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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 Čačková, 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. (do 25.5.2021), doc. Ing. František Ridzoň, 

CSc., prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., doc. Ing. Alexander  Schrek, PhD. (25.5.2021), Mgr. Marián 

Uvaček, PhD., doc. Ing. Štefan Gužela, PhD., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., RNDr. Viera 

Záhonová, CSc., doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (od 27.5.2021), doc. Ing. Alena Brusilová, PhD. 

(od 28.5.2021). 

 

Členovia študentskej časti: 

 

Jozef Bezák, Ing. Matúš Čierny, Ing. Marek Habara, Bc. Erik Chovančák (do 9.6.2021), Bc. 

Samuel Jankove, Zuzana Krajčíková, Ing. Andrej Majstrík, Ing. Marek Noga, Bc. Andrea 

Poničanová, Ema Novotná (od 14.6.2021). 

 

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

komisie: 

 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2021 v nasledujúcom zložení: 

 

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - predseda (do 26.10.2021) 

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (do 25.5.2021) 

Ing. Peter Benco, CSc. 

Ing. Ferdinand Havelka, PhD. (od 26.10.2021) 

Bc. Andrea Poničanová (od 27.4.2021) 

 

Ekonomická komisia pracovala v roku 2021 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, 
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PhD., Ing. Andrej Majstrík, prof. Ing. Cyril Belavý, PhD. (do 26.10.2021) a doc. Ing. Vladimír 

Chmelko, PhD. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne koronavírusu COVID – 19, Predsedníctvo 

AS SjF zasadalo spolu 6 krát. Na týchto zasadnutiach okrem už spomínanej prípravy programu 

zasadnutí AS SjF bolo pripravované stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

s vedením fakulty a stretnutia akademickej obce fakulty v súvislosti s novelou vysokoškolského 

zákona. Predsedníctvo ďalej prerokovalo správu o činnosti AS SjF STU v Bratislave za rok 

2020, stav prípravy volieb do ŠR VŠ na funkčné obdobie 2021 – 2024 vo volebnom obvode SjF 

STU + FAD STU, pripomienky k metodike individuálneho hodnotenia zamestnancov 

a námietky na netransparentnosť výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho Ústavu 

automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU.  

AS SjF zorganizoval dňa 28.09.2021 stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty 

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

semestri akademického roku 2021/2022, reálny stav financovania fakulty, hodnotenie výkonov 

zamestnancov a stav realizácie rekonštrukcií laboratórií. Témami ďalších dvoch stretnutí 

akademickej obce fakulty (2.11.2021 a 4.11.2021) bola novela vysokoškolského zákona, 

financovanie vysokých škôl na rok 2022 a príprava protestného zhromaždenia. 

 

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

Legislatívna komisia pripravila a predložila materiály zaoberajúce sa prípravou doplňujúcich 

volieb zástupcu zamestnaneckej časti AS SjF do LK AS SjF STU, doplňujúcich volieb zástupcu 

študentskej časti AS SjF do LK AS SjF STU a prípravou volieb kandidáta na dekana SjF STU 

v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

Ekonomická komisia zasadala 4 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala úpravy dotácie 

fakulty k 31.12.2020, výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2020, návrh rozpočtu 

fakulty na rok 2021, výnosy fakulty z nájmu majetku, finančnú analýzu fakulty, návrhy na 

úspory a prehľad nákladov na rekonštrukciu priestorov fakulty. Stanovisko ekonomickej 

komisie k jednotlivým bodom rokovania bolo prezentované na zasadnutiach AS SjF predsedom 

ekonomickej komisie. 

AS SjF zasadal v hodnotenom roku 5 krát (jedno plánované zasadnutia sa neuskutočnilo, 

pretože neboli na rokovanie predložené materiály) a schválil, prípadne len prerokoval celkovo 

18 predložených materiálov. 

Ťažiskové témy rokovaní AS SjF boli z nasledujúcich oblasti: 

a) V oblasti vzdelávania boli prerokované a schválené: výročná správa za oblasť 

vzdelávania na SjF STU v akademickom roku 2019/2020, ďalšie podmienky prijatia na 

štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SjF 

STU v Bratislave na akademický rok 2022/2023 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 2020“. Došlo k zlepšeniu v oblasti domácich projektov 

(fakulta dosiahla druhé miesto v rámci všetkých fakúlt STU v kategórií domáce projekty 

a piate miesto v kategórií zahraničné projekty). Objem finančných prostriedkov 

v prepočte na jedného zamestnanca fakulty v porovnaní s minulým rokom predstavuje 

nárast o 20%. Jednoznačným cieľom je zvýšenie podávania medzinárodných projektov, 

zapájania sa do medzinárodných výziev a zlepšenie v oblasti počte publikácií a citácií. 
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c) Hospodárenie fakulty za rok 2020 – v rámci predloženej „Výročnej správy 

o hospodárení SjF STU v Bratislave za rok 2020“ boli prezentované výsledky formou 

prehľadných tabuliek a každá položka náležite komentovaná. Zo záverov podrobnej 

analýzy výročnej správy a prijatých opatreniach vyplýva, že je potrebne pokračovať 

v propagácií štúdia na fakulte za účelom získania väčšieho počtu študentov, sústrediť sa 

na získavanie zahraničných študentov a účelne vynakladať finančné prostriedky. Na 

základe záverov rokovania EK a diskusie požadoval AS SjF predloženie odpočtu 

nákladov na rekonštrukčné práce realizované v pavilóne Centra inovácií a predloženie 

analýzy vysokých nákladov na energie. AS SjF sa následne venoval problematike 

hospodárenia aj v rámci bodov rokovania - výnosy z nájmu majetku fakulty, finančná 

analýza fakulty a návrhy na úspory, prehľad nákladov na rekonštrukciu priestorov 

fakulty.  

d) Rozpočet fakulty na rok 2021 – pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného stavu 

hospodárenia v roku 2020, zo skutočnosti za predchádzajúce mesiace 2021, 

z očakávaných nákladov, z pridelenej dotácie na rok 2021 a z ostatných očakávaných 

výnosov do konca roka 2021. Pri prerokovaní návrhu rozpočtu boli vznesené 

nasledujúce požiadavky: vyčleniť sumu na zabezpečenie prevádzkových nákladov 

ústavov vo výške 1000 EUR, predložiť podrobnejšiu analýzu položky 658 Výnosy 

z nájmu majetku, vypracovať ucelenú stratégiu optimalizácie nákladov fakulty 

a vypracovať stratégiu intenzifikácie činnosti na fakulte s cieľom zvýšiť výkonnostné 

parametre rozpisu dotácie.  

e) Voľby kandidáta na dekana fakulty – v hodnotenom období sa uskutočnili v AS SjF 

STU voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné 

obdobie 2021 – 2025. Následne AS SjF schvaľoval návrhy dekana na vymenovanie 

prodekanov, návrhy dekana na odvolanie členov VR SjF a návrhy dekana na 

vymenovanie nových členov VR SjF. 

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“. 

 

Diskusia členov AS SjF v rámci záverečného bodu programu zasadania AS (Rôzne) bola 

zameraná na novelizáciu vysokoškolského zákona, študentské domovy, povinná prax študentov 

počas pandémie, harmonogram štúdia a termíny odovzdávania záverečných prác, verejné 

predstavenie kandidátov na rektora STU a taktiež 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. 10/(2018 – 2022) až č. 14/(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 82,2%. Účasť bola 

ovplyvnená pokračujúcou 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). 
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V Bratislave, 11.01.2022                                        

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

      predseda AS SjF STU 


