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

 

Zápisnica č. 5 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 23. 05. 2019 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 11. Petrák Peter, Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 12. Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD. 

3. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

4. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD               14. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

5. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           15. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

6. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD.             16. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   17. Čierny Matúš, Bc.                               

8. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 18. Habara Marek    

9. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.     19. Hladiš Peter, Ing. 

10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 20. Michal Marko, Bc. 

 

Neprítomní:   Lokajová Jana, Mgr.– ospr. 

                       Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. – ospr. 

                       Kvasný Patrik, Bc.  – ospr. 

                       Majka Marek, Bc.  – ospr. 

                       Majstrík Andrej, Bc. – ospr. 

                       Noga Marek – ospr. 

                       Šímová Veronika, Bc. – ospr. 

 

Prizvaní:  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. – dekan  

                 Urban František, prof. Ing., CSc.  – štatutárny zástupca dekana, prodekan pre pedagogiku 

                Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty 
 

 

 
Program: 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3.  Informácie zo zasadnutia AS STU 

 4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských 

študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 

 5.  

6.  

Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2019 

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 prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., štatutárneho zástupcu 

dekana prof. Ing. Františka Urbana, CSc., tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

– Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 
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 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne.  

 

Ďalšie pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia zo strany prítomných 

senátorov vznesené neboli. 

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. 
 
K bodu 2:  

Dekan fakulty 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 inaugurácia rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., a spolu 

s ním aj novozvolených dekanov troch fakúlt. Stavebnú fakultu povedie prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU si zvolila prof. Dr. Ing. Miloša Oravca a dekanom Fakulty 

chemickej a potravinárskej technológie je prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.. Okrem zloženia inauguračného 

sľubu rektor predstavil nových členov vedenia, konkrétne štyroch nových prorektorov. Sú nimi prorektorka 

pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prorektor pre vedu, 

výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prorektor pre inovácie a prax prof. Ing. 

František Uherek, PhD. a prorektorka pre propagáciu a zahraničie doc. Ing. Ľubica Vitková, 

PhD. Prorektorom pre strategické projekty a rozvoj je Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík.  

Pán dekan ďalej informoval o aktuálnom rozhodnutí rektora o pozastavení financovania rekonštrukcie 

budovy ťažkého laboratória. Rektor STU zatiaľ neschvaľuje financovania rekonštrukcie budovy ťažkého 

laboratória.  

Ďalším bodom rokovania z Kolégia rektora bol predaj chaty Piesok. Pre dlhodobé problémy a komplikácie 

pri predaji chaty navrhol predseda AS STU prof. Ing. Ján Híveš, PhD. dočasné stiahnutie tohto materiálu 

z rokovania s poznámkou, aby sa aj novo zvolení senátori AS STU mohli s materiálom dostatočne 

oboznámiť.  

Proces predaja budovy na Pionierskej ulici pokračuje. Dekan informoval prítomných senátorov 

o dostatočnom počte záujemcov o kúpu tejto budovy a odhaduje, že celý proces predaja by mohol byť do 

septembra ukončený.  

Podľa aktuálnych informácií má Strojnícka fakulta 335 záväzných prihlášok na bakalárske štúdium, čo je 

menej ako v minulom roku. Dekan fakulty vyjadril vieru, že tento počet sa dokonca mája, kedy sa bude 

uzatvárať termín podávania prihlášok ešte navýši.  

Dekan fakulty sa stretol s novozvolenými členmi AS STU, senátormi za Strojnícku fakultu, ktorými sú doc. 

Ing. František Ridzoň, CSc., doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD., prof. Ing. Marián Pecier, PhD., prof. Ing. 

Ladislav Gulan, PhD. za zamestnaneckú časť. Za študentskú časť sú novozvolenými členmi AS STU Filip 

Abrhan a Bc. Andrej Majstrík. Dekan fakulty prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. vyjadril ambíciu postaviť 

kandidáta za SjF vo voľbách predsedu AS STU.  

 
K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU, ktoré sa konalo 

29.04.2019. AS STU rokoval okrem pravidelných aj o nasledujúcich bodoch: 

- Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady STU na obdobie 2019-2023 – schválený. Za 

SjF boli v návrhu prof. Šooš, prof. Ďuriš a prof. Peciar. 

- Zásady tvorby a identifikácie špičkových vedeckých tímov STU a odmeny za špičkové výstupy 

jednotlivcov – prerokované s pripomienkami. 
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- Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019 – schválený. 

- Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU a úplné znenie Organizačného poriadku 

Rektorátu STU (z dôvodu zmeny činnosti a riadenia zložiek jednotlivými prorektormi) – 

prerokované. 

- Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU 

a úplné znenie Organizačného poriadku Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU ( 

z dôvodu zriadenia študentskej jedálne SjF a zrušenia Účebno – výcvikového zariadenia v Kalnici) - 

prerokované. 

- Výročná správa o činnosti STU za rok 2018 – schválená. 

- Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

STU – schválená. 

- Voľba zástupcu STU do Rady vysokých škôl SR. Zvoleným zástupcom STU sa stal Ing. Arch. Pavel 

Nahálka, PhD.  

 
K bodu 4:  

Predseda AS SjF STU doc. Ing. František Ridzoň, CSc.. vyzval štatutárneho zástupcu dekana prof. Ing. 

Františka Urbana, CSc., aby prítomných senátorov oboznámil s obsahom dokumentu „Ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF STU 

v Bratislave na akademický rok 2020/2021.  Pán prof. Urban vysvetlil senátorom dôležitosť predkladaného 

dokumentu, pričom zdôraznil, že predkladaný dokument je nutné prerokovať a schváliť v AS SjF, z dôvodu, 

aby maturanti už v septembri boli informovaní o podmienkach prijatia na štúdium na Strojníckej fakulte. 

Podmienky sa oproti minulému roku menia - bod 7, kde je špecifikované výberové konanie na študijný 

program pre profesijného bakalára prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky.  

Po ukončení prezentácie pána prof. Urbana, otvoril predseda AS SjF diskusiu,  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. s pripomienkou na odstránenie výrazu „nedostatočný 

záujem“ v článku 1 bod 2, ako aj v článku 2 bod. 2 predkladaného dokumentu. Pripomienka bola 

predkladateľom (v zastúpení štatutárnym zástupcom prof. Urbanom) akceptovaná a okamžite zapracovaná 

do predkladaného dokumentu. Ďalej mal pán doc. Gužela pripomienku k formulácií bodu 7. Následne sa do 

diskusie prihlásil pán prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. a vyjadril podobný názor ako pán docent Gužela. Pani 

RNDr. Viera Záhonová, CSc. ako ďalšia diskutujúca navrhla doplniť bod 6 a to konkrétne pokračovaním 

prvej vety - okrem uchádzačov o študijný program profesijný bakalár prevádzkový technik dopravnej 

a výrobnej techniky. Prítomní senátori sa zhodli na preformulovaní bodu 7 predkladaného materiálu. 

Predkladateľ (v zastúpení štatutárnym zástupcom prof. Urbanom) s navrhovanými pripomienkami súhlasil 

a okamžite ich zapracoval do predkladaného materiálu. Zároveň sa prítomným senátorom poďakoval za 

aktívnu spoluprácu pri schvaľovaní predkladaného materiálu.  

 

Po ukončení diskusie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.5/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských 

študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  

 Hlasovalo za : 19 
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 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.5/2019 bolo schválené väčšinou hlasov. 

 
 
K bodu 5:  

Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2019 predstavila pani tajomníčka Ing. Gabriela Kuzmová. Pani 

tajomníčka podrobne informovala prítomných senátorov o každej rozpočtovej položke. Ďalej upozornila, že 

investičné náklady sa prejavujú v návrhu rozpočtu iba v položke odpisy a teda ako také v návrhu rozpočtu 

nevystupujú. Následne pani tajomníčka informoval prítomných senátorov aj o investičných zámeroch 

a nákladoch. 

Po ukončení prezentácie pani tajomníčky predniesol predseda ekonomickej komisie doc. Ing. Vladimír 

Chmelko, PhD., stanovisko ekonomickej komisie k predloženému návrhu rozpočtu Strojníckej fakulty STU 

na rok 2019.  Pripomienky ekonomickej komisie sa týkali položiek 502 – spotreba energie, 511 – náklady 

na opravy a udržiavanie v nákladovej časti a 651 – tržby z predaja dlhodobého majetku a 658 – výnosy 

z nájmu majetku v časti výnosy.  

Členovia ekonomickej komisie sa zhodli na požiadavkách:  

1. Vyčlenenie prostriedkov na prevádzku pre jednotlivé ústavy rovnako ako v minulom roku vo výške 

1000  + 1000 Eur. 

2. Schváleniu návrhu rozpočtu by malo predchádzať predloženie a schválenie aktualizácie dlhodobého 

zámeru rozvoja fakulty na r. 2019, kedy by sa investičné alebo iné finančne náročné zámery mali 

premietnuť do návrhu rozpočtu – vzhľadom na to bude potrebné každú ucelenú investičnú akciu 

(rekonštrukcie, …) samostatne predložiť aj s plánom rozpočtu na schválenie akademickému senátu.  

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil a na prednesené požiadavky reagoval dekan fakulty SjF STU, ktorý vyjadril súhlas 

prvou požiadavkou, za podmienky postupného čerpania t.j. po vyčerpaní prvých 1000 Eur dostane ústav 

ďalších 1000 Eur. Na druhú požiadavku reagoval dekan slovami, že doposiaľ nebol aktualizovaný dlhodobý 

zámer univerzity, z ktorého by potom mohol byť aktualizovaný aj dlhodobý zámer fakulty. Pán rektor chce 

v prvom rade vykonať audit. Napriek tomu , ale pán dekan prisľúbil, že aktualizovaný dlhodobý zámer 

fakulty predloží a aj s druhou požiadavkou súhlasí. Taktiež podotkol, že bude vytvorená komisia na úrovni 

univerzity, ktorá bude diskutovať o dvore a jeho revitalizácií.  

Následne sa do diskusie zapojil pán prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. s otázkou ako si fakulta počínala 

s nákladmi na energie, teda či sme zaznamenali nedoplatok alebo preplatok na energiách. Pani tajomníčka 

reagovala na túto otázku a uviedla, že na fakulte sa energia platí zálohovo, pričom na tento rok zodpovedná 

osoba dala návrh v rozpočte vyčleniť vyššiu sumu na energie a to najmä z dôvodu avízovaného zvyšovania 

nákladov na energie.  

Pán prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. chcel vedieť, kedy budú na jednotlivé ústavy poukázané finančné 

prostriedky vo výške 1000 Eur. Pani tajomníčka predpokladá, že v priebehu budúceho týždňa.  

 

Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesení. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.5/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave žiada dekana fakulty 

prideliť v rámci dotácie na Tovary a služby na rok 2019 čiastku vo výške 1000 + 

1000 Eur pre každý ústav fakulty.  

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20  
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 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.5/2019 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.5/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Návrh rozpočtu 

Strojníckej fakulty STU na rok 2019 s pripomienkami.  

 

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. 3.5/2019 bolo schválené jednomyseľne. 

. 
K bodu 6:  

 

Do diskusie v rámci bodu „Rôzne“ sa ako prvý prihlásil predseda AS SjF STU v Bratislave pán doc. Ing. 

František Ridzoň, CSc., ktorý sa obrátil na predsedu EK AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. Vladimíra 

Chmelka, PhD. s otázkou, ako bol vyriešený podnet na prešetrenie finančných tokov z predchádzajúceho 

zasadnutia AS SjF. Pán predseda EK informoval, že daný podnet stále nie je vyriešený, pretože EK 

nedostala zo strany vedenia fakulty vyjadrenie. Na to reagovala pani tajomníčka Ing. Gabriela Kuzomová, 

že vyjadrenie sa pripravuje a bude doručené EK.  

Pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. položil otázku na finančnú náročnosť rekonštrukcie bufetu. Pani 

tajomníčka informovala prítomných senátorov, že rekonštrukcia bufetu stála celkovo 180 000 Eur. Na to 

reagoval pán doc. Ing. Štefan Gužeľa, PhD., či je možné aby sa tieto vynaložené finančné prostriedky vrátili 

fakulte. Pani tajomníčka reagoval slovami, že s návratnosťou nepočítajú. Taktiež podotkla, že rekonštrukcia 

bola nevyhnutná pre ďalší chod stravovacieho zariadenia. Pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. v reakcii 

vyjadril podporu záverom EK, konkrétne pri požiadavke č. 2 z bodu 5, kedy je podľa jeho slov mimoriadne 

dôležité pri investičných zámeroch ich predloženie na diskusiu a na schválenie do AS SjF STU v Bratislave.  

Následne sa predseda AS SjF STU v Bratislave poďakoval končiacim senátorom zo študentskej časti AS 

SjF STU v Bratislave za ich prácu v Akademickom senáte. Všetkým študentom zaželal veľa úspechov na 

blížiacich sa záverečných štátnych skúškach. Prítomných senátorov informoval o príprave doplňujúcich 

volieb v študentskej časti AS SjF STU v Bratislave. Potom pán predseda AS ukončil zasadnutie AS SjF 

STU v letnom semestri ak. r. 2018/2019.  

 

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

Overili  : RNDr. Záhonová Viera, CSc. ....................................................... 

 
Prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 27. 5. 2019 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


