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

 

Zápisnica č. 28 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 25. 09. 2018 o 13:00 h 
 
 

Prítomní:  

1. Belavý Cyril, Prof.,  Ing., PhD. 15. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 16.  Abrhan Filip                              

3. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 17. Čierny Matúš, Bc. 

4. Gabková Jana, RNDr., PhD.                18. Hladiš Peter, Ing. 

5. Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.           19. Majka Marek, Bc. 

6. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             20. Majstrík Andrej, Bc. 

7. Chmelko Vladimír, Ing., PhD. 21. Melicher Markus, Ing. 

8. Knížat Branislav, doc., Ing., PhD.     22. Michal Marko, Bc. 

9. Lokajová Jana, Mgr. 23. Šímová Veronika, Bc. 

10. Onderová Iveta, Ing., PhD. 24.  

11. Petrák Peter, Ing., CSc. 25.  

12. Ridzoň František, doc., Ing., CSc. 26.  

13. Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof.,  Ing. ,CSc.   27.  

14. Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.              

 

Neprítomní:  počas celého zasadnutia      :  Juriga Martin, Ing., PhD.                    – ospr. 

                                                                      Pokusová Marcela,  prof., Ing., PhD.  – ospr.   

                                                                      Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.     – ospr.   

                                                                      Kvasný Patrik  , Bc.                             – ospr. 

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

                                                                      Chmelko Vladimír, Ing., PhD. 

                                                                      Lokajová Jana, Mgr.    

                                                                      Majka Marek, Bc.                      

                                                                      Uváček Marian, Mgr., PhD. 

 
Program: 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 2. Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3. Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU v Bratislave 

 4. Volebná komisia pre doplňujúcie voľby do študentskej časti AS STU v Bratislave 

 5. 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, prodekana prof. Františka Urbana, 

a predstavil program zasadnutia. 

Ďalšie pripomienky a doplňujúce 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 
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Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– Ing. Peter Hladiš           

– Ing. Peter Petrák, CSc. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   1 
 

Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne. 
 
K bodu 2:  

Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF STU referoval prítomným senátorom dekan fakulty, 

prof. Šooš.   

Informácie sa týkali najmä  

 výziev ohľadom strategického výskumu  – SjF STU bude participovať na 12 projektoch, 

 nových dekanov fakúlt STU –   novým dekanom FA STU sa stal prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a 

nový dekan  MtF STU by mal byť vymenovaný do funkcie 1.10.2018, 

 priorít SjF , ktorými sú najmä – systém individuálneho hodnotenia zamestnancov, počet študentov v 1. 

ročníku Bc. stupňa štúdia ( v školskom roku 2018/2019 ich počet narástol o 20%), príprava miestností 

pre ÚTM a študijný program Profesijný bakalár (koniec júna 2019), 

 budovy na Pionierskej ulici – záujem o prenájom, najmä v priestoroch Inkubátora a neskôr aj o jej 

odkúpenie má VUZ, 

 upratovania budovy fakulty – nespokojnosť s vybranou firmou vyjadrili všetky ústavy, firma už bola na 

túto skutočnosť upozornená, vedenie fakulty chce tento problém s upratovaním vyriešiť v čo najkratšom 

čase, 

 bufetu na fakulte  – tento problém bude vedením fakulty do konca roka 2018 vyriešený, 

 zriadenia  šesťdesiatich elektronických šatní, v pláne je ďalších osemdesiat.  
 
K bodu 3:  

Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU v Bratislave predstavil prítomným 

senátorom Ing. Markus Melicher, predseda ŠC SjF STU a člen študentskej časti AS SjF STU: 

Možnosť podávania kandidátky : do 12.10.2018, 23:59 hod. 

Zverejnenie kandidátnych listín : od 15.10.2018 

Dátum konania volieb                : 23.10.2018, v čase 08:00 – 12:00 

24.10.2018, v čase 08:00 – 12:00 

Miesto konania volieb : miestnosť č. 004 na SjF STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 

Bratislava 

Odovzdanie kandidátnych listín : predsedovi volebnej komisie osobne po telefonickej alebo 

emailovej dohode (markus.melicher@stuba.sk / 09048 212 312) 

Žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k tomuto bodu programu vznesené neboli a tak sa pristúpilo 

ku schváleniu navrhnutého harmonogramu. 

     Výsledky  hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
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Záver: AS SjF STU schválil Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU v Bratislave 

jednomyseľne. 

 
K bodu 4:  
Ing. Melicher ďalej predstavil navrhnutých členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej 

časti AS STU v Bratislave: 

 Ing. Markus Melicher 

 Bc. Patrik Kvasný 

 Bc. Matúš čierny 

 Bc. Veronika Šímová (náhradník) 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 22 

 Hlasovalo za : 22 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: AS SjF STU schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 

v Bratislave jednomyseľne. 

 

Následne si schválená volebná komisia zvolila za svojho predsedu Ing. Markusa Melichera. 

 

 

 
K bodu 5:  

V diskusii vystúpili 

 Prof. Sejč – upozornil na nekorektné správanie členov VUZ, ktorí žiadali sprístupniť miestnosti budovy 

na Pionierskej ulici, hoci ich ústav o tom informovaný nebol; chyba sa stala na strane vedenia fakulty, 

keď príslušný prodekan včas neinformoval vedenie ústavu o tejto návšteve, 

 Dr. Gabková upozornila  

 na neodstránenie nahlásených závad okien – podporil ju aj Ing. Chmelko; fakulta dlhuje firme, ktorá 

okná montovala, ešte nemalú čiastku peňazí, tie jej budú vyplatené až po odstránení týchto závad, 

v súčastnosti prebieha rokovanie s firmou, 

 na kolíziu povinných a povine voliteľných predmetov v rozvrhu, ktorý  má byť urobený tak, aby 

študent mohol absolvovať ktorýkoľvek ním vybraný povinné voliteľný predmet, 

 na novú bezdrôtovú sieť EDUROAM, ktorá funguje takmer na všetkých univerzitách EU a na ktorú 

majú možnosť pripojiť sa už zamestnanci SvF a FCHPT ale Sjf ešte nie; bližšie informácie o tejto 

sieti poskytol Ing. Melicher a prodekan Urban prisľúbil vyriešiť túto záležitosť pre fakultu,  

 prof. Belavý  – chcel vedieť, prečo boli zablokované finančné prostriedky na UVP; vysvetlenie podal 

dekan fakulty – zablokované boli prostriedky len na rok 2018, nakoľko sa vedúci dotknutých  ústavov 

nedohodli o ich rozdelení a stanovil im lehotu dohodnúť sa do 2 týždňov, najneskôr do konca mesiaca 

október 2018, potom o ich delení rozhodne sám, tak ako ho o ich delení zaviazal AS SjF, 

 Ing Fekete 

 navrhol v delení finančných prostriedkov na rok 2018 dodržať metodiku ich delenia z r. 2017 

a potom ich deliť dohodou medzi dotknutými ústavmi, 

 poukázal na neotvorenie štúdijného programu na ich ústave, na ktorý bolo zapísaných 13 študentov, 

pričom na iných ústavoch sa štúdijný program otvoril, aj keď majú na svojom štúdijnom programe 

menší počet študentov ako bol stanovený (20); vysvetlenie mu podal opäť dekan fakulty – otvorené 

boli len tie štúdijné programy, na ktoré bolo prihlásených 20 a viac študentov, realitou je, že po 

zápise ich navštevuje menší počet študentov, ako bolo prihlásených a pripomenul, že taktiež nebol 

otvorený študijný program Strojárske technológie a materiály, 

 



 4 

 doc. Ridzoň – zaujímal sa o výučbu v týždni 29.10. – 2.11.2018, v ktorom sú 2 štátne sviatky, utorok 

a štvrtok a v piatok je plánované rektorské voľno; prof. Urban v odpovedi uviedol, že tento problém je 

v štádiu rokovania vedenia fakulty a vedúci ústavov budú včas informovaní o výučbe v tomto týždni, 

 Prof. Roháľ-Ikiv  – zaujímal sa o aktuálny počet študentov fakulty; informácie mu podal prodekan pre 

pedagogiku, prof. Urban – v akademickom roku 2017/2018 študuje na Bc. stupni štúdia v 1. ročníku 242 

študentov, v 2. ročníku 120 študentov a v 3. ročníku 127 študentov, na Ing. stupni štúdia študuje  v 1. 

ročníku 152 študentov a v 2. ročníku 162 študentov. 

 študentka Šímová  – chcela vedieť, či pokračuje spolupráca s Kubou; prof. Urban uviedol, že v tomto 

akademickom roku nie, nakoľko záujem zo strany študentov SjF STU nebol, 

 na záver ešte raz vystúpil prof. Belavý, predseda Legislatívnej komisie, ktorý pripomenul harmonogram 

volieb do AS SjF STU na roky 2018-2022 (bol schválený AS SjF STU na svojom zasadnutí 29.5.2018) 

a pokyny k nadchádzajúcim voľbám do AS SjF STU .  

 

Pretože ďalšie diskusné príspevky zo strany prítomných neboli, diskusia k tomuto bodu programu bola 

predsedom AS ukončená. 

 

Na záver zasadnutia ešte predseda AS SjF oznámil všetkým prítomným plánovaný termín zasadnutia už 

novozvoleného AS SjF STU – 11.12.2018 , pokiaľ nebude dovtedy ešte vznesená požiadavka o zvolanie 

mimoriadneho zasadnutia AS SjF STU zo strany dekana fakulty. 

 

Zapísala: RNDr. Jana Gabková, PhD. 

 

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

   

Overili  : Ing. Peter Hladiš           ....................................................... 

 Ing. Peter Petrák, CSc. 
........................................................ 

 

 

V Bratislave, 28.9.2018 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  


