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

 
 

Zápisnica č. 13 / (2014 – 2018) 

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 13. 12. 2016 o 14:00 h 
 

 
Prítomní :  

1. Belavý Cyril, prof.,  Ing., PhD. 14. Sejč Pavol, prof., Ing., PhD.            

2. Benco Peter,  Ing., CSc. 15. Schrek Alexander, doc.,  Ing., PhD.          

3. Beniak Juraj, doc., Ing.,  PhD. 16. Urban František, prof., Ing., CSc.     

4. Fekete Roman, doc.,  Ing., PhD. 17. Uváček Marian, Mgr., PhD. 

5. Gabková Jana, RNDr., PhD.                18. Grausová Ivana, Bc. 

6. Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD.           19. Kováč Tomáš, Ing. 

7. Havelka Ferdinand, Ing., PhD.             20. Kozakovič Radko, Ing.                         

8. Chmelko Vladimír, Ing., PhD.              21. Melicher Markus, Bc. 

9. Juriga Martin, Ing., PhD. 22. Nemec Martin, Bc. 

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

11. Pokusová Marcela,  doc., Ing., PhD. 24. Sivý Martin, Ing. 

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

13. Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.,  Ing. CSc.     

Neprítomní : počas celého zasadnutia     :  Kucharíková Anna, PhDr., CSc.   – ospr.  

                                                                     Chlebo Michal, Bc.                       – ospr. 

                                                                     Kertész Milan, Ing.                       –  ospr.                     

                      fluktuácia počas zasadnutia:  Gabková Jana, RNDr., PhD.               .    

                                                                     Urban František, prof., Ing., CSc.     

                                                                     Schrek Alexander, doc.,  Ing., PhD.          

           
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

 2.   Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF 

 3. Informácie zo zasadnutia AS STU  

 4. Informácie o výsledku volieb do ŠRVŠ 

 5. Výročná správa za oblasť vzdelávania na SjF STU za  akademický rok 2015/2016 

 6. Rozpočet SjF STU – úpravy dotácie na rok 2016 

 7. Čerpanie pridelených účelovo-určených prostriedkov na rekonštrukčné práce, údržbu 

a opravy v r. 2016 

 8. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie otvoril predseda AS SjF STU, doc. Ing. F.Ridzoň, CSc.  Privítal prítomných senátorov a hostí 

(dekana fakulty, doc. Hučka, prodekanov –  Dr. Záhonovú, doc. Kollátha, doc. Masaryka, prof. Gondára a  

tajomníčku fakulty Ing. Kuzmovú) a predstavil program zasadnutia. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

– prof. Ladislav Gulan 

– Ing. Radko Kozakovič 

Program zasadnutia aj overovatelia zápisnice boli schválení bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. 

Výsledky hlasovania: Počet členov AS : 27 

 Počet prítomných : 21 
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 Hlasovalo za : 21 

 Hlasovalo proti :   0 

 Zdržalo sa hlasovania :   0 
K bodu 2:  

Rokovanie AS SjF STU začalo uctením si pamiatky zosnulého prof. Stáreka minutou ticha. 

Informácie z Kolégia rektora (7.12.2016) a aktuálne otázky SjF predniesol prítomným senátorom dekan 

fakulty, doc Hučko.  

Informácie z Kolégia rektora sa týkali najmä: 

– počtu študentov uplatnených na trhu práce,  

– 80. výročia univerzity, 

– revitalizácie študentských domovov.  

Aktuálne otázky SjF smerovali: 

– k rekonštrukcii fakulty – tá bude prebiehať v dvoch etapách: 1. etapa – obnova učební na 3. a 4.     

poschodí a vybavenie šiestich laboratótií, 2. etapa – rekonštrukcia výpočtového strediska,  

– k propagácii štúdia na SjF STU – spolupráca fakulty so SŠ (fakulta už spolupracuje so SPŠS, 

Fajnorovo nábr. v Bratislave), akcia Grand Prix, rozhlas, televízia, facebook, 

– k prospechovým  štipendiám – odmenenie sa dotkne  cca 10% študentov v každom ročníku štúdia, 

– k prehodnoteniu stavu zamestnancov a ich redukcii vzhľadom na počet študentov fakulty, okrem 

iného pripomenul nariadenie rektora STU neprijímať nových zamestnancov, 

– k presťahovaniu zamestnancov a zariadení z budovy na Pionierskej ulici, 

– k vytvoreniu excelentného štúdijného programu na niektorom z ústavov fakulty, ktorý by vychovával 

špičkových odborníkov do praxe.  

V diskusii vystúpil prof. Roháľ–Ilkiv, prof. Belavý, prof. Sejč , Ing. Kováč, Bc. Melicher a Bc. 

Ondraščin, ktorých príspevky sa venovali  presťahovaniu zamestnancov a zariadení z budovy na 

Pionierskej ulici, predaju resp. prenajímaniu budovy na tejto ulici a  personálnym opatreniam na fakulte.  
 
K bodu 3:  

Doc. Ridzoň predniesol senátorom  aktuálne informácie zo zasadnutí AS STU (24.10.2016 a 12.12.2016), 

ktoré sa týkali: 

– doplnenia aktuálneho stavu členov volebnej a pedagogickej komisie, 

– návrhu na vymenovanie členov disciplinárnej komisie, 

– organizačného poriadku Inštitútu celoživotného vzdelávania STU, 

– rozpočtu STU – úprava dotácie na rok 2016 – Dodatok č.8 a č.10 k Dotačnej zmluve, 

– návrhu na vymenovanie člena Správnej rady STU (schválený návrh na vymenovanie prof. Hudeca 

z FCHPT STU), 

– nájmu nehnuteľných vecí STU, 

– vysporiadania pozemkov medzi STU s mestom, 

– valorizácie platov zamestnancov, 

– súdnych sporov STU, 

– návrhu študijných programov a ďalšími podmienkami prijímania na štúdium (Ústav manažmentu 

STU), 

– rozpočtu STU – úprava dotácie na rok 2016 – použitie nerozdelenej dotácie, 

– zmeny účelu použitia prostriedkov z rozpisu dotácie – Fond obnovy pre SvF STU, 

– návrhu dodatku č.5 k Organizačnému poriadku STU, 

– návrhu na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve na FCHPT STU, 

– výhľadového investičného plánu STU do roku 2020 (AS STU prerokoval a vzal na vedomie). 

V diskusii tento bod programu doplnil prof. Roháľ– Iľkiv informáciou o projekte AKORD, doc. Beniak 

sa zaujímal, prečo má fakulta projekty s malým rozpočtom a Ing. Chmelko pripomenul, že je potrebné 

aktualizovať dlhodobý zámer rozvoja SjF STU. 
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K bodu 4:  

Bc. Melicher informoval prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do ŠRVŠ. Bc. Ondraščin sa stal 

delegátom do ŠRVŠ a následne bol zvolený za predsedu Valného zhromaždenia. 
 
K bodu 5:  

Materiál na rokovanie predložil dekan fakulty. Uvedený materiál prezentovala prodekanka Dr.  Záhonová 

na základe čl. 7 bod 1 písm. i) Štatútu SjF STU v Bratislave, v ktorom okrem iného informovala 

prítomných o aktuálnych počtoch študentov a štúdijných programov na jednotlivých stupňoch štúdia.  

Diskusia, v ktorej vystúpil prof. Gulan, doc. Beniak a doc. Ridzoň, bola zameraná na problém povinne 

voliteľných predmetov, vyplneniu hodnotiaceho dotazníka v AIS študentami a jeho výpovednej hodnote 

ako aj reakreditácie fakulty. 

Z rokovania uvedeného bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu za oblasť vzdelávania na SjF STU za  akademický rok 

2015/2016. 

     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 bez pripomienok. 

 

 
K bodu 6 a 7: 
Tajomníčka fakulty, Ing. Gabriela Kuzmová stručne prezentovala prítomným senátorom najskôr 

Rozpočet SjF STU – úpravy dotácie na rok 2016 a potom Čerpanie pridelených účelovo-určených 

prostriedkov na rekonštrukčné práce, údržbu a opravy v r. 2016. 

V diskusii prof. Roháľ–Ilkiv, predseda EK, pripomenul, že EK sa na svojom zasadnutí dňa 06.12.2016 

zaoberala aj týmito bodmi programu, na ktoré boli prizvaní práve Ing. Kuzmová a predseda senátu doc. 

Ridzoň, a po diskusii prítomných členov komisie s prizvanými hosťami EK odporúča senátu SjF:  

a) schváliť „Rozpočet SjF STU – úpravy dotácie na rok 2016“ bez pripomienok, 

b) zobrať na vedomie „Čerpanie pridelených účelovo-určených prostridkov na rekonštrukčné práce,   

            údržbu a opravy v r. 2016“ bez pripomienok. 

 

Uznesenie AS SjF STU:  

1.  AS SjF STU schvaľuje Rozpočet SjF STU– úpravy dotácie  na rok 2016 do 30.11.2016.  

2. AS SjF STU berie na vedomie Čerpanie pridelených účelovo-určených prostriedkov na rekonštrukčné 

práce, údržbu a opravy v r. 2016 .  

Výsledky hlasovania – uznesenie 1.  Výsledky hlasovania – uznesenie 2. 

Počet členov AS : 27 Počet členov AS : 27 

Počet prítomných : 21 Počet prítomných : 23 

Hlasovalo za : 21 Hlasovalo za : 23 

Hlasovalo proti :   0 Hlasovalo proti :   0 

Zdržalo sa hlasovania :   0 Zdržalo sa hlasovania :   0 

Záver: Obidve uznesenia AS SjF STU boli  schválené bez pripomienok. 

. 
 
K bodu 8: 

Bc. Melicher v mene študentskej časti AS SjF STU oslovil dekana fakulty a prítomných senátorov 
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v súvislosti s aktuálnym stavom fakulty a balíku opatrení a zmien, ktoré z tohto stavu vyplývajú.  Dekan 

fakulty, doc. Hučko, povedal, že do 15.1.2017 zvolá stretnutie vedenia fakulty s akademickou obcou 

ohľadom aktuálnych zmien na fakulte. 

Z diskusie k uvedenému bodu vzišlo nasledujúce uznesenie AS SjF STU: 

AS SjF STU v Bratislave zaväzuje dekana fakulty predložiť návrh na riešenia aktuálnych problémov 

fakulty  do 31.1.2017. 

     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 bez pripomienok. 

 

 

Na záver zasadnutia AS predseda senátu poďakoval prítomným senátorom za aktívnu účasť na rokovaní 

jednotlivých bodov programu a zaželal všetkým prítomných veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017. 

 

Zapísala: RNDr. Gabková Jana, PhD. 

  

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

Overili    : 
Prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.  

 

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

 
Ing. Radko Kozakovič 

 

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

  

 

V Bratislave, 15. 12. 2016 

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

                                                                                                    doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

                                                                                                            predseda AS SjF STU  

 

 

 


