STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava
Zápisnica č. 2/2014 – 2018
zo zasadania AS SjF STU zo dňa 20.1.2015 o 14:00 h

Prítomní:
Prof.Ing. Cyril Belavý, CSc., Ing. Peter Benco, CSc. Ing. Juraj Beniak, 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, CSc., PhDr. Anna Kucharíková,
CSc., Doc.Ing. Michal Masaryk, PhD., Ing. Peter Petrák, CSc., Doc.Ing. Marcela Pokusová,PhD.
Doc.Ing. František Ridzoň, CSc., Prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., Prof.Ing.Pavol Sejč,PhD.,
Mgr. Marian Uváček, PhD.
Ing. Milan Kertész, Ing.Tomáš Kováč, Ing. Radko Kozakovič, Bc.Juraj Majera, Markus Melicher,
Martin Nemec, Martin Ondraščin, Lukáš Vilášek
Neprítomní: Ing. Alexander Schrek, PhD., Bc.Jana Krčová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Výročná správa za oblasť vzdelávania za akad.rok 2013/2014
Správa o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2014
Odpredaj nadbytočného majetku
Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie zvolal a otvoril predseda AS SjF STU, doc.Ing. F.Ridzoň, CSc. Privítal prítomných,
predstavil program schôdze. Prítomní členovia AS SjF schválili program schôdze a overovateľov
zápisnice, Ing. J.Beniaka, PhD. a M. Melichera.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 24
Za:
24
Proti:
0
Zdržali sa:
0
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K bodu 2:
Ešte pred prerokovaním Výročnej správy za oblasť vzdelávania si vyžiadal slovo dekan fakulty,
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD, aby sa za seba aj za celé vedenie fakulty poďakoval akademickému
senátu za dobrú spoluprácu počas celého funkčného obdobia a zaželal mu rovnako dobrú
spoluprácu s novým dekanom a prodekanmi, ktorí sa ujmú svojich funkcií od februára.
Predseda senátu doc.Ridzoň poďakoval v mene AS SjF končiacemu vedeniu fakulty za všetku
prácu, ktorú odviedlo počas svojho funkčného obdobia v prospech fakulty.
Výročnú správu za oblasť vzdelávania potom predniesol prodekan doc. Urban. Zvlášť pripomenul
prípravu akreditačného spisu, podrobne sa venoval porovnaniu počtov prijatých a zapísaných
študentov na 1. a 2. stupni štúdia a výsledkom dotazníkového prieskumu medzi študentami, aj keď
návratnosť dotazníkov za akademický rok 2013/14 bola len 4,05 %.
V diskusii k tejto téme vystúpili prof.Gulan, prof. Belavý, Dr. Kucharíková a J. Majera, zaujímali sa
o podiel študentov prichádzajúcich na inžinierske štúdium na našu fakultu z iných škôl aj o počty
bakalárov z našej fakulty, ktorí si volia inú školu pre štúdium na 2. stupni. Mnoho ich odchádza
študovať do Brna vzhľadom na lepšie podmienky štúdia v ČR.
Prof. Gulan sa vyjadril k prieskumu, kde študenti využili možnosť odpovedať na otázku: „Vaše
námety a názory“, pričom vysvetlil doteraz platný rozsah predmetu mechanické a hydraulické
prevody a jeho zvýšenú hodinovú dotáciu v novej akreditácii. Poukázal na splnenie želania
študentov - navýšenie hodín daného predmetu.
J.Majera sa zaujímal o to, aká je úspešnosť študentov v doktorandskom štúdiu. Prodekan
prof.Gondár uviedol, že v predchádzajúcich rokoch v štandardnej dĺžke štúdia ukončilo 90 %
študentov, ale len veľmi malý počet zostane pracovať na našej fakulte. Mnohí sa pracovne uplatnia
v zahraničí.
Po ukončení diskusie senát hlasoval o predloženej správe.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
25
Proti:
0
Zdržali sa:
0
AS SjF STU Výročnú správu za oblasť vzdelávania za akad.rok 2013/2014 schválil bez
pripomienok.

K bodu 3:
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Správu o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2014 predniesol prodekan fakulty prof. Gondár,
podrobne komentoval jednotlivé kapitoly znázornené grafmi a uviedol, že ešte bude potrebné
doplniť niektoré údaje z hľadiska účtovníctva, ktoré ešte nie je uzavreté. Vyzval na podávanie
projektov, zahraničných aj domácich.
V diskusii sa J.Majera zaujímal, ako sú definované náplne predmetov pre zahraničných študentov,
ktorí k nám prichádzajú v rámci programu Erasmus, ako aj o snahu prijímať na našu fakultu
študentov zo zahraničia. Na otázku odpovedal dekan fakulty prof.Šooš, že všetky náplne predmetov
sú uvedené v rubrike STU ECTS Label a poskytujú dostatok informácií. Pokiaľ ide o úsilie získať
na fakultu študentov zo zahraničia, je to dôležité pre budúcnosť fakulty, jej kredit a kredit našich
pedagógov a taktiež pre získanie doplnkových finančných zdrojov na jej fungovanie.
Po ukončení diskusie senát hlasoval o predloženej správe.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
25
Proti:
0
Zdržali sa:
0
AS SjF STU schválil Správu o VVČ a zahraničných vzťahoch za rok 2014 bez pripomienok.

K bodu 4:
Dekan fakulty Prof. Šooš predložil akademickému senátu návrh na odpredaj nadbytočného majetku,
UVZ Ľubochňa a podrobne ho zdôvodnil.
AS SjF STU súhlasí s odpredajom predmetného nadbytočného majetku.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS:
27
Počet prítomných: 25
Za:
24
Proti:
1
Zdržali sa:
0

K bodu 5 – Rôzne:
Predseda senátu oznámil, že budúce plánované zasadnutie AS SjF sa bude konať 3.2.2015,
materiály na rokovanie budú veľmi dôležité a preto je účasť senátorov nevyhnutná. Požiadal tých,
ktorí by sa prípadne z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť, aby mu to dopredu oznámili.
Predseda senátu informoval prítomných, že Ing. Tomáš Kováč bol na základe návrhu študentskej
časti AS SjF STU vymenovaný za člena dozornej rady Internetklubu Mladá garda (IKMG).
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Predseda AS SjF STU poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie

Zapísala: K.Vassalová

Overili: Ing. J.Beniak, PhD.
M.Melicher

V Bratislave, 22.1.2015

.

Doc.Ing.František Ridzoň,CSc.
Predseda AS SjF STU
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