, 9.4.2019
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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