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

 

 

Zápisnica č. 26 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 26. 06. 2018 o 14:00 h 
 
 
 

Prítomní :  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 11. Petrák Peter, Ing., CSc. 

3. Fekete Roman, Doc. Ing., PhD. 12. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD.     

4. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           13. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 

5. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             14. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. CSc.   

6. Chmelko Vladimír, Ing., PhD. 15. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.            

7. Juriga Martin, Ing., PhD. 16. Schrek Alexander, doc., Ing., PhD. 

8. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. 17. Majka Marek, Bc. 

9. Lokajová Jana, Mgr. 18. Melicher Markus, Ing. 

 

Neprítomní:  počas celého zasadnutia:       Gabková Jana, RNDr., PhD. – ospr. 

                                                                      Uváček Marian, Mgr., PhD.. – ospr. 

                                                                      Čierny Matúš, Bc.  – ospr. 

                                                                      Hladiš Peter, Ing. – ospr.  

                        Pozastavené členstvo:           Kvasný Patrik                                      

                                                                      Majstrík Andrej 

                                                                      Michal Marko 

                                                                      Ondraščin Martin, Bc.  

                                                                      Šímová Veronika 

 

 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3. Informácie zo zasadnutia AS STU 

 4. Dlhodobý zámer rozvoja Strojníckej fakulty STU v Bratislave na roky 2018 - 2023 

 5. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Predseda AS SjF STU, doc. F. Ridzoň, CSc. otvoril zasadnutie, privítal prítomných senátorov, dekana – 

prof. Ľubomíra Šooša, prodekanov – prof. Františka Urbana, doc. Stanislava Ďuriša a tajomníčku fakulty, 

Ing. Gabrielu Kuzmovú. Následne bol predsedom AS SjF STU predstavený program zasadnutia.   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Benco Peter,  Ing., CSc. 

– Melicher Markus, Ing. 

  

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

 



 2 

K programu zasadnutia neboli pripomienky a doplňujúce návrhy. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Program zasadnutia AS SjF STU a overovatelia zápisnice boli schválení jednohlasne. 

 
K bodu 2:  

Informácie z posledného zasadnutia Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF referoval prítomným senátorom 

dekan fakulty prof. Šooš.   

Informácie z Kolégia rektora a aktuálnych otázok SjF sa týkali najmä  

 schválenia návrhu rozpočtu na rok 2018, 

 troch priorít vedenia – individuálny systém hodnotenia, propagácia štúdia na SjF, rekonštrukcia 

a inovácia laboratórií. 

Diskusia: 

V diskusií k bodu 2 vystúpil prof. Belavý s otázkami k individuálnemu hodnotiacemu systému (ďalej len: 

„IHS“). Konkrétne otázky sa týkali, termínu kedy budú môcť vedúci ústavov vstupovať do IHS a či im bude 

pridelená právomoc upravovať resp. opravovať údaje jednotlivých zamestnancov v IHS. Odpovedal dekan 

fakulty prof. Šooš. Plánovaný termín poskytnutia výsledkov IHS vedúcim ústavov je v pondelok 2.7.2018. 

Pripravuje sa aby vedúci ústavov mohli priamo vstupovať do IHS, pričom údaje sa budú automaticky 

aktualizovať podľa údajov z AIS (akademického informačného systému). Dekan fakulty informoval 

senátorov, že o vytvorený IHS má záujem aj FIIT. Prodekan prof. Urban diskusiu doplnil s pripomienkou 

ako veľmi dôležité vzhľadom na IHS je korektné a včasné vkladanie informácií do AIS. Následne sa 

v rámci  diskusie prihlásil Ing. Chmelko a poukázal na havarijný stav po posledných dažďoch, kedy 

v budove ťažkých laboratórií prišlo k škodovým udalostiam. Dekan fakulty reagoval a informoval 

senátorov, že tento stav je vedeniu známy a je v procese riešenia.   

K bodu 3:  

Informácie zo zasadnutia AS STU (25.6.2018) predniesol prítomným senátorom predseda AS SjF STU, 

doc. Ridzoň. 

Informácie z AS STU sa týkali: 

– schválenia návrhu rozpočtu STU na rok 2018, 

– návrhu na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti ZES, 

a.s. – inžinierske siete pre rýchlo nabíjacie stanice, 

– ďalších podmienok prijímania na štúdium inžinierskych, bakalárskych a doktorandských študijných 

programov na Ústave manažmentu,  

– prípravy volieb kandidáta na rektora, 

– žiadostí o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU.  

K bodu 4:  

Dlhodobý zámer rozvoja SjF STU v Bratislave prezentoval akademickému senátu SjF STU v Bratislave 

dekan fakulty – prof. Šooš. Pripomienky z Vedeckej rady SjF STU a vedenia SjF STU v Bratislave boli do 

predkladaného materiálu už zapracované.  

 

Diskusia: 

V diskusií k bodu 4 vystúpil doc. Ridzoň s pripomienkou na opravu textu v miestach kde je nesprávne 

uvádzaný názov fakulty ako „Strojárska“ fakulta. Následne vystúpil prof. Rohaľ-Ilkiv s dvomi 

pripomienkami. Konkrétne, prvá sa týkala problematiky prevádzkových nákladov na bezproblémový chod 

laboratórií, a druhá sa týkala nutnosti prípravy SjF STU v Bratislave na nové zmeny akreditačného procesu, 

kde sa schyľuje k významným zmenám. Následne vystúpil prof. Belavý s otázkou na dekana fakulty, na 
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proces a stanovenie kritérií pre zúženie študijných programov. Dekan fakulty – prof. Šooš reagoval, pričom 

v odpovedi zdôraznil, že táto otázka by mala byť zodpovedaná ministerkou školstva. Ďalej dekan upozornil 

na nutnosť zúženia počtu študijných programov.  

 

Uznesenie AS SjF STU: AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja Strojníckej fakulty 

STU v Bratislave na roky  2018 – 2023 s pripomienkami. 

 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 18 

 Hlasovalo za : 18 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené jednohlasne. 

K bodu 5:  

Doc. Ridzoň 

 informoval o termíne mimoriadneho zasadnutia akademického senátu dňa 3. 7. 2018 (utorok) o 9:00 

hod.  

Prof. Gulan 

 vystúpil s otázkou na budúcu prevádzku bufetu na SjF. Dekan následne informoval prítomných 

senátorov o troch možných alternatívach prevádzky, pričom táto otázka je v procese riešenia.  

 

Pretože ďalšie pripomienky zo strany senátorov neboli, diskusia k tomuto bodu bola predsedom AS 

ukončená. 

Predseda AS SjF poďakoval prítomným senátorom za ich účasť a aktivitu na tomto zasadnutí.  

 

Zapísala: Ing. Iveta Onderová, PhD. 

 

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

   

Overili  : Ing. Peter Benco, CSc. ....................................................... 

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

 

 

V Bratislave, 4.7.2018                                                                                                                                          

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


