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Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) pracoval v roku 2019 

v tomto zložení: 

 

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., doc. 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., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., RNDr. Viera Záhonová, CSc. 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Ing. Markus Melicher (do 28.01.2019), Ing. Matúš Čierny, Ing. Peter Hladiš, Bc. Patrik Šíma, 

Bc. Marek Majka (do 05.06.2019), Bc. Andrej Majstrík, Bc. Marko Michal, Bc. Veronika 

Šímová, Bc. Marek Habara, Bc. Marek Noga (od 29.01.2019), Bc. Erik Chovančák (od 

23.09.2019) 

 

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

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2019 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - predseda 

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

Ing. Peter Benco, CSc. 

Bc. Veronika Šímová 

 

Ekonomická komisia pracovala v roku 2019 v nasledujúcom zložení: 

 

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. - predseda 

Ing. Peter Petrák, PhD 

doc. 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., Bc. Andrej Majstrík, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. a doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 

Predsedníctvo AS SjF zasadalo spolu 7 krát. Na týchto zasadnutiach okrem už spomínanej 

prípravy programu zasadnutí AS SjF bolo pripravované stretnutia akademickej obce 
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a zamestnancov fakulty s vedením fakulty. Predsedníctvo ďalej prerokovalo správu o činnosti 

AS SjF STU v Bratislave za rok 2018, prípravu volieb člena Rady vysokých škôl SR na 

obdobie rokov 2019 – 2023, prípravu volieb na SjF do AS STU v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019 - 2023, kontrolovalo plnenie harmonogramu volieb do AS STU, kontrolovalo 

postup šetrenia podnetu ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami na zákazkách typu 5A 

XX..... 

AS SjF zorganizoval dňa 25.09.2019 stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

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

akademický rok 2018/2019 a hlavné úlohy v akademickom roku 2019/2020, aktualizácia 

dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave na rok 2019 a metodika hodnotenia 

individuálnych výkonov zamestnancov. 

 

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

Legislatívna komisia pripravila a predložila materiál „Organizačné pokyny na prípravu 

a priebeh volieb do AS STU v Bratislave na SjF STU na funkčné obdobie 2019 – 2023“ . 

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

fakulty k 31.12.2018, výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2018, podnet ohľadom 

nakladania s finančnými prostriedkami na zákazkách typu 5A XX..,  návrh rozpočtu fakulty na 

rok 2019, úpravy rozpočtu fakulty k 30.09.2019, aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty na rok 2019, využitie budovy na Pionierskej ulici v užívaní Strojníckej fakulty.  

Stanovisko ekonomickej komisie k jednotlivým bodom rokovania bolo prezentované na 

zasadnutiach AS SjF predsedom ekonomickej komisie. 

AS SjF zasadal v roku 2019 spolu 6 krát a schválil, prípadne len prerokoval celkovo 17 

predložených materiálov. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania boli prerokované dve výročné správy. Konkrétne „Výročná 

správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2017/2018“ a „Výročná 

správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za akademický rok 2018/2019“. Pozornosť 

bola zameraná hlavne na aktuálne počty študijných programov v bakalárskom, 

inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, hodnotenie evaluácie štúdia, nízka účasť 

zapojenia študentov na hodnotení, počet a štruktúra študentov, návrhy a námety 

študentov. V rámci rokovania o „Ďalších podmienkach prijatia na štúdium 

bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF STU 

v Bratislave na akademický rok 2020/2021“ sa sústredila pozornosť na špecifikáciu 

výberového konania v študijnom programe pre profesijného bakalára „Prevádzkový 

technik dopravnej a výrobnej techniky“. 

b) Vedeckovýskumná činnosť a zahraničné vzťahy – bola analyzovaná „Správa o vedecko-

výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za 

rok 2018“ z hľadiská ocenení, ktoré získali zamestnanci fakulty, hodnotenia práce 

jednotlivých ústavov v rôznych aspektoch vedy a výskumu, počtu schválených 

projektov, priemeru finančných prostriedkov na jedného zamestnanca ústavu a 

publikačnej činnosti. Ďalej bola diskutovaná otázka premietnutia novej kategorizácie 

publikačnej činnosti (Q1 – Q4) do individuálneho systému hodnotenia zamestnancov. 

c) Hospodárenie fakulty za rok 2018 – v rámci predloženej „Výročnej správy 

o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2018“ bola diskutovaná problematika 

výnosov a nákladov fakulty, samostatne nákladov na propagáciu, stavu a vývoja 
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finančných fondov za rok 2018. Celkový hospodársky výsledok fakulty po zdanení 

pozostával zo straty v hlavnej činnosti a zisku v zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti. 

d) Rozpočet fakulty na rok 2019 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 

hospodárenia v roku 2018, zo skutočnosti za predchádzajúce mesiace 2019, 

z očakávaných nákladov, z pridelenej dotácie na rok 2019 a z ostatných očakávaných 

výnosov do konca roka 2019. 

e) Voľby na SjF do AS STU a RVŠ SR – v hodnotenom období sa uskutočnili voľby do  

AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 a voľby člena Rady vysokých škôl SR na 

funkčné obdobie 2019 - 2023. 

f) Aktuálna situácia a dianie na fakulte – tejto problematike boli venované pravidelné body 

rokovania AS SjF. Konkrétne bod „Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF“ 

a bod „Rôzne“. 

 

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

ohľadom finančnej náročnosti rekonštrukcie bufetu a návratnosti vynaložených investícií, 

prieskumu záujmu maturantov o vysokoškolské štúdium z národných porovnávacích skúšok, 

zníženia počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov, vplyvu veľkého počtu 

povinne voliteľných a výberových predmetov na zostavovanie rozvrhov, rozpočtu na mzdy 

a metodiky individuálneho hodnotenia zamestnancov. 

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú 

uvedené v zápisniciach zo zasadnutí AS SjF č. 2/(2018 – 2022) až č. 7/(2018 – 2022), ktoré sú 

k dispozícií na webovej stránke Strojníckej fakulty (Úradná tabuľa/Akademický 

senát/Zápisnice z rokovania akademického senátu SjF). 

 

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

(priemerne 84,6%). Oproti minulému roku predstavuje pokles 0,2%. 

 

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 ako už bolo 

uvedené vyššie „Informácia z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF“ (informuje dekan fakulty 

prípadne štatutárny zástupca dekana). 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, 17.01.2020                                        

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 


