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

 

Zápisnica č. 9 / (2018 – 2022) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 24. 11. 2020 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., CSc. 14. Sejč Pavol, prof., Ing., CSc. 

2. Fekete Roman, prof.,  Ing., PhD. 15. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

3. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.               16. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

4. Gulan Martin, doc. Ing., PhD.           17. Čierny Matúš, Ing.                               

5. Gužela Štefan, doc., Ing., PhD. 18. Habara Marek, Bc. 

6. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.   19. Samuel Jankove, Bc. 

7. Chmelko Vladimír, doc., Ing., PhD. 20. Majstrík Andrej, Ing. 

8. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. 21. Noga Marek, Bc. 

9. Lokajová Jana, Mgr.   

10. Onderová Iveta, Ing., PhD.   

11. Petrák Peter, Ing., PhD.   

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

13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc.       

 

Neprítomní:  Benco Peter,  Ing., CSc. – ospr. 

                      Záhonová Viera, RNDr., CSc. – ospr. 

                      Bezák Jozef – ospr.            

                      Chovančák Erik, Bc. – ospr. 

                      Krajčíková Zuzana – ospr.    

                      Poničanová Andrea – 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, overovateľov zápisnice a sčítacej komisie 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3.  Informácia zo zasadnutia AS STU 

 4. Odpočet úloh SjF STU za rok 2019 a konkretizácia úloh SjF STU na roky 2020 - 2021 

 5.  Čerpanie dotácie SjF STU k 3.11.2020 

 6. Úpravy dotácie SjF STU k 31.10.2020 

 7. Rozdelenie dotácie UVP na ústavy na rok 2020 

 8. Návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie SjF STU v Bratislave 

 9. Doplňujúca voľba zástupcu študentskej časti AS SjF do LK AS SjF STU 

 10. 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 Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., štatutárneho 

zástupcu dekana prof. Ing. Františka Urbana, CSc., prodekana prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a 
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tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Fekete Roman, prof.,  Ing., PhD. 

– Čierny Matúš, Ing.                               

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 19 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení väčšinou hlasov.  

 

Predseda AS SjF STU v Bratislave navrhol členov sčítacej komisie: Ing. Majstrík, prof. Pokusová a prof. 

Belavý. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   2 

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení väčšinou hlasov.  

Sčítacia komisia si za svojho predsedu zvolila prof. Belavého. 

Pred hlasovaním o schválení programu zasadnutia AS SjF STU v Bratislave informoval predseda AS doc. 

Ridzoň prítomných senátorov, o vypustení bodu č. 9 „Doplňujúca voľba zástupcu študentskej časti AS SjF 

do LK AS SjF STU“ z programu zasadnutia a to z dôvodu neuznášania schopnosti študentskej časti AS SjF 

STU v Bratislave. Tento bod bude zaradený do programu najbližšieho zasadnutia AS SjF STU v Bratislave. 

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

senátorov vznesené neboli. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 20 

 Hlasovalo za : 20 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU bol schválený jednomyseľne. 
 
K bodu 2:  

Dekan fakulty Dr.h.c. 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 informácia o iniciatíve rektorov pričom vzniká nová rektorská rada. 

Pán dekan ďalej informoval o schválení návrhu na odvolanie rektora na zasadnutí AS STU v Bratislave. 

V súčasnosti sa čaká na vyjadrenie pani prezidentky SR. Pán rektor odvolal pána kvestora STU v Bratislave, 

novou kvestorkou je pani Ing. Alena Michalová. Univerzita zahájila práce súvisiace s prípravou na novú 

akreditáciu, pričom ide o významnú a prioritnú úlohu, kde univerzita musí navrhnúť systém vnútornej 

kvality a s tým súvisiace komisie pre hodnotenie kvality. Do septembra 2021 univerzita plánuje predložiť 

vnútorný systém kvality na evauláciu. Strojnícka fakulta navrhuje šesť študijných programov, z čoho päť 

v odbore strojárstvo a jeden v odbore kybernetika. Pán dekan SjF informoval o vymenovaní pani prof. 

Pokusovej do funkcie manažéra kvality na SjF. Ďalej sa pán dekan venoval informovaniu o zámere 

prenájmu budovy na Pionierskej ulici. V súčasnosti sú záujemcovia o prenájom aj celej ako aj časti budovy. 

V budove aktuálne prebiehajú drobné rekonštrukčné práce ako maľovanie a pod. a finalizuje sa sťahovanie 

strojov do budovy pavilónu laboratórií na SjF. Ďalej pán dekan informoval o príprave nového systému 
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financovania VŠ.    

 
K bodu 3:  

Predseda AS SjF STU informoval prítomných senátorov o bodoch rokovania AS STU, pričom zdôraznil, že 

veľká pozornosť počas rokovaní AS STU v Bratislave bola venovaná riešeniu situácie na FIIT a tiež návrhu 

na odvolanie rektora.  Na rokovaní dňa 26.6.2020 bol hlavným bodom rokovania návrh na odvolanie člena 

správnej rady STU v Bratislave. Na rokovaní 31.8.2020 sa hlasovalo o bode doplňujúce voľby do AS FIIT 

a návrh dodatku č. 1 vnútorného predpisu – zrušený. Dňa 26.10.2020 bol hlavným bodom rokovania návrh 

na odvolanie rektora STU v Bratislave. Na rokovaní dňa 23.11.2020 prebehla voľba členov AS STU 

v Bratislave do správnej rady STU v Bratislave, voľba delegátov do študentskej rady VŠ, návrh na člena 

disciplinárnej komisie STU v Bratislave, návrh nákladov a rozpočtu, návrh dlhodobého zámeru, návrh na 

vybudovanie 35-tich nových parkovacích miest a informovanie o stave aktuálnych súdnych sporov STU 

v Bratislave.  

 

Diskusia: 

V rámci diskusie pán prof. Gulan doplnil pána docenta Ridzoňa o informáciu o prerokovaní bodu 

o schválení návrhu na plán obnovy, pričom tento bod bude ešte prerokovaný na zasadnutí AS STU 

v Bratislave.  

Reagoval pán dekan, s týmto návrhom nesúhlasia dekani fakúlt a navrhli tento dokument (návrh) prerobiť. 

Pripojil sa pán doc. Chmelko s informáciu, že tento materiál bol počas rokovania AS STU V Bratislave 

odmietnutý a je potrebné materiál prepracovať. 

Pán prof. Gulan sa pýtal pána dekana, či mu je známa informácia o súdnom spore STU so spoločnosťou 

Ditron, pretože v prehľade súdnych sporov na rokovaní AS STU tento spor nebol uvedený. SjF záleží na 

tom, aby spor bol čím skôr ukončený, ale nesúhlasíme s tým, aby v spore vystupovala SjF. Počiatok sporu 

vznikol na rektoráte a preto žiadame, aby v spore vystupoval rektorát a nie SjF.  

  
K bodu 4:  

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý informoval senátorov, že SjF 

má platný dlhodobý zámer rozvoja fakulty. Jeho plnenie nemožno podceňovať, a to aj z toho dôvodu, že 

jeho plnenie kontroluje NKU. Podľa platného zákona musíme spracovať odpočet a aktualizovať úlohy na 

rok 2021. Následne pán dekan odovzdal slovo pánovi prodekanovi prof. Ďurišovi, ktorý predložený materiál 

prezentoval senátorom. Pán prodekan prezentoval dosiahnuté výsledky a ich porovnanie s indikátormi zo 

strategického rozvojového plánu fakulty. Na záver prezentoval úlohy na rok 2021 a merateľné ukazovatele 

na rok 2021.  

Materiál prerokovala ekonomická komisia a pán doc. Chmelko prečítal stanovisko ekonomickej komisie: 

„Ekonomická komisia ocenila, že predložený materiál je číselným ukazovateľom plnenia úloh strategického 

plánu rozvoja SjF a odporučila AS SjF STU v Bratislave prijať predložený dokument.“ 

Diskusia: 

Doc. Chmelko upozornil, že v pláne na rok 2021 v položke finančné prostriedky zo zahraničných projektov 

je možné plánovať sumu 30 tisíc eur, ktorú majú kontrahovanú v projekte. Zároveň upozornil, že 

porovnanie dosiahnutých výsledkov by bolo zaujímavé pri prepočte nie na výskumných pracovníkov, ale na 

tvorivých pracovníkov. Doc. Ridzoň sa informoval, či počet publikácií zaradených v kategórií A je podľa 

starého, alebo nového systému kategorizácie publikácií.  

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

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 1.9/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie Odpočet 

úloh SjF STU za rok 2019 a konkretizáciu úloh SjF STU na roky 2020 - 2021 .“ 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 
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 Počet prítomných : 21  

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU č. 1.9/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
 
K bodu 5:  

Predseda AS SjF STU odovzdal slovo predkladateľovi, pánovi dekanovi, ktorý k  bodu rokovania uviedol, 

že upresňovanie dotácie sa realizuje každý rok podobne ako odsúhlasenie rozdelenia finančných 

prostriedkov z UVP.  

Následne vystúpil predseda EK pán docent Chmelko, ktorý prezentoval názor EK a informoval senátorov, 

že ekonomická komisia odporúča AS SjF STU v Bratislave prijať uznesenie o prerokovaní.   
 

Diskusia: 

Docent Chmelko v diskusií upozornil na zmeny v systéme prideľovania finančných prostriedkov na VŠ, 

poľa ktorého bude fakulte pridelená nižšia dotácia a preto by sa mala fakulta na túto situáciu pripraviť. 

Dekan fakulty súhlasil s týmto konštatovaním.  

  

Po ukončení diskusie predseda AS SjF predniesol návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 2.9/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave prerokoval  čerpanie dotácie 

SjF STU k 3.11.2020“  

 

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. 2.9/2020 bolo schválené jednomyseľne. 
 
K bodu 6:  

 

Úpravy dotácie SjF STU  k 31.10.2020 prezentovala pani tajomníčka Ing. Kuzmová. Akademický senát 

schválil rozpočet 1.6.2020. Materiál  prerokovala Ekonomická komisia. Predseda EK informoval senátorov, 

že EK sa stotožňuje s predloženým návrhom a odporúča AS SJF STU v Bratislave schváliť úpravu dotácie.  

 

Diskusia: 

Diskusia sa venovala systému započítavania výkonov medzi jednotlivými fakultami Slovenskej technickej 

univerzity. Profesor Urban upozornil, že iba rozdiel medzi výkonmi sa finančne započítava. Docent Schrek 

upozornil, že pedagógovia SjF sú nespokojní a už nechcú spolupracovať resp. pokračovať v spolupráci na 

vyučovacom procese. Prof. Urban súhlasil s pripomienkami a vyjadril názor, že systém započítavania 

výkonov by sa mal ujasniť. „Rozdelenie by malo byť spravodlivé a rovnomerné.“ Pán dekan upozornil na 

fakt, že fakulty nevidia vopred objednávky jednotlivých fakúlt na výučbu a prvý krát je ich možné evidovať 

až po zanesení do rozvrhu. Docent Chmelko navrhol aby pri schválení rozpočtu bol vykonaný odpočet za 

predchádzajúci rok a finančné prostriedky stiahnuť z dotácie danej fakulty. Dekan fakulty vyjadril názor, že 

objednávky pedagogických výkonov musia byť vystavené najneskôr do začiatku semestra. Požiadal 

senátorov AS STU v Bratislave, aby tento bod prerokovali v akademickom senáte STU v Bratislave.  
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Návrh uznesenia AS SjF STU č. 3.9/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje úpravy dotácie SjF 

STU k 31.10.2020.“  

 

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. 3.9/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 7:  

Návrh prezentovala pani tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Záverom informovala, že dotácia je rozdelená 

rovnomerne medzi šesť ústavov vo výške 3812,83€. Ekonomická komisia sa odvolala na dohodu vedúcich 

ústavov a odporúča AS SJF STU v Bratislave schváliť rozdelenie finančných prostriedkov UVP.  

 

Diskusia: 

Bez diskusie.  

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 4.9/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje rozdelenie  dotácie 

UVP na ústavy na rok 2020 .“  

 

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. 4.9/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

 
K bodu 8:  

Za predkladateľa pána dekana prezentoval návrh prodekan prof. Urban, ktorý uviedol, že predložené 

pripomienky legislatívnej komisie akceptoval a zapracoval do návrhu, ktorý je predložený na rokovanie. 

Navrhovaní členovia Disciplinárnej komisie SjF STU v Bratislave sú: Ema Novotná, Marek Ertl, Jozef 

Bezák. 

Po ukončení tajného hlasovania, predseda sčítacej komisie informoval, že bolo odovzdaných 21 hlasovacích 

lístkov, všetky hlasovacie lístky boli platné a každý z navrhovaných kandidátov získal 21 hlasov. 

 

Návrh uznesenia AS SjF STU č. 5.9/2020:  

„Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Návrh na vymenovanie nových členov 

Disciplinárnej komisie Strojníckej fakulty STU v Bratislave na uvoľnené miesta.“ 

 

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. 5.9/2020 bolo schválené jednomyseľne. 



 6 

 
K bodu 9:  

Bod vypustený z rokovania. 

 
K bodu 10:  

 

V úvode bodu „Rôzne“ pán dekan blahoželal trom novým profesorom a uviedol, že ho teší fakt, že budú 

vypísané konkurzom nové funkčné miesta. Pán Čierny sa informoval o možnosti online rokovania AS. 

Docent Ridzoň reagoval, že cez online systém je problematické hlasovanie. Je potrebné najskôr prepracovať 

a schváliť „Rokovací poriadok AS SjF STU v Bratislave“. Docent Chmelko sa poďakoval zamestnancom, 

za podporu senátorov AS STU v Bratislave.  

 

Následne pán predseda poďakoval prítomným senátorom za prácu v kalendárnom roku 2020 a ukončil 

zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

Overili  : Prof. . Ing. Roman Fekete, PhD. ....................................................... 

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

 

 

V Bratislave, 8. 1. 2021 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  

 


