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                           STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava 
 

Zápisnica č. 18/2010 – 2014  
zo zasadania AS SjF STU zo d ňa 31.3.2014 o 14:00 h 

 
 
 
Prítomní: 
 
Ing. M. Bachratý, PhD, prof.Ing.C. Belavý,PhD., Ing. P. Benco, PhD,  Ing .J. Beniak,PhD., prof.Ing. 
P.Élesztös,PhD., doc.Ing. M.Masaryk, PhD.,  doc.Ing.R.Olšiak, PhD., Ing.P. Petrák,PhD. 
doc.Ing. F. Ridzoň,PhD., prof.Ing. B. Rohaľ-Iľkiv,PhD., Ing. Alexander Schrek, PhD. doc.Ing.P. 
Sejč,PhD., Ing. C. Schmidtová, Mgr. M. Uváček, PhD. Mgr. K. Vassalová, RNDr. Viera Záhonová, 
PhD., Doc.Ing.S.Žiaran, PhD., 

Bc. T.Kováč, Bc.M.Kirka, Bc. J.Krčová, Bc. I.Matúš, M. Melicher, M.Nemec, L.Mihályová, M. 
Ondraščin, M. Šauša 

 
Neprítomný: doc.Ing. R. Fekete, PhD,  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Voľba predsedu AS SjF STU  
3. Voľba podpredsedu AS SjF STU  
4. Návrh dekana na schválenie študijných programov uskutočňovaných na fakulte  
5. Návrh dekana na schválenie študijného poriadku SjF STU  
6. Návrh dekana na schválenie výročnej  správy o hospodárení  SjF STU (pokiaľ prebehne analýza 

v ekonomickej  komisii AS SjF a bude odporučená na prerokovanie) 
7. Rôzne 
 
          
 
K bodu 1:  
Zasadnutie otvoril podpredseda  zamestnaneckej časti AS SjF STU Doc.Ing. R.Olšiak ,PhD.   
Prítomní členovia AS  SjF schválili program schôdze a overovateľov zápisnice Ing.Beniaka a 
Bc.Tomáša Kováča. 
 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      27    
Počet prítomných:    26  
Za:                            26 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  0   
 
 
 
 
K bodu 2: 
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Na funkciu predsedu AS SjF STU boli navrhnutí dvaja kandidáti: 
Doc. Ing. Robert Olšiak, PhD. 
Bc. Tomáš Kováč 
Obaja navrhnutí svoju kandidatúru potvrdili. 
Hlasovanie prebehlo tajne.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:                                                    27   
Počet prítomných:                                                  26 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:                    26 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 25  
Počet hlasov za  doc. Olšiaka:                                13 
Počet hlasov za Bc. Kováča                                   12 
Neplatný lístok:                                                        1 
 
AS SjF STU v tejto voľbe nezvolil svojho predsedu, žiadny z kandidátov nedostal nadpolovičnú 
väčšinu 14 hlasov z 27. 
Druhé kolo volieb prebehne na budúcom zasadnutí senátu, kandidatúry je možné poslať do 4.4. 
2014 do 12.hod. členom predsedníctva. 
 
 
 
K bodu 3: 
 
Vzhľadom na to, že nebol zvolený predseda senátu, stáva sa plánovaný bod 3 bezpredmetným a 
sťahuje sa z programu rokovania. 
 
K bodu 4: 
 
Dekan fakulty predstavil senátu štruktúru študijných programov do akreditácie, akademický senát 
ju má prerokovať,  schvaľuje ju vedecká rada fakulty. Štruktúra sa pripravovala počas mnohých 
spoločných zasadnutí garantov študijných programov a musela rešpektovať východiská a kritériá, 
ktoré boli pre akreditáciu definované tak z ministerstva školstva a akreditačnej komisie, ako aj 
z rektorátu STU. Bol stanovený pomer medzi povinnými, povinne výberovými a výberovými 
predmetmi a počty hodín a kreditov. V prípade, že by to bolo potrebné, dajú sa do materiálu ešte 
zapracovať drobné úpravy. 
V rozsiahlej diskusii k tomuto bodu vystupovali doc.Sejč, prof.Elesztös,Ing. Benco, Dr.Záhonová, 
doc. Žiaran, doc Olšiak, dekan fakulty prof.Šooš a prodekan doc. Urban. Za študentov sa vyjadrili 
Bc.Kováč, Bc.Kirka, M.Melicher, I.Matúš. Študenti žiadali niektoré zmeny: v BŠ namiesto 
predmetu Konštruovanie I v 3. semestri zaradiť povinne predmet Technická mechanika II,  predmet 
Konštruovanie I presunúť namiesto Technológie II do 4. semestra a následne Technológiu II 
presunúť do semestra 5. A aby nevznikalo preťaženie študentov a ostala zachovaná profesijná 
špecializácia 6. semestra, tak z 5. semestra sem do posledného semestra bakalárskeho štúdia navrhli 
zaradenie predmetu ŠP4 .  Čím síce pribudne jeden predmet v 6. Semestri bakalárskeho štúdia 
avšak nenaruší sa jeho homogenita a ani nevznikne preťaženie študentov. Svoju požiadavku 
zdôvodnili udržaním a zvýšením kvality štúdia, aby jeho absolventi boli naďalej žiadaní na trhu 
práce. 

Niektorí členovia AS sa prihovárali za toto riešenie, ale podľa dekana fakulty je predložený materiál 
výsledkom dlhých rokovaní a dohody v rade garantov. Pozval študentov, aby prišli svoje 
pripomienky na túto radu prezentovať a ak budú garanti so zmenou na úkor nejakého iného 
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povinného predmetu písomne súhlasiť, prijme ich riešenie. Musí však rešpektovať zákonné 
predpisy, aby akreditačný spis nebol zamietnutý. Bc. Kováč navrhol uznesenie, podľa ktorého by sa 
rokovanie o tomto bode programu prerušilo do najbližšieho zasadnutia AS SjF. 

Uznesenie: 

AS SjF STU prerušuje rokovanie o návrhu študijných programov uskutočňovaných na Strojníckej 
fakulte STU. Návrhom študijných programov sa bude AS SjF STU zaoberať na svojom ďalšom 
zasadnutí. 

Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:      27   
Počet prítomných:    25  
Za:                            23 
Proti:                          0 
Zdržali sa:                  2 
 
 
 
 
K bodu 5: 
 
Dekan fakulty prof.Šooš predložil na schválenie návrh vnútorného predpisu „Študijný poriadok 
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“. Predstavil ho prodekan fakulty 
doc. Urban. Išlo o materiál prerokovávaný už na predošlom zasadnutí AS SjF STU  dňa 25.3.2014, 
ktorý bol stiahnutý a do ktorého boli zapracované pripomienky členov AS SjF STU.  Členovia 
akademického senátu  dokument v navrhovanom znení odsúhlasili. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:                                                  27 
Počet prítomných:                                                20  
Za:                                                                        20 
Proti:                                                                      0 
Zdržali sa:                                                              0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
Výročnú správu o hospodárení SjF STU prezentovala tajomníčka fakulty Ing. Kuzmová. Správa 
bola predtým prerokovaná v ekonomickej komisii dňa 28.3.2014. Predseda ekonomickej komisie 
doc. Ridzoň  prečítal zápis zo schôdze komisie a odporučil senátu správu schváliť. 
Zároveň navrhuje schváliť aj výšku súhrnnej dotácie za rok 2013. 
 
Uznesenia: 
 
 
AS SjF STU schvaľuje výšku súhrnnej dotácie na rok 2013 podľa výročnej správy o hopodárení 
fakulty (tab.č.1).  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:                                                  27 
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Počet prítomných:                                                22  
Za:                                                                        22 
Proti:                                                                      0 
Zdržali sa:                                                              0 
 
AS SjF STU na odporučenie ekonomickej komisie senátu schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
SjF STU za rok 2013 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS:                                                  27 
Počet prítomných:                                                22  
Za:                                                                        22 
Proti:                                                                      0 
Zdržali sa:                                                              0 
 
 
 
K bodu 7 - rôzne: 
 
Doc. Olšiak  pripomenul, že podľa dohody z bodu 2 dnešného rokovania prebehne na najbližšom 
zasadnutí AS SjF druhé kolo voľby predsedu senátu, žiada všetkých, aby sa na jeho rokovaní 
zúčastnili. Predbežný termín je stanovený na 15.4.2014 
 
Predsedajúci schôdze doc. Olšiak zasadnutie potom  ukončil. 
 
 
Zapísala: K.Vassalová 
 
 
 
Overili: Ing.J.Beniak, PhD. 
                    
              Bc. T. Kováč 
                                                     
  
 
 
V Bratislave, 4.4.2014                                           Doc.Ing. Robert Olšiak, PhD. 
                                         
                                                                                Podpredseda zam.časti AS SjF STU                                          
 
 
 


