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Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej AS SjF) pracoval v roku 2020 

v tomto zložení: 

 

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. - predseda 

 

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - podpredseda 

Ing. Andrej Majstrík   - podpredseda AS SjF za študentskú časť 

 

Členovia zamestnaneckej časti: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., Ing. Iveta Onderová, PhD., prof. Ing. 

Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. Ferdinand Havelka, PhD., doc. Ing. 

Vladimír Chmelko, PhD., doc. Ing. Branislav Knížat, PhD., Mgr. Jana Lokajová, Ing. Peter 

Petrák, PhD., prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD., doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. 

Pavol Sejč, PhD., doc. Ing. Alexander  Schrek, PhD., Mgr. Marián Uvaček, PhD., doc. Ing. 

Štefan Gužela, PhD., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., RNDr. Viera Záhonová, CSc. 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Jozef Bezák (od 15.10.2020), Ing. Matúš Čierny, Bc. Marek Habara, Ing. Peter Hladiš (do 

31.8.2020), Bc. Erik Chovančák, Bc. Samuel Jankove (od 15.10.2020), Zuzana Krajčíková (od 

15.10.2020), Bc. Patrik Šíma (do 8.7.2020), Ing. Andrej Majstrík, Bc. Marko Michal (do 

8.7.2020), Bc. Marek Noga, Bc. Veronika Šímová (do 8.7.2020), Andrea Poničanová (od 

15.10.2020) 

 

Pre efektívnejšiu činnosť si akademický senát pre funkčné obdobie 2018 - 2022 zvolil dve 

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2020 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - predseda 

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. 

Ing. Peter Benco, CSc. 

Bc. Veronika Šímová (do 8.7.2020) 

 

Ekonomická komisia pracovala v roku 2020 v nasledujúcom zložení: 

 

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. - predseda 

Ing. Peter Petrák, PhD 

doc. Ing. Martin Gulan, PhD. 

Ing. Andrej Majstrík 

 

Program rokovaní AS SjF pripravovalo v súlade s predkladanými návrhmi dekana fakulty 

predsedníctvo AS SjF v zložení: doc. Ing. František Ridzoň, CSc., prof. Ing. Ladislav Gulan, 

PhD., Ing. Andrej Majstrík, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. a doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 
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Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne koronavírusu COVID – 19, Predsedníctvo 

AS SjF zasadalo spolu 4 krát. Na týchto zasadnutiach okrem už spomínanej prípravy programu 

zasadnutí AS SjF bolo pripravované stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

s vedením fakulty. Predsedníctvo ďalej prerokovalo správu o činnosti AS SjF STU v Bratislave 

za rok 2019, prípravu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SjF, prípravu doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS STU v Bratislave za Strojnícku fakultu, prípravu doplňujúcich 

volieb do ŠRVŠ, kontrolovalo prípravu záverečného stanoviska Ekonomickej komisie AS SjF 

k podnetu vo veci rozpočtu na mzdy a metodiky individuálneho hodnotenia zamestnancov.  

AS SjF zorganizoval dňa 17.09.2020 stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

s vedením fakulty. Hlavnými témami tohto stretnutia boli organizácia zabezpečenia výučby v 1. 

semestri akademického roku 2020/2021, hodnotenia individuálnych výkonov zamestnancov, 

stav realizácie rekonštrukcií laboratórií. 

 

Členovia legislatívnej komisie boli členmi sčítacej komisie pri hlasovaniach v AS SjF.  

Legislatívna komisia pripravila a predložila materiály zaoberajúce sa prípravou doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS SjF a prípravou doplňujúcich volieb do študentskej časti AS 

STU v Bratislave za Strojnícku fakultu. 

Ekonomická komisia zasadala 3 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala úpravy dotácie 

fakulty k 31.12.2019, výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2019, podnet ohľadom  

rozpočtu na mzdy a metodiky individuálneho hodnotenia zamestnancov, návrh rozpočtu fakulty 

na rok 2020, odpočet úloh fakulty za rok 2019 a konkretizácia úloh na roky 2020 – 2021, 

informáciu o čerpaní dotácie fakulty k 3.11.2020, úpravy dotácie fakulty k 31.10.2020, 

rozdelenie dotácie UVP na ústavy na rok 2020. Stanovisko ekonomickej komisie k jednotlivým 

bodom rokovania bolo prezentované na zasadnutiach AS SjF predsedom ekonomickej komisie. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne koronavírusu COVID – 19, AS SjF 

zasadal v roku 2020 len 2 krát (viaceré plánované zasadnutia sa neuskutočnili z vyššie 

uvedeného dôvodu) a schválil, prípadne len prerokoval celkovo 21 predložených materiálov. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania boli prerokované a schválené: „Ďalšie podmienky prijatia na 

štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF 

STU v Bratislave na akademický rok 2021/2022“, „Dodatok číslo 1 k vnútornému 

predpisu číslo 2/2014 Študijný poriadok Strojníckej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave“ a „Návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie SjF 

STU v Bratislave“. 

b) Vedeckovýskumná činnosť a zahraničné vzťahy – bola analyzovaná, prorokovaná a 

schválená „Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch Strojníckej 

fakulty STU v Bratislave za rok 2019“. Došlo k zlepšeniu v oblasti domácich projektov, 

výsledky v medzinárodných projektoch sú slabšie a tiež sa znížil objem finančných 

príjmov z hospodárskych zmlúv. Jednoznačným cieľom je zvýšenie podávania 

medzinárodných projektov a zapájania sa do medzinárodných výziev. 

c) Hospodárenie fakulty za rok 2019 – v rámci predloženej „Výročnej správy 

o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2019“ boli prezentované výsledky formou 

prehľadných tabuliek a každá položka náležite komentovaná. V rámci kontroly mala 

ekonomická komisia k nahliadnutiu aj vyžiadané originály účtovných dokladov 

k deviatim vybraným položkám. 

d) Rozpočet fakulty na rok 2020 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 
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hospodárenia v roku 2019, zo skutočnosti za predchádzajúce mesiace 2020, 

z očakávaných nákladov, z pridelenej dotácie na rok 2020 a z ostatných očakávaných 

výnosov do konca roka 2020. Pri prerokovaní návrhu rozpočtu boli vznesené 

nasledujúce požiadavky: vyčleniť sumu na zabezpečenie prevádzkových nákladov 

ústavov maximálne do 2000 EUR podľa čerpania, vyčleniť v položke materiál, resp. 

údržba prostriedky na obnovu materiálno-technickej základne výučby podľa aktuálnych 

potrieb a vzhľadom na centralizáciu položky „Mzdové náklady“ samostatne podporiť 

začínajúcich a perspektívnych pedagogických a výskumných zamestnancov.  

e) Doplňujúce voľby na SjF do AS SjF STU a AS STU – v hodnotenom období sa 

uskutočnili doplňujúce voľby do  AS SjF STU na funkčné obdobie 2018 – 2022 

a doplňujúce voľby do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023. 

f) Aktuálna situácia a dianie na fakulte – tejto problematike boli venované pravidelné body 

rokovania AS SjF. Konkrétne bod „Informácie z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF“ 

a bod „Rôzne“. 

 

V diskusiách členov AS SjF v rámci záverečného bodu programu zasadania AS odzneli 

doplňujúce otázky k predkladaným materiálom a otázky týkajúce sa aktuálnej situácie na SjF a 

STU. 

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, rozhodnutiach a výsledkoch hlasovania sú 

uvedené v zápisniciach zo zasadnutí AS SjF č. 8/(2018 – 2022) a č. 9/(2018 – 2022), ktoré sú 

k dispozícií na webovej stránke Strojníckej fakulty (Úradná tabuľa/Akademický 

senát/Zápisnice z rokovania akademického senátu SjF). 

 

Percentuálna účasť členov AS SjF na zasadnutiach bola priemerne 81,5%. Oproti minulému 

roku je účasť nižšia a bola spôsobená okolnosťami v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

COVID - 19. 

 

Stálymi bodmi zasadnutia AS SjF boli „Informácia o zasadnutí AS STU“ (informuje predseda 

AS SjF prípadne ďalší členovia AS SjF STU, ktorí sú zároveň aj členmi AS STU) a ako už bolo 

uvedené vyššie „Informácia z Kolégia rektora a aktuálne otázky SjF“ (informuje dekan fakulty 

prípadne štatutárny zástupca dekana). 

  

V Bratislave, 11.01.2021                                        

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 


