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

 

Zápisnica č. 25 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 29. 05. 2018 o 13:00 h 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 14. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   

3. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 15.  Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.            

4. Gabková Jana, RNDr., PhD.                16. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

5. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           17. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

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

7. Juriga Martin, Ing., PhD. 19. Hladiš Peter, Ing. 

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

9. Lokajová Jana, Mgr. 21. Melicher Markus, Ing. 

10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 22. Michal Marko 

11. Petrák Peter, Ing., CSc. 23. Ondraščin Martin, Bc. 

12. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD.     24. Šímová Veronika 

 

 

Neprítomní:  počas celého zasadnutia      :  Chmelko Vladimír, Ing., PhD.  – ospr. 

                                                                       Kvasný Patrik                           – ospr.   

                                                                       Majka Marek, Bc.                     – ospr. 

                      fluktuácia počas zasadnutia  : Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           

                                                                       Majstrík Andrej 

                                                                       Michal Marko 

                                                                       Ondraščin Martin, Bc. 

                                                                       Uváček Marian, Mgr., PhD. 

 

 

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3. Informácie zo zasadnutia AS STU 

 4. Rozpočet SjF STU - nerozdelené časti dotácie SjF STU na ÚVP na rok 2018 

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

študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2019/2020 

 6. Rokovací poriadok AS SjF STU v Bratislave 

 7. Zásady volieb do AS SjF STU v Bratislave 

 8. Harmonogram volieb členov akademického senátu SjF STU v Bratislave na obdobie 

2018 – 2022 

 9. Návrh volebnej komisie 

 10. Rôzne 

 
 
K bodu 1:  

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. F. Ridzoň, CSc., ktorý  privítal prítomných senátorov, 

hostí z vedenia fakulty – dekana fakulty, prof. Ľubomíra Šooša, prodekanov – prof. Františka Urbana, doc. 

Juraja Beniaka a tajomníčku fakulty, Ing. Gabrielu Kuzmovú a predstavil program zasadnutia. 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Prof., Ing. Ladislav Gulan, PhD.           

– Ing. Markus Melicher 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne. 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k programu zasadnutia neboli. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

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

Dekan fakulty, prof. Ľubomír Šooš, povedal, že od posledného zasadnutia AS SjF STU sa Kolégium rektora 

nekonalo.  

K aktuálnym otázkam na SjF stručne povedal 

 o štúdium na SjF STU sa doteraz uchádza 368 poslucháčov, 

 v júni 2018, v rámci 2. kola prijímania na fakultu, bude spustená kampať na štúdium profesijne 

orientovaného študijného programu „Prevádzkový technik“ . O tento študijný program doteraz prejavilo 

záujem 12 firiem. Kampaň nebude hradená z dotačných prostriedkov fakulty ale dotácií firiem,  doteraz 

fakulta dostala na kampaň a štúdium tohto študijného programe  finančné prostriedky v sume 24 000,– 

eur, z Ministerstva hospodárstva SR 20 000,– eur. Finančné prostriedky budú použité aj na vybavenie 

laboratórií tohto študijného programu. 

 

K bodu 3:  

Doc. Ridzoň predniesol senátorom  aktuálne informácie z posledného zasadnutia AS STU (28.5.2018), ktoré 

sa okrem pravidelných bodov rokovania AS STU týkali najmä: 

 dlhodobého zámeru  STU na roky od 2018 (bol schválený), 

 Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2017, STU mala v r. 2017 kladný hospodársky výsledok 

(zisk po zdanení 722 339,03 EUR) (správa bola schválená), 

 Správy o nájomných zmluvách na STU – bola prerokovaná a vzatá na vedomie, 

 nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám – žiadosti boli schválené. 

 

K bodu 4:  
Materiál k tomuto bodu programu vypracoval dekan fakulty spolu s tajomníčkou fakulty. Dekan fakulty, 

prítomným pripomenul, že dotačné finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli univerzitám, a teda aj fakultám 

pridelené za výkony vo VaV v roku 2017 bez akejkoľvek viazanosti na UVP, pričom do VaV neboli 

zahrnuté patenty. Navrhuje použiť tieto finančné prostriedky na vykrytie straty finančných prostriedkov 

fakulty, nakoľko fakulta dostala v tomto roku cca o 70 000,– eur menej ako v minulom roku. 



 3 

Stanovisko EK, ktorá sa na svojom zasadnutí 29.05.2018 zaoberala aj týmto bodom programu, tlmočil 

prítomným jej predseda, prof. Roháľ-Iľkiv:  

EK odporúča  AS SjF STU v Bratislave schváliť rozpočet SjF STU – nerozdelené časti dotácie SjF STU na 

UVP na rok 2018 s pripomienkou –zaviazať dekana fakulty  predložiť podrobnejšiu špecifikáciu využitia 

týchto prostriedkov. 

V diskusii odzneli nasledujúce príspevky 

 Ing. Juriga – navrhuje rozdeliť finančné prostriedky len na tie ústavy, ktoré sa podieľajú na UVP, 

 Prof. Roháľ-Iľkiv –  kľúč delenia finančných prostriedkov  použitý v AS STU bude použitý aj ďalej, na 

fakulty, 

 doc. Shrek – nejaké finančné prostriedky je potrebné prideliť aj ostatným ústavom na zariadenia 

a služby, 

 Fekete – o delení týchto finančných prostriedkov by sa mali dohodnúť vedúci ústavov podieľajúcich sa 

na UVP, 

 Prof. Urban – podľa hodnotenia MŠVaV aj výskumné centrá sú také centrá ako UVP a treba na ne 

pamätať pri delení finančných prostriedkov. 

 

Z rokovania vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU:  

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje rozpočet SjF STU – nerozdelené časti dotácie SjF STU na UVP na rok 

2018 s pripomienkou – zaväzuje dekana fakulty, aby predložil podrobnejšiu špecifikáciu využitia týchto 

prostriedkov. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 24 

 Hlasovalo za : 15 

 Hlasovalo proti :   3 

 Zdržalo sa hlasovania :   6 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo väčšinou hlasov schválené. 

 

K bodu 5:  

Materiál na prerokovanie predložil dekan fakulty, prof. Šooš. Prítomným senátorom, ktorí mali možnosť 

oboznámiť sa s týmto materiálom vopred, ho stručne prezentoval prodekan pre pedagogiku, prof. Urban. 

Uviedol zmeny v predloženom  materiály, ktoré sa týkajú  

 aktualizácie podávanie prihlášok na štúdium,  

 manipulačných poplatkov – tie sú určené smernicou rektora a v súčasnosti sú na fakulte v štádiu 

rozpracovania, 

 zníženia poplatkov pri prihlasovaní sa na inžinierske a doktorandské štúdiu,  

 výučby v anglickom jazyku na fakulte. 

K tomuto bodu diskutovali 

 Prof. Belavý – ohľadom limitujúceho počtu doktorandov na 1 študijnom programe a možnosti zmeny 

počtu, resp. možnosti presunu doktoranda na iný študijný program, 

 dekan fakulty – uzávierka prihlášok na PhD- štúdium je 31.5.2018, potom sa budú na základe počtu 

prihlásených uchádzačov riešiť všetky zmeny, ak budú potrebné, 

 Ing. Melicher – sa zaujímal, čo s doktorandom, ktorého školiteľ odíde z fakulty po dosiahnutí veku 70 

rokov počas jeho vedenia, ako sa budú realizovať zmeny, 

 Prof. Roháľ-Iľkiv – pripomenul, že školiteľ nie je v žiadnom zákone ani smernici obmedzený vekom, 
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školiť môže aj po dosiahnutí veku 70 rokov, rozumie však požiadavke dekana aby pri dosiahnutí 70 

rokov veku a ukončenia pracovného pomeru, doktorand prešiel na ďalšieho školiteľa. 

 

Pretože ďalšie diskusné príspevky neboli, pristúpilo sa hlasovaniu nasledujúceho uznesenia: 

 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych 

a doktorandských  študijných programov na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018–2019 bez 

pripomienok. 

 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 23 

 Hlasovalo za : 23 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu 6:  

Materiál k tomuto bodu programu vypracovala Legislatívna komisie AS SjF STU a na rokovanie ju 

predložil  predseda AS SjF. Zdôraznil, že návrh sa predkladá s cieľom jeho aktualizácie a zapracovania  

zmien Organizačného poriadku SjF STU v Bratislave. S predloženým materiálom mali senátori možnosť 

oboznámiť sa vopred. 

Pripomienky, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo strany prítomných senátorov vznesené neboli a tak sa 

pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia: 

 

a) AS SjF STU zrušuje Rokovací poriadok AS SjF STU v Bratislave schválený dňa 24.6.2014. 

b) AS SjF STU schvaľuje predložený návrh  Rokovacieho poriadku 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 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Predseda AS SjF STU konštatoval, že podľa čl. 3, ods. 3 už schváleného Rokovacieho poriadku, počet 

členov AS SjF STU, jeho zloženie a dĺžku funkčného obdobia určuje AS SjF STU uznesením najneskôr dva 

mesiace pred ukončením svojho funkčného obdobia. Na základe uvedeného predložil nasledujúci návrh 

uznesenia, ku ktorému neboli pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy: 

 

AS SjF STUv súlade s čl. 3, ods. 3 Rokovacieho poriadku AS SjF STU schvaľuje 

a) počet členov AS SjF STU – 27, 

b) počet členov zamestnaneckej časti AS SjF STU – 18, 

c) počet členov študentskej časti AS SjF STU – 9, 

d) počet členov zamestnaneckej časti AS SjF STU za každé základné pracovisko SjF STU  – 2, 

e) dĺžku funkčného obdobia – 4 roky (2018 – 2022) 
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Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu 7:  

Materiál k tomuto bodu programu vypracovala Legislatívna komisie AS SjF STU a na rokovanie ju 

predložil  predseda AS SjF. Zdôraznil, že návrh sa predkladá s cieľom jeho aktualizácie a zapracovania  

zmien Organizačného poriadku SjF STU v Bratislave. S predloženým materiálom mali senátori možnosť 

oboznámiť sa vopred. 

Pripomienky, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo strany prítomných senátorov vznesené neboli a tak sa 

pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia: 

 

a) AS SjF STU zrušuje Zásady v volieb do AS SjF STU v Bratislave schválené dňa 24.6.2014 

b) AS SjF STU schvaľuje predložený návrh  Zásad v volieb do 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 bolo schválené jednomyseľne. 

Na záver predseda AS SjF poďakoval členom Legislatívnej komisie za tvorbu materiálov k bodom 6. a 7. 

programu. 

 

K bodu 8:  

Voľby do AS SjF STU sa uskutočnia zvlášť v akademickej obci na základných pracoviskách fakulty 

a zvlášť v študentskej časti akademickej obce. 

Navrhnutý harmonogram volieb členov AS SjF STU na obdobie 2018 – 2022: 

15.– 22.10. 2018 : voľby členov AS SjF STU v akademickej obci na základných pracoviskách SjF 

STU (zodpovední členovia AS SjF STU) 

do 25.10.2018 : člen AS SjF STU doručí overenú zápisnicu s prezenčnou listinou a výsledkami 

volieb zo základných pracovísk predsedovi volebnej komisie 

11.12.2018 : prvé zasadnutie novozvoleného AS SjF STU 

Pripomienky, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo strany prítomných senátorov k Harmonogramu volieb 

vznesené neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu návrhu uznesenia: 

AS SjF STU schvaľuje Harmonogram volieb členov AS SjF STU na obdobie 2018 – 2022. 

 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 
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 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu 9:  

Za členov volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS SjF STU boli navrhnutí a členstvo 

prijali: 

 Prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. 

 doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

 Ing. Peter Benco, CSc, 

O členoch volebnej komisie hlasovala len zamestnanecká časť AS SjF STU. 

Výsledky  hlasovania: Počet členov zamest. časti  AS SjF STU : 18 

 Počet prítomných členov zamest. časti  AS SjF STU : 16 

 Hlasovalo za : 13 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   3 

Záver: Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS SjF STU bola väčšinou hlasov schválená. 

 

Na návrh členov volebnej komisie, vymenoval predseda AS SjF STU za predsedu volebnej komisie prof. 

Ing. Cyrila Belavého, PhD. 

Organizáciou volieb do AS SjF STU v študentskej časti akademickej obce bol poverený Ing. Melicher, 

ktorý do 18.6.2018 predloží na predsedníctvo AS SjF STU harmonogram volieb a návrh volebnej komisie. 

K bodu 10:  

V diskusii vystúpili 

 doc. Fekete  – upozornil na šíriacu sa dezinformáciu prostredníctvo mailov, že na ich Ústave sa neotvorí 

bakalársky študijný program zameraný na životné prostredie  a záujemci o štúdium na ich ústave dostali 

vraj maily, na ktorý bakalársky štúdijný smer budú presunutý; situáciu vysvetlil prodekan Urban 

a doplnil ho Ing. Hladiš, 

 Mgr. Lokajová  – sa informovala, či by bolo možné „otvoriť“  štúdium  na našej fakulte napr. aj 

študentom z fakúlt s humanitným zameraním, resp. či študenti našej fakulty by mohli navštevovať 

niektoré semináre na fakultách  s humanitným zameraním; odpovedal je opäť prodekan Urban – takýto 

spôsob štúdia nebeží ani v rámci STU, tobôž nie medzi univerzitami, pretože vplýva na výkony 

pracovníkov príslušnej fakulty, 

 RNDr. Gabková vyslovila požiadavku, aby sa v novom akademickom roku na inžinierskom stupni 

štúdia nemenil rozvrh ešte 2 týždne po začatí zimného semestra v dôsledku voliteľných predmetov a aby 

najneskôr 15.9.2018 bol rozvrh pevne daný pre všetkých vyučujúcich, resp. s minimálnymi 

úpravami maximálne v priebehu prvých troch dni semestra; prodekan Urban v odpovedi uviedol, že je 

na garantoch predmetov, ktoré voliteľné predmety budú otvorené a ktoré nie, a verí, že sa situácia 

z minulého roku nezopakuje, 

 Prof. Belavý – informoval, že na 25. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre získal exponát "Volant 

4. generácie" 1. miesto v súťažnej kategórii Techfórum 2018, ktorého autorom je Bc. Stanislav Zeman 

pod vedením Ing. Dany Šišmišovej, PhD., práve z ich ústavu, ÚAMAI, 

 na túto informáciu reagoval dekan fakulty – SjF mala na spomínanom veľtrhu  najkrajší stánok zo 

všetkých vysokých škôl a chce sa s víťazmi stretnúť a  osobne sa im poďakovať. 
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Po ukončení diskusie ešte predseda AS SjF pripomenul prítomným senátorom, že najbližší  termín  

zasadnutia AS SjF STU bude 26.6.2018 o 13.00 hod. 

 

Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD. 

 

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

   

Overili  : Prof., Ing. Ladislav Gulan, PhD.           ....................................................... 

 Ing. Markus Melicher 
........................................................ 

 

 

V Bratislave, 1.6.2018 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


