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

 

Zápisnica č. 8 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 23. 6. 2020 o 9:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.     

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 14. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

3. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD               15. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

4. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           16. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

5. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. 17. Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

6. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   18. Čierny Matúš, Ing.                               

7. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 19. Hladiš Peter, Ing. 

8. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. 20. Majstrík Andrej, Bc. 

9. Lokajová Jana, Mgr. 21. Noga Marek, Bc. 

10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 22. Šíma Patrik, Bc.   

11. Petrák Peter, Ing., PhD. 23. Šímová Veronika, Bc. 

12. Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD.   

    

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

                       Habara Marek, Bc.  – ospr. 

                       Chovančák Erik, Bc. – ospr.    

                       Michal Marko, Bc.– ospr.                       

              

Prizvaní:  Šooš Ľubomír, Dr. h. c. 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. Správa o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2019 

 5.  

 

Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty 

STU v Bratislave za rok 2019 

 6.  Úpravy dotácie za 10. až 12. mesiac 2019 a konečná upravená dotácia k 31.12.2019 

 7. Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2019 

 8. Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2020 

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

študijných programov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na akademický rok 

2021/2022 

 10. Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 2/2014 Študijný poriadok Strojníckej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 11. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku SjF STU v Bratislave 

 12. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 

 13. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SjF STU 

 14. Harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu 

STU za SjF na funkčné obdobie 2019 – 2023 
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 15. Harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu SjF 

STU na funkčné obdobie 2018 – 2022 

 16. Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS STU za 

SjF na funkčné obdobie 2019 - 2023 

 17. Zloženie volebnej komisie AS SjF STU pre doplňujúce voľby členov študentskej časti 

AS SjF STU na funkčné obdobie 2018 - 2022 

 18. Organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS 

STU za SjF 

 19. Organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS 

SjF STU 

 20. 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: 

– Záhonová Viera, RNDr., CSc. 

– Čierny Matúš, Ing.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 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. 

Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí: 

– Belavý Cyril, prof., Ing., CSc. 

– Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD. 

– Benco Peter, Ing., CSc. 

 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Členovia sčítacej komisie boli schválení jednomyseľne.  
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Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili prof. Ing. Cyrila Belavého, CSc. 

 
K bodu 2:  

Dekan fakulty 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 

bolo rozhodnutie o realizácií štátnych skúšok prezenčnou formou za sprísnených hygienických opatrení.  

Druhý bod sa venoval problematike FIIT. Dekan vyjadril názor, že celá situácia škodí najmä univerzite ako 

celku. V treťom bode sa dekan venoval návrhu rozpočtu a vyzdvihol, že Strojnícka fakulta dosiahla druhé 

miesto spomedzi všetkých fakúlt v kategórií projektov a grantov. Následne dekan v krátkosti informoval 

o dianí na fakulte. Venoval sa najmä postupu prác na rekonštrukcií  Pavilónu laboratórií, aktuálny odhad je, 

že v septembri 2020 bude laboratórium pripravené na sťahovanie ÚTM. V závere informoval, že budova na 

Pionierskej ulici bude prenajímaná spoločnosťou, ktorá sa venuje na trhu práve prenájmom priestorov.  

 
K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU, ktoré sa konalo 16. 

12. 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,  

- návrh dodatku k Organizačnému poriadku Centra akademického športu STU, 

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

STU 

Ďalšie mimoriadne zasadnutie AS STU sa konalo 3.2.2020. Okrem pravidelných bodov bolo rokovanie 

venované situácií na FIIT STU a problematike volieb do AS FIIT STU. 

Ďalšie plánované zasadnutie AS STU sa uskutočnilo 24. 2. 2020 a rokovalo sa o nasledujúcich bodoch: 

- žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora STU prof. Ing. Jána Szolgaya, PhD. 

- žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektora STU prof. Ing. Alojza Kopáčika, 

PhD., 

- žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., 

- rozpočet STU 2019  – rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č.9 k dotačnej zmluve, 

- definitívny  rozpis dotácie na rok 2019 – schválený, 

- ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

Ústave manažmentu, 

- ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

Ústave manažmentu, 

- návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta, 

- návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU, 

- návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu), 

- návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s., 

- žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vecí vo 

vlastníctve STU. 

Ďalšie zasadnutie AS STU sa uskutočnilo 25. 5. 2020 a rokovalo sa o nasledujúcich bodoch: 

- organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU,   

- návrh na členov Stálej volebnej komisie AS STU 2020 – 2023,   

- návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v   Bratislave 

na uvoľnené miesto,   

- žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady Slovenskej  technickej 

univerzity v Bratislave,   

- návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU, 

- návrh dodatku č.8 k Organizačnému poriadku STU, 

- návrh dodatku č.1 k Študijnému poriadku STU, 
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- žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

STU. 

Ďalšie zasadnutie AS STU sa uskutočnilo 1.6. 2020 (pokračujúce zasadnutie zo dňa 25.5.2020) a rokovalo 

sa o nasledujúcich bodoch: 

- výročná správa o činnosti STU za rok 2019,  

- výročná správa o hospodárení STU za rok 2019,   

- dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

STU na roky  2020 – 2026,   

- rozpočet na rok 2020 – rozpis dotácie. 

 
K bodu 4:  

Predseda AS SjF STU prezentoval správu o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 

2019. Doc. Ridzoň informoval, že správa bola podrobne prerokovaná na Predsedníctve AS SjF STU bez 

pripomienok. Ďalej informoval o definitívnom zložení a zmenách v zložení jednotlivých komisií v roku 

2019, o obsahovej náplni jednotlivých komisií. Predseda AS SjF STU v Bratislave pripomenul 

najdôležitejšie body zo zasadnutia AS SjF STU v roku 2019. 

Diskusia: 

Bez diskusie. 

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval schvaľuje 

správu o činnosti Akademického senátu SjF STU v Bratislave za rok 2019 bez 

pripomienok“ 

 

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. 1.8/2020 bolo schválené jednomyseľne.. 
 
K bodu 5:  

Predkladateľom správy o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU 

v Bratislave bol pán dekan Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Senátorov informoval, že správa bola 

prerokovaná na Vedeckej rade SjF STU, pričom bola akceptovaná bez pripomienok. Dekan informoval, že 

fakulta sa zlepšila v projektoch a to v domácich projektoch. Avšak výsledky v medzinárodných projektoch 

sú slabšie. A tiež sa znížil objem finančných príjmov z hospodárskych zmlúv (HZ). Ďalej správu 

prezentoval prodekan pán prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., pričom v prezentácií graficky prezentoval 

výsledky Strojníckej fakulty v oblasti vedy a výskumu. V domácich projektoch dosiahla Strojnícka fakulta 

druhé miesto s pomedzi všetkých fakúlt STU, avšak v riešení medzinárodných projektov obsadila Strojnícka 

fakulta štvrté miesto od konca. Jednoznačným cieľom je zvýšenie podávania medzinárodných projektov 

a zapájania sa do medzinárodných výziev.   

 

Po ukončení prezentácie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. otvoril 

diskusiu.  

Diskusia: 

Bez diskusie.  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Správa o vedecko-

výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za 

rok 2019.“  

 

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. 2.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 
 
K bodu 6:  

O  úprave dotácie za 10. až 12. mesiac 2019 a konečnej úprave dotácia k 31.12.2019 informovala pani 

tajomníčka Ing. Kuzmová. Pani tajomníčka prezentovala úpravu formou prehľadných tabuliek a každú 

položku náležite komentovala. Správa o úprave dotácie bola prerokovaná v EK.  

 
Stanovisko EK: 

Stanovisko Ekonomickej komisie predniesol jej predseda pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 

Ekonomická komisia prerokovala úpravu dotácie a konečnú úpravu dotácie ako súčasť kontroly AS SjF 

STU v Bratislave. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky položky sú účelovo viazanými prostriedkami, EK 

doporučuje schváliť úpravy rozpočtu k 31.12.2019 bez pripomienok. 

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie 

SjF STU v Bratislave k 31.12.2019.“ 

 

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. 3.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 7:  

Výročnú správu o hospodárení SjF STU v Bratislave predkladá dekan fakulty. Výročnú správu o 

hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2019 prezentovala  pani tajomníčka Ing. Kuzmová. Pani 

tajomníčka prezentovala správu formou prehľadných tabuliek a každú položku náležite komentovala. 

Výročná správa o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2019 bola prerokovaná v EK.  

 
Stanovisko EK: 

Stanovisko Ekonomickej komisie predniesol jej predseda pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. Informoval 

senátorov, že v rámci kontroly mala ekonomická komisia k nahliadnutiu aj vyžiadané originály účtovných 

dokladov k 9-im vybraným položkám. Návrh uznesenia pre AS od EK: AS SjF schvaľuje Výročnú správu o 

hospodárení Strojníckej fakulty STU za rok 2019 bez pripomienok. 

Diskusia: 
Bez diskusie.  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 4.8/2020:  
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„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje výročnú správu 

o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2019 bez pripomienok.“ 

 

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. 4.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 8:  

Návrh rozpočtu SjF STU v Bratislave na rok 2020 predkladá dekan fakulty. Pán dekan v krátkosti zhrnul 

návrh rozpočtu. Informoval o kladnom rozdiele medzi minuloročným a tohtoročným rozpočtom. 

Konštatoval že v roku 2020 došlo k navýšeniu rozpočtu o približne štyristotisíc eur. Informoval, že 

navýšený rozpočet bude použitý najmä na prilákanie a udržanie mladých študentov – doktorandov, na trvalo 

udržateľný stav budovy fakulty a tiež bude vytvorený rezervný balík. Následne návrh rozpočtu SjF STU v 

Bratislave na rok 2020 prezentovala  pani tajomníčka Ing. Kuzmová. Pani tajomníčka prezentovala návrh 

rozpočtu formou prehľadných tabuliek a každú položku náležite komentovala.  

 
Stanovisko EK: 

Stanovisko Ekonomickej komisie predniesol jej predseda pán doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. Informoval 

senátorov, že v rámci prerokovania podkladov v EK bol prítomný aj dekan. Vo všeobecnosti EK vyzýva na 

šetrenie finančných prostriedkov.  Návrh uznesenia pre AS od EK: AS SjF schvaľuje Návrh rozpočtu 

Strojníckej fakulty STU na rok 2020 s pripomienkami: 

- vyčleniť sumu na zabezpečenie prevádzkových nákladov ústavov maximálne do 2000€ podľa 

čerpania, 

- vyčleniť v položke materiál, resp. údržba prostriedky na obnovu materiálno-technickej základne 

výučby podľa aktuálnych potrieb, 

- vzhľadom na centralizáciu položky „Mzdové náklady“ samostatne podporiť začínajúcich  a 

perspektívnych pedagogických a výskumných zamestnancov.  

Diskusia: 

V rámci diskusie vystúpil pán dekan Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a informoval, že všetky 

pripomienky EK boli akceptované.  

Doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. sa informoval, či nárast platov, valorizácia je pokrytá z výkonov 

zamestnancov fakulty. Odpovedal dekan fakulty, z analýzy za celú STU vyplýva, že valorizáciu platov nie 

je pokrytá výkonmi. Na fakulte samostatne sa analýza ešte nevykonala resp. ešte nie sú výsledky analýzy. 

Po dokončení budú výsledky analýzy prezentované na najbližšom rokovaní AS SjF STU v Bratislave.   

Doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. sa informoval, ako to bude s podporou doktorandov, resp. či sa bude 

upravovať (predlžovať) termín odovzdávania záverečných prác doktorandov a podporiť doktorandov 

v predĺženej lehote. Odpovedal dekan fakulty, že podporovať doktorandov po termíne na odovzdanie 

záverečnej práce nie je možné a predĺženie termínu na odovzdanie záverečných prác doktorandov musíme 

preveriť.  

Prof. Ing Ladislav Gulan sa informoval, či je možné čerpať prevádzkové peniaze zálohovo. Na čo dekan 

fakulty odpovedal, že je to možné po predložení žiadosti na pani tajomníčku fakulty a to spôsobom 50% 

a následne ďalších 50%.  

 

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 5.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh rozpočtu 

SjF STU v Bratislave na rok 2020 s pripomienkam: 
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- vyčleniť sumu na zabezpečenie prevádzkových nákladov ústavov maximálne do 2000€ podľa 

čerpania, 

- vyčleniť v položke materiál, resp. údržba prostriedky na obnovu materiálno-technickej základne 

výučby podľa aktuálnych potrieb, 

- vzhľadom na centralizáciu položky „Mzdové náklady“ samostatne podporiť začínajúcich  a 

perspektívnych pedagogických a výskumných zamestnancov.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21  

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 5.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 9:  

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na akademický rok2021/2022 prezentoval  pán prodekan prof. Ing. 

František Urban, CSc. Pán prodekan v prezentácií upozornil na zmeny, ktoré bolo potrebné zapracovať 

vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku. Tiež informoval senátorov o skutočnosti, že 

legislatívna komisia prerokovala pripravený dokument a pripomienkovala ho. Zároveň pán prodekan 

vyhlásil, že všetky pripomienky akceptoval a zapracoval.  

 

Diskusia: 
Prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. upozornila, že na titulnej strane je odkaz na bod i), ale správne by tam 

mal byť odkaz na bod h). Doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. konštatoval, že odpustením písomných testov 

z matematiky a fyziky pre študentov, ktorí nesplnili bodovú podmienku na prijatie sme sa dopustili 

značného zníženia latky na prijatie. Ďalej pán docent konštatoval, že sa neprikláňa za podmienku 

dokladovať k prihláške na doktorandské štúdium aj zoznam publikačných výstupov uchádzača, keďže podľa 

jeho názoru, uchádzač o doktorandské štúdium ešte samostatne nepublikuje. Reagoval pán prodekan prof. 

Ing. František Urban, CSc.: Táto podmienka nie je novoprijatá, bola v podmienkach už dávnejšie. Pri 

prijímacom konaní sa hodnotí uchádzač komplexne, nie len jeho možná publikačná činnosť, ale rozhoduje 

aj jeho aktivita a zapájanie sa do diania fakulty počas štúdia, účasť a ŠVK a pod. Uchádzač, ktorý doposiaľ 

nepublikoval bude mať pole pre vypísanie zoznamu publikácií prázdne, ale žiadnym spôsobom ho to 

nediskvalifikuje v prijímacom konaní. Okrem iného musíme začať podporovať študentov v publikačnej 

činnosti. Prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. upozornil, že v podmienkach prijatie na doktorandské štúdium nie je 

uvedený VŠP resp. hranica VŠP pre prijatie uchádzača na doktorandské štúdium, pričom toto kritérium je 

zásadné. Reagoval pán prodekan Urban, že táto podmienka je všeobecne formulovaná v bode 5. Pričom 

hranica VŠP sa každý rok mení a schvaľuje ho kolégium dekana. Po zasadnutí kolégia dekana je kritérium 

VŠP okamžite platné a schválené. Ďalej reagoval dekan fakulty, že v podmienkach o prijatie na 

doktorandské štúdium bude uvedený odkaz kde uchádzači nájdu aktuálnu hodnotu VŠP pre prijatie. Doc. 

Ing. Vladimír Chmelko, PhD. žiadal, doplnenie tejto informácie do bodu 4.1 vo formulácií „Zverejnený 

vykonávací odkaz: ...“ Pani prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. reagovala, že keďže sa za prihlášku na 

doktorandské štúdium platí, mal by uchádzač poznať podmienky prijatia už v čase, keď si prihlášku podáva. 

Reagoval prodekan prof. Ing. František Urban, CSc., že prijímacie konanie sa otvára už 30. 3. a dovtedy by 

mali byť jasné kritériá prijatia. Pán Bc. Majstrík navrhol, aby predpis o podmienkach prijatia bol zverejnený 

v AIS v časti podávania prihlášky na doktorandské štúdium. Pán dekan s návrhom súhlasil. Zároveň 

informoval o druhom kole prijímacieho konania na doktorandské štúdium a vyzval prítomných 

o propagovanie prijímacieho konania.  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 6.8/2020:  
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„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na akademický rok 2021/2022“ 

 

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. 6.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 10:  

Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 2/2014 Študijný poriadok Strojníckej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave prezentoval  pán prodekan prof. Ing. František Urban, CSc. Pán prodekan 

v prezentácií upozornil, že dokument bol spracovaný v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Štátne skúšky 

môžu prebiehať dištančnou ale aj prezenčnou formou. Študenti môžu požiadať o zrušenie zápisu predmetu, 

pre pokračovanie v štúdia v prvom ročníku Bc. štúdia je potrebných na pokračovanie štúdia 15 kreditov a vo 

vyšších ročníkoch v čase pandémie je potrebných 20 kreditov.  

 

Po ukončení prezentácie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 
Prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. upozornil, že pripomienky legislatívne komisie boli zapracované. Pán prof. 

Ing. Pavol Sejč, CSc. sa informoval, kto bol autorom tohto návrhu, keďže výuka prebiehala síce dištančnou 

formou, ale normálne. Upozornil, že môže nastať situácia, keď si študenti začnú pred sebou tlačiť viacero 

povinností ohľadom štúdia vo forme nerealizovaných skúšok a zápočtov. Pán prodekan prof. Ing. František 

Urban, CSc. reagoval, že dokument je nutné mať spracovaný pre krízovú situáciu.  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 7.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dodatok číslo 1 k 

vnútornému predpisu číslo 2/2014 Študijný poriadok Strojníckej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave.“ 

 

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. 7.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 11:  

Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku SjF STU v Bratislave prezentoval predkladateľ, pričom 

informoval, že ide o malú zmenu. Na fakulte bolo vytvorené nové oddelenie pre zahraničné štúdium. Tie 

isté zamestnankyne sú nápomocné aj propagácií fakulty. Zámerom je každomesačne vydávať „newslleter“ 

o práci tohto oddelenia Mgr. Sovišová bude vedúca oddelenia.  

 

Po ukončení prezentácie predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 
Pán dekan upozornil, že nejde o navýšenie počtu zamestnancov fakulty. Pán Bc. Majstrík informoval 
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o pozitívnych ohlasoch na novo vytvorené oddelenie zo strany rektorátu.  

Predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 8.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dodatok číslo 2 k 

Organizačnému poriadku SjF STU v Bratislave“ 

 

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. 8.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 12:  

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU za SjF prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave, 

pričom informoval, že doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti Strojníckej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave v Akademickom senáte STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 boli 

vyhlásené predsedom AS STU 25. 5. 2020. V zmysle Organizačných pokynov volieb do Akademického 

senátu STU nás žiadajú v protokole uviesť aj náhradníkov. Vo voľbách je potrebné zvoliť jedného člena 

a náhradníkov. 

Dátum konania volieb: 14.10.2020 

Čas konania volieb:  9:00 – 14:00 hod. 

Miestnosť konania volieb: S4 

 
K bodu 13:  

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SjF STU prezentoval predseda AS SJF STU v Bratislave, pričom 

informoval, že je potrebné dovoliť štyroch členov a minimálne troch náhradníkov študentskej časti AS SjF 

STU v Bratislave z dôvodu blížiaceho sa ukončenia štúdia štyroch súčasných členov. Termín volieb je 

14.10. 2020 od 9:00 hod do 14:00 hod. v miestnosti S4.  

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 9.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do 

študentskej časti AS SjF STU v Bratislave.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21  

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 9.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 14:  

Harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu STU za SjF na funkčné 

obdobie 2019 – 2023, prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave. 

  

K predloženému harmonogramu sa vyjadrili členovia študentskej časti AS SjF hlasovaním. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov študentskej časti AS SjF STU v 

Bratislave 

: 9 

 Počet prítomných členov študentskej časti AS 

SjF STU v Bratislave 

: 6  

 Hlasovalo za : 6 
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 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Harmonogram doplňujúcich volieb bol  jednomyseľne odsúhlasený. 

 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 10.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje harmonogram 

doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu STU za SjF na funkčné 

obdobie 2019 – 2023.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných  : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 10.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 15:  

Harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu SjF STU na funkčné 

obdobie 2018 – 2022, prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave. 

 

K predloženému harmonogramu sa vyjadrili členovia študentskej časti AS SjF hlasovaním. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov študentskej časti AS SjF STU v 

Bratislave 

: 9 

 Počet prítomných členov študentskej časti AS 

SjF STU v Bratislave 

: 6  

 Hlasovalo za : 6 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Harmonogram doplňujúcich volieb bol  jednomyseľne odsúhlasený. 

 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 11.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje harmonogram 

doplňujúcich volieb členov študentskej časti Akademického senátu SjF STU na funkčné 

obdobie 2018 – 2022.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných  : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 11.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 16:  

Návrh na zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS STU za SjF na 

funkčné obdobie 2019 – 2023 prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. Frantiček Ridzoň, 

CSc. S návrhom sa stotožňuje študentská časť AS SjF STU. Navrhnuté zloženie volebnej komisie: 

o prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 

o doc. Ing. Martin Gulan, PhD. 

o Bc. Andrej Majstrík 



 11 

Všetci menovaní s návrhom súhlasili.  

Výsledky tajného hlasovania: 

 

 prof. Ing. Cyril Belavý, 

CSc. 

doc. Ing. Martin 

Gulan, PhD. 

Bc. Andrej 

Majstrik 

Počet členov študentskej 

časti AS SjF 

9 9 9 

Počet prítomných členov 

študentskej časti AS SjF 

6 6 6 

Počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov 

6 6 6 

Počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov 

sčítacej komisií 

6 6 6 

Počet neplatných 

hlasovacích lístkov 

0 0 0 

Hlasovalo za 6 6 6 

Hlasovalo proti 0 0 0 

Zdržalo sa hlasovania 0 0 0 

Záver: Členovia volebnej komisie boli zvolení jednomyseľne. 

 

Členovia volebnej komisie si zvolili za predsedu Bc. Andreja Majstríka. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 12.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje zloženie volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS STU za SjF na funkčné obdobie 

2019 – 2023.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 12.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 17:  

Návrh na zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS SjF STU na funkčné 

obdobie 2018 – 2022 prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. Frantiček Ridzoň, CSc. 

S návrhom sa stotožňuje študentská časť AS SjF STU. Navrhnuté zloženie volebnej komisie: 

o Ing. Peter Benco, CSc. 

o prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

o Ing. Matúš Čierny 

Všetci menovaní s návrhom súhlasili.  

 

Výsledky tajného hlasovania: 

 

 Ing. Peter Benco, CSc. prof. Ing. Marcela 

Pokusová, PhD. 

Ing. Matúš 

Čierny 

Počet členov študentskej 

časti AS SjF 

9 9 9 

Počet prítomných členov 6 6 6 
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študentskej časti AS SjF 

Počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov 

6 6 6 

Počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov 

sčítacej komisií 

6 6 6 

Počet neplatných 

hlasovacích lístkov 

0 0 0 

Hlasovalo za 6 6 6 

Hlasovalo proti 0 0 0 

Zdržalo sa hlasovania 0 0 0 

Záver: Členovia volebnej komisie boli zvolení jednomyseľne. 

 

Členovia volebnej komisie si zvolili za predsedu Ing. Matúša Čierneho. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 13.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje zloženie volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS SjF STU na funkčné obdobie 

2018 – 2022.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 13.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 
K bodu 18:  

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU za SjF 

prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 14.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje organizačné pokyny na 

prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU za SjF.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 14.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 19:  

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SjF STU 

prezentoval predseda AS SjF STU v Bratislave. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 15.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje organizačné pokyny na 

prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SjF STU.“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 
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 Počet prítomných : 23  

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 15.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 20:  

 

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

CSc., ktorý informoval senátorov, že podnet, ktorý bol prejednávaný na poslednom zasadnutí AS SjF STU 

v Bratislave od prof. Šoleka je uzavretý. Do diskusie sa prihlásil doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD., ktorý 

hovoril o situácií na FIIT. Situácia na FIIT je neprehľadná. Osobný názor môže mať každý, ale ako 

zamestnanci STU by sme mali podporiť rektora a pripojiť sa k jeho vyhláseniu za zachovanie akademických 

slobôd a orgánov vysokoškolskej samosprávy.  

 

Po diskusii k tomuto bodu predseda AS SjF STU v Bratislave doc. Ing. František Ridzoň, CSc. prečítal 

návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 16.8/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave podporuje vyjadrenie Vedeckej 

rady STU za zachovanie akademických slobôd a orgánov vysokoškolskej samosprávy a ich 

kompetencií v súčasnej podobe.“ 

 

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. 16.8/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za prácu, informoval o najbližšom termíne 

zasadnutia AS SjF STU v Bratislave po prázdninách a ukončil zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

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

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

 

 

V Bratislave, 15. 7. 2020 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


