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

 

Zápisnica č. 7 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 10. 12. 2019 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 12. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 13. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

3. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD               14. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

4. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           15. Čierny Matúš, Ing.                               

5. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   16. Habara Marek, Bc.    

6. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 17. Hladiš Peter, Ing. 

7. Onderová Iveta, Ing., PhD. 18. Chovančák Erik, Bc.  

8. Petrák Peter, Ing., PhD. 19. Majstrík Andrej, Bc. 

9. Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD. 20. Noga Marek, Bc. 

10. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     21. Šíma Patrik, Bc.   

11. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 22. Šímová Veronika, Bc. 

 

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

                       Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. – ospr.            

                       Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. – ospr. 

                       Lokajová Jana, Mgr. – ospr.    

                       Michal Marko, 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.  Informácia zo zasadnutia AS STU 

 4. Výročná správa za oblasť vzdelávania na SjF za akademický rok 2018/2019  

 5.  

6.  

  

Budova STU na Pionierskej ulici v užívaní SjF STU  

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: 

– Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 

– Čierny Matúš, Ing.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 19 

 Hlasovalo za : 19 

 Hlasovalo proti :   0 
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 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 : 19 

 Hlasovalo za : 19 

 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 bol návrh organizačného poriadku CVT STU, ktorý hovorí o poslaná, činnosti a riadení 

pracoviska. Návrh predložil kolégiu Ing. Ďurkovič. Ďalej pán dekan informoval, že smernica rektora – 

Ochrana osobných údajov na STU bola doplnená o zaslané pripomienky a nadobudla účinnosť 15. novembra 

2019. Dekan fakulty ďalej informoval o prerokovaní návrhu smernice rektora Pravidlá vydávania publikácií 

študijnej a inej literatúry na STU v Bratislave. K aktuálnym otázkam SjF pán dekan uviedol, že fakulta získala 

mimoriadne finančné prostriedky na rekonštrukciu parkoviska. Ďalej v budove pavilónu laboratórií bol na 

obhliadke statik, ktorý vypracuje návrh pilierov zo suterénu na prvé poschodie. Rekonštrukcia pavilónu 

laboratórií prebieha podľa harmonogramu. V závere pán dekan informoval o nákupe nového stroja na elektro 

abrazívne obrábanie.  

 
K bodu 3:  

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

28.   9.   2019. AS STU rokoval o nasledujúcich bodoch: 

- návrh opatrení pre AS FIIT a príprava volieb do AS FIIT. AS STU zabezpečoval voľby do AS FIIT,  

- vytvorenie oddelenia v rámci projektu AKORD – dodatok č.8,  

- Univerzitný vedecký park – pripomienky NKU boli zapracované do organizačnej štruktúry 

- Centrum pre umelú inteligenciu – rektor stiahol po zápornom stanovisku legislatívnej komisie 

- členstvo STU v organizačnej štruktúre iných právnych subjektov 

- schválenie prevodu majetku – Nitrianske Rudno,  

- prorokovanie prenájmu majetku STU iným právnickým subjektom. 

 
K bodu 4:  

Predseda AS SjF STU vyzval prodekana prof. Ing. Františka urbana, CSc., aby prítomných senátorov 

oboznámil s obsahom dokumentu Výročná správa za oblasť vzdelávania na SJF za akademický rok 

2018/2019. Pán prodekan informoval o aktuálnych počtoch študijných programoch ako v bakalárskom, tak aj 

v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. V akademickom roku 2018/2019 sa na SjF STU uskutočňovalo 

štúdium v: 

 9 študijných akreditovaných programoch 1. (bakalárskeho ) stupňa štúdia, 

 9 študijných akreditovaných programoch 2. (inžinierskeho) stupňa štúdia, 

 8 študijných akreditovaných programoch 3. (doktorandského) stupňa štúdia. 

Ďalej pán prodekan informoval o počte a štruktúre študentov na SjF STU v Bratislave. Osobitne zdôraznil že 

oproti akademickému roku 2015/2016 kde bolo percentuálne zastúpenie absolventov stredných 

priemyselných škôl 36,2% kleslo toto percento v akademickom roku 2018/2019 na 17,7%. Ďalej sa pán 

prodekan venoval prezentovaniu ocenených študentov a tiež návrhom a námietkam študentov ako napríklad: 
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návrh nahrávania prednášok s možnosťou neobmedzeného prehrávania, návrh zaradenia resp. zvýšenia 

skupinových projektov a zverejňovania presného harmonogramu cvičení a prednášok.  

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

Diskusia: 

Do diskusie sa prihlásil pán Bc. Noga s pripomienkou o nemožnosti odoslania hodnotenia v AIS, kedy bolo 

možné odoslať iba prázdny formulár. Teda malo to výrazný vplyv na počet respondentov hodnotenia 

predmetov. Ďalej pán Bc. Majstrík uviedol, že na FCHPT nahrávajú prednášky a študenti majú možnosť 

hodnotiť prednášky okamžite po prednáške. Pán Bc. Noga informoval o existujúcich mobilných aplikáciách 

s možnosťou prepojenia na AIS, ktoré sú užívateľsky vhodnejšie a môžu študentov motivovať  vo väčšom 

počte hodnotiť predmety. Pán prodekan v rámci diskusie informoval o stretnutí študentov, ktoré sa konalo 

v posluchárni S2 s cieľom usmerniť študentov ako úspešne absolvovať skúškové obdobie. Študenti mali o toto 

stretnutie enormný záujem.  

 

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

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.7/2019:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu 

za oblasť vzdelávania na Strojníckej fakulte  STU v Bratislave za akademický rok 

2018/2019.“ 

 

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. 1.7/2019 bolo schválené jednomyseľne.. 
 
K bodu 5:  

Pán dekan informoval rektora o zámere predaja alebo prenájmu budovy na Pionierskej ul. a o investovaní 

získaných finančných prostriedkov do rekonštrukcie a vybavenia Pavilónu laboratórií. Ďalej pán dekan 

informoval prítomných, že pani prorektora vyhlásila anketu o dizajnovom riešení nádvoria. Pričom pán dekan 

vyjadril nesúhlasné stanovisko, aby do podoby Pavilónu laboratórií hovorili ľudia mimo SjF. Ďalej 

informoval, že budova telesnej výchovy vo dvore je uvoľnená a fakulta ju ponúkla rektorátu. Čo sa týka 

budovy na Pionierskej ul. Zazneli dva návrhy:  

- prenájom budovy, 

- predaj budovy. 

Pán dekan prezentoval ekonomický prepočet porovnania zisku finančných prostriedkov pri dlhodobom 10 

ročnom prenájme oproti predaju. Následne vyzval senátorov na diskusiu o týchto dvoch návrhoch.  

 

Následne vystúpil predseda EK pán docent Chmelko, ktorý prezentoval názor EK a priklonil sa k návrhu 

prenájmu, ktorý podľa jeho názoru bude prínosnejší ako okamžitý predaj budovy aj napriek tomu, že pri tomto 

variante budú opravy Pavilónu laboratórií prebiehať pomalším tempom. Pán docent tiež vyjadril názor, že 

toto rozhodnutie by malo padnúť čím skôr, aby sa zbytočne nestrácal čas.  
 

Diskusia: 

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Gulan s otázkou, aká je pravdepodobnosť naplnenia, alebo reálneho získania 

nájomcov v tej výške v akej boli realizované ekonomické prepočty. Pán dekan reagoval a uviedol, že vedenie 

fakulty už predbežne rokovalo z viacerými záujemcami a teda prepočet bol vykonaný na základe reálnych 
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výšok nájmu.  Pán prof. Belavý položil otázku či už niekto prejavil záujem o prenájom celej budovy alebo 

iba o čiastkový prenájom. Opäť reagoval pán dekan a informoval, že vedenie fakulty zaznamenalo najmä 

záujem a o kúpu celej budovy a bol tiež prejavený záujem o celkový prenájom pričom padli námietky 

k neexistencií parkoviska k budove. Pán prof. Sejč vyjadril názor, že trendom aj ostatných fakúlt STU je 

prenájom budov a priestorov a preto aj on by sa prikláňal k tomuto návrhu. Na to reagoval pán dekan, že 

v prípade predaja budovy by mohla rekonštrukcia Pavilónu laboratórií prebiehať na kľúč. V prípade prenájmu 

je zasa výhoda, že rekonštrukcia prebieha postupne za chodu laboratórií a vždy iba z čiastkovým obmedzením 

chodu niektorých laboratórií.  

  

Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesení. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.7/2019:  

„Na základe predloženej analýzy Akademický senát Strojníckej fakulty STU 

v Bratislave odporúča dlhodobý prenájom budovy na Pionierskej ul.“  

 

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. 2.7/2019 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 6:  

 

Diskusiu v rámci bodu „Rôzne“ začal predseda AS SjF STU v Bratislave pán doc. Ing. František Ridzoň, 

CSc., ktorý informoval prítomných senátorov o doručení listu od prof. Šoleka (Vec: Rozpočet na mzdy 

a metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov) zameraného na preverenie výpočtu príplatkov 

vyplývajúcich z individuálneho hodnotenia (ďalej IH), kedy zamestnanec, ktorý má IH menšie ako 1 má 

rovnaký osobný príplatok ako zamestnanec s IH 1,2. Pán dekan na list reagoval, nasledovne. Dekan 

z vlastných rezerv pridelil príplatok trom zamestnancom fakulty pričom boli stanovené individuálne 

podmienky pridelenia tohto príplatku. K vypracovaniu odpovede bude potrebne zrealizovať stretnutie dekana, 

predsedu AS SjF STU v Bratislave, predsedu a členov EK AS SjF STU v Bratislave. Následne predseda AS 

SjF poveril predsedu EK AS SjF STU doc. Chmelka, aby tento podnet prešetrila EK AS SjF STU a zároveň 

pripravila odpoveď. Ďalej pán predseda AS SjF STU v Bratislave vyzval senátorov, aby si pri podávaní 

návrhov na rozvrhy v 2. semestri ak. r. 2019/2020 rezervovali vo svojich rozvrhoch termín v utorok od 13:00 

hod, kedy sú plánované zasadnutia AS SjF STU v Bratislave. Podrobný plán rokovaní pre 1. polrok 2020 ešte 

zatiaľ nie je definitívny.  

 

Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za prácu v kalendárnom roku 2019 a ukončil 

zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

Overili  : Prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. ....................................................... 

 
Ing. Matúš Čierny   ........................................................ 

 

 

V Bratislave, 8. 1. 2020 
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                                                                                                   ................................................... 

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


