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

 

Zápisnica č. 6 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 22. 10. 2019 o 14:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 13. Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 14. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

3. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 15. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

4. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD               16. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

5. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           17. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

6. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD.             18. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   19. Čierny Matúš, Bc.                               

8. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 20. Habara Marek    

9. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.     21. Hladiš Peter, Ing. 

10. Lokajová Jana, Mgr. 22. Majstrík Andrej, Bc.  

11. Onderová Iveta, Ing., PhD. 23. Noga Marek 

12. Petrák Peter, Ing., PhD. 24. Šímová Veronika, Bc. 

 

Neprítomní:  Chovančák Erik, Bc. – ospr. 

                       Michal Marko, Bc.– ospr. 

                       Šíma Patrik, Bc.  – ospr. 

              

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

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

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

                Kuzmová Gabriela, Ing. – tajomníčka fakulty 
 

 

 
Program: 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3.  Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja Strojníckej fakulty STU v Bratislave na rok 

2019 

 4. Úprava dotácie k 30.9.2019  

 5.  

  

 6. 

Návrh rektora na prevod majetku STU, ktorý slúži na plnenie úloh Strojníckej fakulty 

STU (ÚVZ Nitrianske Rudno) 

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., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a tajomníčku fakulty 

Ing. Gabrielu Kuzmovú,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Gulan Martin, doc., Ing., PhD.           

– Čierny Matúš, Bc.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 
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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 : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 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 príprava spoločne koordinovanej propagačnej akcie univerzít v Bratislave, ktorá 

sa bude konať 5.11.2019 pod názvom Deň otvorených dverí na univerzitách v Bratislave. Ďalej dekan SjF 

STU v Bratislave prof. Šooš informoval, že STU má so spoločnosťou Google uzatvorený Data Protection  

Amendment, v rámci ktorého, je poskytovaný balík služieb G-Suite for Education verejným vysokým školám 

zdarma. Pán dekan zhrnul všetky výhody, ktoré táto služba zamestnancom prináša. Ďalšou informáciou 

z kolégia rektora, bol návrh smernice rektora Pravidlá používania insígnií, talárov, znelky a fanfár pri 

akademických obradoch a akademických slávnostiach a systém evidencie ich zapožičiavania na STU. Ďalej 

dekan informoval prítomných senátorov o potrebe vytvorenia novej organizačnej zložky v rámci STU. 

Reorganizácia bude spustená po podpísaní zmluvy o NFP na projekt ACCORD. Táto potreba vznikla ako 

reakcia na nález zistený kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale aj ako nevyhnutnosť  doplniť 

kompetencie týkajúce sa projektov KIC EIT. Z diania na SjF pán dekan informoval o pripravovanom stretnutí 

vedenia SjF s 24 riaditeľmi stredných škôl, ktoré sa koná s cieľom prehĺbenia spolupráce SjF a stredných škôl 

za účelom popularizácie technického vzdelávania.   

 

Po ukončení prezentácie pána dekana, otvoril predseda AS SjF diskusiu,  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil doc. Ing. Chmelko, PhD. s otázkou na pána dekana, ako bude financovaný 

administratívny a právny chod projektu Accord. Na otázku odpovedal dekan fakulty. Rektor STU na kolégiu 

rektora v nadväznosti na blížiacu sa realizáciu projektu ACCORD a 5%-nú spoluúčasť STU na projekte 

upozornil na záväzky fakúlt voči R STU. K tejto problematike rektorát pripravuje samostatné stretnutie. Ďalej 

sa pán doc. Ing. Chmelko, PhD. informoval na medializované správy o spojení dvoch univerzít STU a UK. 

Dekan SjF reagoval, že o tejto myšlienke počul a obaja rektori sú tejto myšlienke naklonení. Pán dekan 

upozornil, že v týchto dňoch to nie je otvorená otázka a on osobne s takýmto spojením nesúhlasí. Do diskusie 

sa zapojil pán Bc. Majstrík, ktorý informoval o zverejnenom rozhovore rektora STU, v ktorom sa hovorilo 

o vo svete bežnom spájaní univerzít. Ďalej sa do diskusie zapojil pán Ing. Hladiš s otázkou, či budú služby 

Google prístupné aj pre študentov. Pán dekan reagoval, že všetky podmienky zverejňuje rektorát STU a na 

SjF má všetky informácie a prístup pán Ing. Miroslav Horvát, PhD. Posledným diskutujúcim bol pán profesor 

Belavý, ktorý ocenil kroky dekana v oblasti spolupráce so strednými technickými školami.  

 
K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU doc. Ing. František Ridzoň, CSc.. vyzval prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD., 

aby prítomných senátorov oboznámil s obsahom dokumentu „Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja 

Strojníckej fakulty STU v Bratislave na rok 2019“. Dokument je členený na sedem oblastí: oblasť 1 – výučba 

a vzdelávanie, oblasť 2 – veda a výskum, oblasť 3 – materiálovo-technické vybavenie, oblasť 4 – priestory: 
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modernizácia a koncentrácia, oblasť 5 – zahraničná spolupráca, oblasť 6 – spolupráca s praxou, propagácia 

fakulty, prenos poznatkov a vplyv na rozvoj spoločnosti, oblasť 7 – ľudské zdroje. Dokument v každej oblasti 

uvádza hlavné ciele a smerovanie fakulty v rámci zámeru dlhodobého rozvoja na 5 rokov teda do roku 2023. 

Aktualizácia bola vo Vedeckej rade prerokovaná 24. septembra 2019. 

 

Stanovisko Ekonomickej komisie predniesol jej predseda doc. Chmelko:  

Členovia komisie oceňujú špecifikáciu zdrojov v Oblasti 4 (Priestory: modernizácia a koncentrácia) a 

odporúčajú doplniť zdroje aj pre Oblasť 3 (Materiálno technické vybavenie). Do budúcnosti žiadajú materiál 

„Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja Strojníckej fakulty“ predkladať začiatkom príslušného 

kalendárneho roka, alebo najneskôr s návrhom rozpočtu fakulty. 

 

Po ukončení prezentácie pána prof. Ďuriša a prednesení stanoviska EK, otvoril predseda AS SjF diskusiu,  

 

 
Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil doc. Chmelko s otázkou na prezentovaný zámer uzatvárania rámcových zmlúv so 

strojárskymi podnikmi a ďalšími významnými vedecko výskumnými pracoviskami - zabezpečenie výrobnej 

a odbornej praxe, ponuky, výskumnej praxe, otváranie tém záverečných prác. Otázka bola, či už takáto zmluva 

bola uzatvorená, alebo ak nie, či je pripravená po právnej stránke. Doplňujúca otázka bola smerovaná aj 

ostatným senátorom, ako je tento problém riešený na ostatných ústavoch, či sa záverečné práce pre prax riešia 

v rámci základného principiálneho fungovania fakulty teda vzdelávania alebo je potrebné uzatvoriť zmluvu 

o dielo alebo podobnú zmluvu. Odpovedal dekan fakulty profesor Šooš: zmluvu dekanát pripraví, ďalším 

riešením je program Spice, v rámci ktorého spoločnosť znáša náklady na prax, exkurzie, ubytovanie a mnoho 

ďalších benefitov. Dekan fakulty tiež upozornil, že najlepším modelom je keď sa riešenie záverečnej prác 

rozvinie do vzájomnej spolupráce. Vyzdvihol veľký význam spolupráce fakulty a praxou. Prodekan profesor 

Ďuriš vyzdvihol množstvo benefitov, ktoré fakulta z takejto spolupráce môže získať. 

 

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

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.6/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Aktualizáciu 

dlhodobého zámeru rozvoja Strojníckej fakulty STU v Bratislave na rok 2019“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24  

 Hlasovalo za : 24 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.6/2019 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 4:  

Úpravu dotácie k 30. 9. 2019 prezentovala pani tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Prítomným senátorom 

podrobne predstavila úpravy v rozpočte. Po zrealizovaní všetkých úprav k 30.09.2019 je výška upravenej 

dotácie bežných výdavkov pre rok 2019 pre Strojnícku fakultu STU vo výške  5 565 209,20 EUR a 

kapitálových výdavkov 180 000,00 EUR, celkom 5 745 209,20 EUR. 

Stanovisko EK predniesol jej predseda doc. Chmelko: 

Vzhľadom na skutočnosť, že prakticky všetky položky sú účelovo viazanými prostriedkami, EK odporúča 

schváliť úpravy rozpočtu k 30.9.2019 bez pripomienok. 
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Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.6/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie 

Strojníckej fakulty  STU v Bratislave k 30.09.2019.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24  

 Hlasovalo za : 24 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 2.6/2019 bolo schválené jednomyseľne.. 

 
 
K bodu 5:  

Návrh rektora na prevod majetku STU, ktorý slúži na plnenie úloh Strojníckej fakulty STU (ÚVZ Nitrianske 

Rudno) prezentoval pán dekan profesor Šooš. V úvode pán dekan upozornil na nízke využívanie rekreačného 

zariadenia, pričom uviedol, že v poslednom roku tam bolo ubytovaných iba osem hostí. Ďalej pán dekan 

informoval, že všetky potrebné kroky vedúce k predaju ÚVZ Nitrianske Rudno boli úspešne realizované. 

Finančné prostriedky získané z predaja budú využité na nákup laboratórneho vybavenia fakulty.  

 

Po ukončení prezentácie pána dekana, otvoril predseda AS SjF diskusiu,  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil profesor Gulan s otázkou, či existuje potenciálny kupec a ak áno kto ním je. Na otázku 

odpovedal dekan fakulty, upozornil na postup, v ktorom je povinnosťou vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.  

  

Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesení. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.6/2019:  

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval návrh rektora na 

prevod majetku STU, ktorí slúži na plnenie úloh Strojníckej fakulty STU a vyjadruje 

súhlas s jeho predložením na schválenie Akademickému senátu STU.  

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22  

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 3.6/2019 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 predstavil prítomným senátorom info grafiku o prieskume záujmu maturantov 

o vysokoškolské štúdium z národných porovnávacích skúšok. Ďalej v rámci bodu „Rôzne“ pán doc. Chmelko 

prezentoval výsledok šetrenia EK podnetu pána profesora Šoleka ohľadom pravidiel nakladania s finančnými 

zákazkami typu 5Axx, ktoré boli vytvorené pre financovanie projektov ESF s označením ITMSxxxxx. 

V rámci šetrenia sa Ekonomická komisia stretla s pani tajomníčkou Ing. Kuzmovou v súvislosti s kontrolou 

pravidiel nakladania z finančnými prostriedkami – zostatkami na projektoch ITMS.  
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Stanovisko EK: 

Predseda EK pripravil písomnú odpoveď ako výsledok šetrenia podnetu prof. Šoleka. 

 

Ďalej v rámci bodu rôzne pán docent Ridzoň informoval prítomných senátoroch o doručení listu „ Vec: Podnet 

na riešenie nevhodného správania pedagogickej pracovníčky“. Upozornil, že riešenie je v kompetencií pána 

dekana. Reagoval dekan fakulty, ktorý potvrdil, že podnet bude prerokovaný za účasti zástupcov AS SjF STU 

v Bratislave a tiež za účasti zástupcov študentov. Ďalej pán dekan informoval, že dňa 2. 12. 2019 sa budú 

konať oslavy 160. výročia narodenia Aurela Stodolu a pán dekan pozýva všetkých zamestnancov ako aj 

študentov na  pripravovaný slávnostný program. Pán prodekan Urban informoval o zámere rektora STU 

v Bratislave odovzdať ceny rektora najlepším študentov na Deň študentov. Pani RNDr. Záhonová apelovala 

na vedenie fakulty na zníženie počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov a vyzvala ich 

na diskusiu s garantmi študijných programov. Počet povinne voliteľných a výberových predmetov 

v súčasnosti spôsobuje problémy pri zostavovaní rozvrhov.  

 

Predseda AS SjF STU v Bratislave informoval o termíne budúceho zasadnutia AS SjF STU v Bratislave, ktoré 

sa bude konať 10. 12. 2019 o 14:00 hod. Následne pán predseda AS ukončil zasadnutie AS SjF STU 

v Bratislave.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

Overili  : Doc. Ing. Martin Gulan, PhD. ....................................................... 

 
Bc. Matúš Čierny   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 29. 10. 2019 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


