
 1 

  
 

ZÁPISNICA č. 1/2012 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 27.1.2012 
konaného o 9.00 hod. v seminárnej miestnosti ESF, blok C, 2. poschodie 

 
Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie administratívneho pracovníka/zapisovateľa 
4. Schválenie programu 
5. Schválenie zápisnice z rokovania AS 25. 11. 2011 
6. Kontrola uznesení 
7. Správa o činnosti AS za rok 2011 (na schválenie) 
8. Správa o činnosti fakulty za rok 2011 (na schválenie)  
9. Z vyšších orgánov 
10. Rôzne 

 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvoril a viedol jeho predseda doc. Ing. Stanislav 
Unčík, PhD.  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:  22                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  20   
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:  5 
Ospravedlnení: Ing. Gregušová, doc. Možiešik, G. Čipak, Bc. Kočnerová, Bc. Kolenčíková, Bc. Medvecká, Ing. 

Novotná 
Neospravedlnení: B. Kánová, A. Kosíková 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. a doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, 
PhD.      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Vladimír Baďura a Kristína Vaňová. 

Uznesenie č. 01 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Ladislava Husára, PhD. a doc. Ing. arch. Jarmilu Húsenicovú, 
PhD., za overovateľov zápisnice, Vladimíra Baďuru a Kristínu Vaňovú za skrutátorov. 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 2 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 01 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 3: Schválenie administratívneho pracovníka/zapisovateľa 

Predseda AS SvF predložil návrh, aby v  zmysle rokovacieho poriadku AS bola za administratívneho 
pracovníka dekanátu, ktorý vyhotovuje zápisnicu, zvolená RNDr. Mária Ostrochovská. 
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Uznesenie č. 02 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje RNDr. Máriu Ostrochovskú za administratívneho pracovníka dekanátu, 
ktorý bude vyhotovovať zápisnice zo zasadnutí AS.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 02 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 4: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 03 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 03 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 5: Schválenie zápisnice z rokovania AS 25. 11. 2011 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 25. 11. 2011. 

Uznesenie č. 04 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 25. 11. 2011.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 2 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 04 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Členovia AS zobrali na vedomie, že do 7 dní od rozoslania overenej zápisnice môžu posielať pripomienky na 
adresu maria.ostrochovska@stuba.sk. 
 
 

K bodu 6: Kontrola uznesení 

Predseda AS SvF konštatoval, že z uplynulého obdobia nevznikli žiadne termínované ukladacie uznesenia. 
 
 

K bodu 7: Správa o činnosti AS SvF za rok 2011  

Predseda AS SvF predložil Správu o činnosti AS SvF za rok 2011. 

K správe neboli predložené a ani z diskusie nevyplynuli žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 05 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o činnosti AS SvF za rok 2011.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 05 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

  

mailto:maria.ostrochovska@stuba.sk


 3 

K bodu 8: Správa o činnosti fakulty za rok 2011  

Dekan fakulty predložil Správu o činnosti fakulty za rok 2011. 

Stanovisko predsedníctva AS SvF: Predsedníctvo správu považuje za obsiahlu, hodnotiacu všetky oblasti 
činnosti fakulty. Nemá k nej žiadne pripomienky a odporúča ju schváliť. 

Diskusia:  
Ing. Hruštinec  - čo si vedenie fakulty myslí o vyváženosti 2 hlavných činností fakulty? 
Prof. Kopáčik  - poslaním univerzity je predovšetkým vychovávať študentov, čo je úzko spojené s 

vedeckou a výskumnou činnosťou vysokoškolských učiteľov. 
Doc. Unčík  - vzdelávanie a výskum nie je možné oddeliť. 
Prof. Mesiar  - pripomienka k tabuľke v rámci kapitoly o hospodárení. 
Doc. Božík  - na Rade vysokých škôl rezonuje veľký počet vysokých škôl na Slovensku. 
 - fakulta dostáva príspevok na doktorandov, navrhuje, aby z neho boli vyčlenené finančné 

prostriedky na účasť doktorandov na konferenciách. 
Prof. Kopáčik - vedenie fakulty zváži vyčlenenie balíka finančných prostriedkov na vycestovanie 

doktorandov na konferencie, sympózia..., o ktoré môže doktorand požiadať - formou 
grantu. 

Prof. Mesiar  - upozornil na diskusiu v ČR k návrhu novely zákona o vysokých školách. 
Prof. Fillo  - stresová terapia pre zamestnancov podporuje ich tvorivosť. 
Doc. Húsenicová - motivovať podávanie interdisciplinárnych projektov, podporovať spoluprácu viacerých 

katedier, uľahčovať situáciu pri podávaní projektov,  
 - platenie externých pedagogických výkonov,  
 - hodnotenie kvality,  
 - celoživotné vzdelávanie interných zamestnancov fakulty. 
Prof. Hraška - preklad názvu našej fakulty do anglického jazyka je zavádzajúci. 
Prof. Szolgay - chceme založiť výskum na experimentálnych základoch, snažíme sa v rámci 

štrukturálnych fondov vložiť čo najviac finančných prostriedkov do laboratórií, 
 - treba vedieť skapitalizovať činnosti, ktoré vykonávame na SvF, t.j. doviesť VVČ do 

finálneho stavu v podobe kvalitných publikácií, ktoré pomôžu v raste katedrám i fakulte 
pri akreditácii. 

Ing. Hruštinec - stresová terapia áno, ale taká, ktorá motivuje. 
Mgr. Filipoiu - fakulta by viac mala šetriť papier (AR vydávať iba na CD), prečo zamestnanci musia 

predkladať do knižnice kópie publikácií? 
Prof. Kopáčik  - vydávanie AR v papierovej forme bolo už v minulosti obmedzené, predkladanie kópií 

publikácií do knižnice vyžaduje zákon. 
Prof. Králik - katedry nespolupracujú, lebo si konkurujú. 
Prof. Kopáčik - má grant so zapojením zamestnancov z viacerých katedier. 
 

Uznesenie č. 06 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU za rok 2011.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 06 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Z vyšších orgánov 

1. Doc. Unčík informoval o záveroch zasadnutia akademického senátu 19.12.2011. Zápisnica 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Zapisnica_AS_19.12.2011.
pdf. Ďalšie zasadnutie AS STU, ktorého programom bude návrh rozdelenia dodatočne pridelených 
účelových prostriedkov, bude 30.1.2011. 

2. Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora 18.1.2012. Zápisnica bude na web stránke 
univerzity http://www.stuba.sk.  

http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Zapisnica_AS_19.12.2011.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Zapisnica_AS_19.12.2011.pdf
http://www.stuba.sk/
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K bodu 10: Rôzne 

1. Upravené termíny zasadnutí a stretnutí v januári a februári 2012: 
03.02.2012 - stretnutie akademickej obce,  
10.02.2012 - slávnostné zahájenie činnosti zrekonštruovanej BAT a jedálne a následné stretnutie 
 zamestnancov fakulty v jedálni,  
24.02.2012 - zasadnutie Akademického senátu SvF. 
Výjazdové zasadnutie Akademického senátu fakulty sa prekladá na 29.-30. mája 2012. 

 
2. JUDr. Zajacová upozornila, že od 1.9.2011 je platný novelizovaný Zákonník práce, na základe ktorého je 

potrebné upraviť aj fakultné dokumenty a predpisy. Dekan fakulty preverí, ktorých predpisov sa to týka. 
 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 
 
 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
 
Doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. 
 
 
 
 
 
 
Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. 
 


