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V období od 15.10.2018 do 22.10.2018 sa uskutočnili voľby členov Akademického senátu 

Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) na funkčné obdobie 2018 – 2022. Dňa 

11.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného AS Sjf, kde bol zvolený 

predseda AS SjF, podpredsedovia AS SjF, členovia legislatívnej a ekonomickej komisie 

a následne predsedovia legislatívnej a ekonomickej komisie. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť AS SjF pracoval do 9.12.2018 v tomto zložení: 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Ing. Markus Melicher   - podpredseda AS SjF za študentskú časť 

 

Členovia zamestnaneckej časti: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., Ing. Iveta Onderová, PhD., doc. Ing. 

Roman Fekete, PhD., RNDr. Jana Gabková, PhD., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. 

Ferdinand Havelka, PhD., Ing. Vladimír Chmelko, PhD., doc. Ing. Branislav Knížat, PhD., Ing. 

Martin Juriga, PhD., Mgr. Jana Lokajová, Ing. Peter Petrák, PhD., prof. Ing. Marcela Pokusová, 

PhD., doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., prof. Ing. Pavol 

Sejč, PhD., doc. Ing. Alexander  Schrek, PhD., Mgr. Marián Uvaček, PhD. 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Ing. Markus Melicher, Bc. Martin Ondraščin (do 14.9.2018), Bc. Matúš Čierny, Ing. Peter 

Hladiš, Bc. Patrik Kvasný, Bc. Marek Majka, Bc. Andrej Majstrík, Bc. Marko Michal, Bc. 

Veronika Šímová, Filip Abrhan (od 17.9.2018) 

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát pre funkčné obdobie 2014 - 2018 zvolil dve 

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala do 9.12.2018 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - predseda 

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

Ing. Peter Benco, CSc. 

Bc. Veronika Šímová 

 

Ekonomická komisia pracovala do 9.12.2018 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. - predseda 

Ing. Vladimír Chmelko, PhD 

Ing. Peter Petrák, PhD. 

Bc. Marko Michal 

 

AS SjF začal pracovať od 11.12.2018 v tomto zložení: 
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doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Bc. Andrej Majstrík   - podpredseda AS SjF za študentskú časť 

 

Členovia zamestnaneckej časti: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., Ing. Iveta Onderová, PhD., doc. Ing. 

Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. Ferdinand Havelka, PhD., Ing. 

Vladimír Chmelko, PhD., doc. Ing. Branislav Knížat, PhD., Mgr. Jana Lokajová, Ing. Peter 

Petrák, PhD., prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD., doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. 

Pavol Sejč, PhD., doc. Ing. Alexander  Schrek, PhD., Mgr. Marián Uvaček, PhD., doc. Ing. 

Štefan Gužela, PhD., Ing. Martin Gulan, PhD., RNDr. Viera Záhonová, CSc. 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Ing. Markus Melicher, Bc. Matúš Čierny, Ing. Peter Hladiš, Bc. Patrik Kvasný, Bc. Marek 

Majka, Bc. Andrej Majstrík, Bc. Marko Michal, Bc. Veronika Šímová, Marek Habara 

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát pre funkčné obdobie 2018 - 2022 zvolil dve 

komisie: 

 

Legislatívna komisia začala pracovať od 11.12.2018 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - predseda 

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

Ing. Peter Benco, CSc. 

Bc. Veronika Šímová 

 

Ekonomická komisia začala pracovať od 11.12.2018 v nasledujúcom zložení: 

 

Ing. Vladimír Chmelko, PhD. - predseda 

Ing. Peter Petrák, PhD 

Ing. Martin Gulan, PhD. 

Bc. Andrej Majstrík 

 

Program rokovaní AS SjF pripravovalo v súlade s predkladanými návrhmi dekana fakulty 

predsedníctvo AS SjF v zložení: doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Ladislav Gulan, 

PhD., Ing. Markus Melicher, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. a prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. 

Predsedníctvo AS SjF zasadalo spolu 5 krát. Na týchto zasadnutiach okrem už spomínanej 

prípravy programu riadnych a mimoriadnych zasadnutí AS SjF bolo pripravované stretnutia 

akademickej obce a zamestnancov fakulty s vedením fakulty. Predsedníctvo prerokovalo 

a schválilo návrh volebnej komisie a harmonogram volieb na funkčné obdobie 2018-2022 

v študentskej časti AS SjF a taktiež prerokovalo návrh volebnej komisie a harmonogram 

doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SjF. Ďalej boli prerokované aktuálne otázky 

činnosti fakulty a akademického senátu. 
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AS SjF zorganizoval dňa 24.4.2018 stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

s vedením fakulty. Hlavnými témami tohto stretnutia boli správa o činnosti fakulty za rok 2017,  

dlhodobý zámer rozvoja SjF STU v Bratislave na roky 2018 - 2021 a metodika individuálneho 

hodnotenia výkonov zamestnancov. 

 

Členovia legislatívnej komisie boli členmi sčítacej komisie pri hlasovaniach v AS SjF.  

Legislatívna komisia pripravila dva nové materiály: „Rokovací poriadok AS SjF STU 

v Bratislave“ a „Zásady volieb do AS SjF STU v Bratislave“. 

Ekonomická komisia zasadala 5 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala úpravy dotácie 

fakulty od 1.11.2017 do 31.12.2017 a súhrnný rozpis dotácie za rok 2017, nerozdelené časti  

dotácie fakulty za rok 2017, výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2017, návrh rozpočtu 

fakulty na rok 2018, metodiku individuálneho hodnotenia zamestnancov fakulty, návrh 

metodiky delenia mzdových dotačných prostriedkov na rok 2018, nerozdelené časti dotácie 

fakulty na UVP na rok 2018, rozpis dotačných mzdových prostriedkov na pracoviská fakulty 

a úpravy dotácie k 30.9.2018. Stanovisko ekonomickej komisie k jednotlivým bodom 

rokovania bolo prezentované na zasadnutiach AS SjF predsedom ekonomickej komisie. 

AS SjF zasadal v roku 2018 spolu 9 krát (5 krát riadne zasadnutie, 3 krát mimoriadne 

zasadnutie a 1 krát ustanovujúce zasadnutie novozvoleného akademického senátu) a schválil, 

prípadne len prerokoval celkovo 22 predložených materiálov. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania sa rokovalo o návrhu nového študijného programu „Prevádzkový 

technik dopravných a výrobných strojov a zariadení“, ponúkaných študijných 

programoch doktorandského štúdia a počtoch uchádzačov na doktorandské štúdium, 

ktoré fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2018/2019. Z diskusie o študijnom 

priemere pre prijatie na doktorandské štúdium vyplynulo, že snahou je, aby na všetky 

študijné programy boli prijatí tí najlepší uchádzači a aby kritéria prijímania boli 

jednotné. V rámci rokovania o „Ďalších podmienkach prijatia na štúdium bakalárskych, 

inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF STU v Bratislave na 

akademický rok 2019/2020“ sa sústredila pozornosť na aktualizáciu podávania 

prihlášok na štúdium, manipulačných poplatkoch, zníženia poplatkov pri prihlasovaní sa 

na inžinierske a doktorandské štúdium a na výučbu v anglickom jazyku na fakulte.. 

b) Vedeckovýskumná činnosť a zahraničné vzťahy – bola analyzovaná správa za rok 2017 

z hľadiská počtu podaných a schválených projektov KEGA, VEGA, medzinárodných 

a ďalších projektov, ďalej bola venovaná pozornosť riešiteľskej kapacite tvorivých 

pracovníkov. Za významný faktor sa považoval 19% nárast počtu projektov oproti roku 

2016. Počet medzinárodných projektov vzrástol o 100%, počet projektov KEGA 

o 200%, avšak chýbali projekty zo štrukturálnych fondov. Väčšiu pozornosť treba 

venovať kvalite projektov a kvalite plnenia kritérií. Prioritou v tejto oblasti aj naďalej 

zostáva podpora mobility a podujatí, medzinárodná výskumná spolupráca, komplexné 

projekty v zmysle spolupráce viacerých ústavov na projekte a publikácie s vysokou 

bonitou. 

c) Hospodárenie fakulty za rok 2017 – v rámci predloženej správy bola diskutovaná 

problematika výnosov a nákladov fakulty, stavu a vývoja finančných fondov za rok 

2017. Celkový hospodársky výsledok fakulty po zdanení pozostával zo straty v hlavnej 

činnosti a zisku v zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti. 

d) Rozpočet fakulty na rok 2018 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 
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hospodárenia v roku 2017, zo skutočnosti za predchádzajúce mesiace 2018, 

z očakávaných nákladov, z pridelenej dotácie na rok 2018 a z ostatných očakávaných 

výnosov do konca roka 2018. AS SjF schválil rozpočet jednomyseľne. 

e) Doplňujúce voľby do AS – v hodnotenom období sa uskutočnili aj doplňujúce voľby do 

študentskej časti AS SjF STU a taktiež doplňujúce voľby do AS STU za SjF. 

f) Aktuálna situácia a dianie na fakulte – v hodnotenom období bola po prvý krát 

aplikovaná metodika individuálneho hodnotenia zamestnancov SjF STU na základe 

kritérií v predpísaných oblastiach činnosti. 

 

V diskusiách členov AS SjF v rámci záverečného bodu programu zasadania AS odzneli otázky  

príliš dlhého času (prvé dva týždne semestra) na rozhodovanie sa študentov o voľbe povinne 

voliteľných predmetov, čo sa prejavilo odďaľovaním definitívneho zostavenia rozvrhu na 

inžinierskom stupni štúdia; nevyhovujúceho upratovania; rekonštrukčných prác a odstraňovania 

závad; počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na SjF; problematiky otvárania bakalárskych 

študijných programov; termínu začatia prevádzky bufetu na SjF a problému ohľadom 

zabezpečenia prevádzkových nákladov na prístroje zakúpené v rámci UVP. 

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú 

uvedené v zápisniciach zo zasadnutí AS SjF č. 22/(2014 – 2018) až č. 29/(2014 – 2018) a č. 

1/(2018 – 2022), ktoré sú k dispozícií na webovej stránke Strojníckej fakulty (Úradná 

tabuľa/Akademický senát/Zápisnice z rokovania akademického senátu SjF). 

 

Pozitíva práce AS SjF v roku 2018: 

 percentuálna účasť členov AS SjF na zasadnutiach sa udržuje na relatívne dobrej úrovni 

(priemerne 84,8%). Oproti minulému roku je pokles o cca 7%. Nižšia účasť bola 

zapríčinená tým, že 5 študentov počas dvoch zasadnutí malo pozastavené členstvo. 

 zodpovedný prístup k rokovaniam všetkých členov AS SjF, 

 aktívna a konštruktívna účasť študentskej časti AS SjF na rokovaniach, 

 včasné zverejňovanie zápisníc z rokovaní AS SjF na úradnej tabuli fakulty (webová  

stránka), 

 korektná spolupráca s vedením fakulty. 

 

Stálymi bodmi zasadnutia AS SjF boli „Informácia o zasadnutí AS STU“ (informuje predseda 

AS SjF prípadne ďalší členovia AS SjF STU, ktorí sú zároveň aj členmi AS STU) 

a „Informácia z Kolégia dekana a Kolégia rektora“ (informuje dekan fakulty prípadne 

štatutárny zástupca dekana). Pokračuje sa v trende dodržiavania lehoty predkladania materiálov 

na rokovanie AS SjF. V prípade nedodržania lehoty sa posúva termín zasadnutia AS SjF. 

V jednom prípade sa vyskytol problém nedodržania lehoty na predkladanie materiálov, ktorý  

súvisel s metodikou hodnotenia individuálnych výkonov zamestnancov. Naďalej platí, že pre 

kvalitnú prípravu členov AS SjF na rokovanie je potrebné aby bola dodržaná lehota 

predkladania materiálov, ktorá je uvedená v Rokovacom poriadku AS SjF. Materiály na 

zasadnutie AS SjF musia byť doručené predsedovi AS SjF najneskôr 5 pracovných dní pred 

zasadnutím AS SjF a členom AS SjF musia byť doručené materiály najneskôr 3 pracovné dní 

pred zasadnutím AS SjF. 

  

V Bratislave, 11.01.2019                                        

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 


