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

Zápisnica č. 4 / (2018 – 2022)
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 16. 04. 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.
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.
Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD.

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

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.
Habara Marek
Hladiš Peter, Ing.
Majstrík Andrej, Bc.
Michal Marko, Bc.
Noga Marek
Šímová Veronika, Bc.

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

Kvasný Patrik, Bc. – ospr.
Majka Marek, Bc. – ospr.
Prizvaní: Urban František, prof. Ing., CSc. – štatutárny zástupca dekana, prodekan pre pedagogiku
Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty
Olšiak Róbert, doc., Ing., PhD.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF
Voľba člena Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023
Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2018
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: štatutárneho zástupcu dekana prof. Ing. Františka Urbana, CSc.,
tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú, doc. Ing. Róberta Olšiaka, PhD.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
– Bc. Veronika Šímová
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.
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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:

Štatutárny zástupca dekana prof. Ing. Fratišek Urban, CSc. 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 bol rozpočet a viazané finančné prostriedky z rozpočtu na
rok 2019 vo výške približne 1,3 mil. €. Vedenie STU malo podať odôvodnenie pre uvoľnenie viazaných
prostriedkov. Ďalej pán prof. Urban informoval o tom, že bola zostavená nová kategorizácia študijných
odborov, avšak oficiálny prevodník medzi novým a starým členením ešte nie je uzavretý. Zatiaľ pre študijné
odbory Strojárstvo je pridelené číslo 35. Z diania na SjF prof. Urban informoval senátorov o otvorení bufetu
„Bufet u strojára“, ktoré sa konalo v piatok 12.4.2019. V ten istý deň sa uskutočnilo stretnutie pod názvom
„Fórum riaditeľov stredných škôl“, za prítomnosti zástupcov ministerstva školstva, predsedu výboru NR SR
a praxe. Cieľom tohto stretnutia bola diskusia o stave a smerovaní školského systému na Slovensku. Výstup
z tohto stretnutia pripravujú zástupcovia riaditeľov stredných škôl.
K bodu 3:

Úvodom tohto bodu predseda AS SjF STU doc. Ing. František Ridzoň, CSc., odôvodnil novú voľbu člena
Rady vysokých škôl SR tým, že doterajšiemu zástupcovi SjF doc. Ing. Róbertovi Olšiakovi, PhD. v Rade
vysokých škôl SR končí mandát 31.5.2019. Následne predseda AS SjF STU v Bratislave predniesol návrh
zloženia volebnej komisie pre voľbu člena Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie rokov 2019 -2023.
Návrh zloženia volebnej komisie:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.,
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.,
Ing. Peter Benco, CSc.
Bc. Veronika Šímová
Výsledky hlasovania:

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

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Volebná komisia pre voľbu člena Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 bola
schválená jednomyseľne.
Volebná komisia si následne zvolila predsedu volebnej komisie pána prof. Ing. Cyrila Belavého, CSc.
Následne predseda AS SjF STU v Bratislave navrhol, aby kandidátom na členstvo v RVŠ SR bol aj pre
nasledujúce funkčné obdobie 2019-2023 doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. Ďalej vyzval prítomných senátorov
na prednesenie ďalších návrhov kandidátov na člena RVŠ SR. Keďže ďalšie návrhy na kandidátov neboli,
pristúpilo sa k predstaveniu navrhnutého kandidáta na člena Rady vysokých škôl SR pána doc. Ing. Róberta
Olšiaka, PhD. Pán docent si plnil mandát v Rade vysokých škôl doposiaľ zodpovedne a z jeho prácou bol
AS SjF STU v Bratislave spokojný. V otvorenej diskusií neodzneli doplňujúce otázky na kandidáta a tak sa
pristúpilo k tajnej voľbe.

2

Výsledky volieb:

Počet členov AS
Počet prítomných
Počet volebných lístkov za návrh
Počet volebných lístkov proti návrhu
Počet neplatných volebných lístkov

: 27
: 24
: 24
: 0
: 0

Záver: Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave jednomyseľne zvolil pána doc. Ing. Róberta
Olšiaka, PhD. za člena Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023.

K bodu 4:

Predseda AS SjF STU doc. Ing. František Ridzoň, CSc.. vyzval pani tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu
Kuzmovú, aby prítomných senátorov oboznámila z obsahom Výročnej správy o hospodárení SjF STU
v Bratislave za rok 2018. Pani tajomníčka následne podrobne vysvetlila a oboznámila prítomných senátorov
z obsahom výročnej správy a to najmä z tabuľkovou časťou. Venovala sa vysvetleniu tabuľky č. 1 - Príjmy
z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR, tabuľky č. 18 a tabuľky č. 2 Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2018 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly
MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov). Všetky menované tabuľky tvoria
príjmovú časť hospodárenia SjF STU v Bratislave za rok 2018. Následne sa pani tajomníčka venovala
výdavkom v hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2018 a ozrejmila tabuľku č. 5 - Náklady verejnej
vysokej školy v rokoch 2017 a 2018.
Po ukončení prezentácie pani tajomníčky predniesol predseda ekonomickej komisie doc. Chmelko,
stanovisko ekonomickej komisie k predloženej Výročnej správe o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok
2018 a oboznámil prítomných senátorov z návrhom uznesenia.
Diskusia:

V diskusií odznela otázka na výdavky spojené s propagáciou štúdia na SjF STU v Bratislave, ktoré boli
v roku 2018 vynaložené v objeme 56 tisíc Eur. Na otázku reagovala pani tajomníčka fakulty Ing. Gabriela
Kuzmová, pričom uviedla celkový rozpis vynaložených výdavkov a tiež upozornila na fakt, že väčšina
výdavkov na propagáciu je hradená zo sponzorských príspevkov fakulty.
Po ukončení diskusie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh
uznesenia.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.4/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu
o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2018“ bez pripomienok .
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. 1.4/2019 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 5:

V úvode tohto bodu informoval predseda AS SJF STU v Bratislave prítomných senátorov o plánovanej
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zmene termínu zasadnutia AS, ktoré malo byť pôvodne v termíne 7.5.2019. Pričom nový termín zasadnutia
AS SjF STU v Bratislave ešte nie je známy, avšak zasadnutie sa bude konať v mesiaci máj. Z presným
termínom rokovania budú senátori včas oboznámení.
Pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. ako predseda ekonomickej komisie informoval o prerokovaní
podnetu ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami na zákazkách typu 5AXX. Tento podnet bol
v ekonomickej komisií riadne prerokovaný a prešetrený. Pre aktuálnu neprítomnosť pán dekana je potrebné
počkať na jeho vyjadrenie a následne bude k podnetu pripravená písomná odpoveď.
Pán prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. Vo svojom vystúpení oznámil, že sa vzdáva členstva v obvodnej volebnej
komisií na Strojníckej fakulte pre voľby členov do AS STU v Bratislave a tým aj funkcie predsedu
obvodnej volebnej komisie. Dôvodom jeho rozhodnutia je prijatie kandidatúry na člena AS STU
v Bratislave.
Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.4/2019:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie, že prof.
Ing. Cyril Belavý, CSc. sa vzdáva členstva v obvodnej volebnej komisii na
Strojníckej fakulte pre voľbu členov AS STU v Bratislave.
Výsledky hlasovania:

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

: 18
: 16
: 15
: 0
: 1

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.4/2019 bolo schválené väčšinou hlasov zamestnaneckej časti AS.

Predseda AS SjF STU v Bratislave na vzniknutú situáciu reagoval výzvou smerovanou prítomným
senátorov na návrh kandidátov za člena obvodnej volebnej komisie zamestnaneckej časti akademickej obce.
Po krátkej diskusii bola za kandidáta na člena obvodnej volebnej komisie navrhnutá pani RNDr. Viera
Záhonová, CSc., ktorá s návrhom súhlasila.
Výsledky hlasovania:

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

: 18
: 16
: 16
: 0
: 0

Záver: Pani RNDr. Viera Záhonová, CSc. bola zvolená za členku obvodnej volebnej komisie jednomyseľne.
Po krátkej porade si obvodná volebná komisia zvolila za predsedu pána Ing. Petra Benca, CSc.
Prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. informoval nového predsedu obvodnej volebnej komisie o termíne odovzdania
potrebných podkladov k voľbám.
Do diskusie sa prihlásila slečna Bc. Veronika Šímová, ktorá prezentovala podnet od väčšieho počtu
študentov. Obsahom podnetu bol prístup vyučujúcich, ktorí robia negatívnu kampaň „konkurenčným“
ústavom a vyvíjajú nátlak na študentov, aby sa na tieto ústavy nehlásili, pričom zavádzajú a používajú
klamlivé informácie. Slečna senátorka vyzvala prítomných senátorov, aby apelovali na kolegov na ústavoch
nech sa zdržia tohto neslušného správania a neseriózneho prístupu.
Do diskusie sa postupne zapojil prof. Ing. František Urban, CSc., doc. Ing. Štefan Gužela, PhD., prof. Ing.
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Ladislav Gulan, PhD. a doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. pričom všetci vyjadrili svoje rozhorčenie nad
takýmto správaním a odsúdili ho. Pán doc. Ing. Štefan Gužeľa, PhD. uviedol, že tento jav sa už v minulosti
vyskytol a upozornil na fakt, že individuálny hodnotiaci systém takéto správanie ovplyvňuje nevhodným
spôsobom.

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD.

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

Overili : doc. Ing. Martin Gulan, PhD.

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

Bc. Veronika Šímová

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

V Bratislave, 17. 4. 2019
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU

5

