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ZÁPISNICA č. 2/2012 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 20.4.2012 
konaného o 9.00 hod. v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie 

 
Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS 27. 1.2012 
5. Kontrola uznesení 
6. Smernica dekana k študijnému poriadku STU (na schválenie)  - stiahnuté z rokovania AS 
7. Správa o hospodárení za rok 2011 (na schválenie) 
8. Metodika delenia dotačných prostriedkov na rok 2012 (na schválenie) 
9. Rozpočet SvF 2012 (na schválenie) 
10. Z vyšších orgánov 
11. 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:  21   
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:  10 
Ospravedlnení: Ing. Šabíková, Bc. Kolenčíková, B. Kánová 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Juraj Králik, PhD. a Ing. Miroslav Lipták, PhD.      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Soňa Medvecká a Jaroslav Urík. 

Uznesenie č. 07 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Juraja Králika, PhD. a Ing. Miroslava Liptáka, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Bc. Soňu Medveckú a Jaroslava Uríka za skrutátorov. 
 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 28 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 07 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

Dekan fakulty požiadal AS o stiahnutie bodu č. 6 - smernica dekana k študijnému poriadku STU - z rokovania 
AS. Smernica bude predložená na schválenie AS na májovom zasadnutí.  

Uznesenie č. 08 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený program rokovania. 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 28 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 08 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 27. 1. 2012 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 27. 1. 2012, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne zásadné pripomienky. 

Uznesenie č. 09 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 27. 1. 2012.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 27 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 09 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

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

K bodu 6: Smernica dekana k študijnému poriadku STU 

Dekan fakulty požiadal AS o stiahnutie bodu č. 6 - smernica dekana k študijnému poriadku STU - z rokovania 
AS. Smernica bude predložená na schválenie AS na májovom zasadnutí.  
 

K bodu 7: Správa o hospodárení za rok 2011  

Dekan fakulty predložil Správu o hospodárení fakulty za rok 2011, ktorú doplnil o prehľad hospodárskeho 
výsledku všetkých súčastí STU za rok 2011. 
Ekonomická komisia a predsedníctvo AS správu o hospodárení fakulty prerokovali bez zásadných 
pripomienok a odporúčajú ju schváliť. 
 
Diskusia: 
Ing. Hruštinec, doc. Božík, prof. Fillo, prof. Kopáčik. 

Vyjadrenie dekana k otázke splácania pôžičky fakulty na výmenu opláštenia výškovej budovy 
1. Dekan fakulty informoval akademický senát o návrhu rektora STU na úpravu splátkového kalendára na 

pôžičku fakulty použitú na výmenu opláštenia výškovej budovy fakulty, v rámci ktorého navrhuje zmeniť 
celkovú dĺžku obdobia zo 6 na 10 rokov, čím by sa veľkosť jednotlivej splátky primerane znížila, pričom 1. 
splátka sa predpokladá v máji 2012 (splátka za rok 2011), druhá v decembri 2012 (splátka za rok 2012), 
ďalšie splátky vždy v decembri kalendárneho roka. 

2. Dekan informoval, že fakulta s predloženým návrhom súhlasí, avšak dekan požiadal rektora, aby v roku 
2012 mohla byť uhradená iba jedna splátka v máji 2012, ďalšie splátky vždy v máji kalendárneho roka a 
tiež, aby všetky splátky pôžičky boli započítané do pripravovaného modelu napĺňania fondu IGOR, ak 
vojde do platnosti. 

3.  Členovia AS návrh na úpravu splátkového kalendára zobrali na vedomie bez pripomienok. 
 

Z diskusie nevyplynuli žiadne zásadné pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu. 

Uznesenie č. 10 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o hospodárení fakulty za rok 2011.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 30 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 30 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 10 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 8: Metodika delenia dotačných prostriedkov na rok 2012  

Dekan fakulty predložil návrh metodiky delenia dotačných prostriedkov na rok 2012. 

Ekonomická komisia a predsedníctvo AS prerokovali návrh rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2012 a 
návrh rozdelenia dotácie  na tovary a služby na rok 2012 bez zásadných pripomienok a odporúčajú ich 
schváliť. 
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Diskusia: 
Ing. Hruštinec, prof. Kopáčik, doc. Možiešik, doc. Husár, doc. Božík, Ing. Pavlendová, Ing. Hruštinec. 

Z diskusie nevyplynuli žiadne zásadné pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu. 

Uznesenie č. 11 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje metodiku delenia dotačných prostriedkov na rok 2012.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 27 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 11 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Rozpočet SvF 2012  

Dekan fakulty predložil návrh návrh  rozpočtu  fakulty  na  rok  2012. 
Ekonomická komisia a predsedníctvo AS prerokovali návrh bez zásadných pripomienok a odporúčajú ich 
schváliť. 

Diskusia: doc. Húsenicová, doc. Božík, JUDr. Zajacová, doc. Bačová, Ing. Šatura, prof. Hraška, doc. Možiešik, 
Ing. Pavlendová, doc. Možiešik, Ing. Lipták, doc. Stanko. 

Z diskusie nevyplynuli žiadne zásadné pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu. 

Na pripomienku členov AS, že nová fasáda zapríčinila zvýšenie chorobnosti na fakulte, reagoval dekan 
fakulty informáciou, že Katedra konštrukcií pozemných stavieb vykonáva meranie a pripraví analýzu 
dodržania predpísaných parametrov na vnútornú klímu kancelárskych priestorov. Po ich vyhodnotení bude 
predložený návrh na riešenie. 
 

Uznesenie č. 12 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje rozpočet Stavebnej fakulty STU na rok 2012.  
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 30 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 30 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 12 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

1. Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora 18.4.2012. Program: 
1. Kontrola úloh 
2. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2011 (H. Žideková) 
3. Návrh rozpočtu STU na rok 2012 (H. Žideková) 
4. Výročná správa o činnosti STU za rok 2011 (M. Peciar) 
5. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2012 (M. Peciar) 
6. Pravidlá tvorby a používania centrálnych zdrojov na investície, generálne opravy a rekonštrukcie budov - IGOR (R. Redhammer) 
7. Príprava odpredaja nehnuteľnosti Gabčíkovo (M. Sokol) 
8. Kontrola stavu prenájmov na STU (M. Sokol) 
9. Informácia o stave akreditácie študijných programov s časovým obmedzením do 31. augusta 2012 (F. Horňák) 
10. Informácia o počte prihlášok evidovaných na fakultách STU k 31.3.2012 (F. Horňák) 
11. Oslavy 75. výročia založenia STU a 250. výročia technického vzdelávania (M. Peciar) 
12. Vydávanie preukazov na STU – návrh na príkaz rektora (M. Peciar) 
13. Rada športu a aktualizácia organizačného poriadku CAŠ (M. Sokol) 

Zápisnica bude na web stránke univerzity http://www.stuba.sk.  
2.  Doc. Unčík informoval o záveroch zasadnutia akademického senátu 27.2.2012. Program:  

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU 30. 1. 2012  
4. Aktuálne otázky STU  
5. Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2012 – časť rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR  
6. Pravidlá tvorby a používania centrálnych zdrojov na investície, generálne opravy a rekonštrukcie budov STU – IGOR, 1. 
čítanie  
7. Zásady použitia výnosov z predaja majetku STU  
8. Smernica o postdoktorandských výskumných pobytoch  
9. Návrh žiadosti o akreditáciu ŠP odvetvové a prierezové ekonomiky, 2. stupeň štúdia, v gescii Ústavu manažmentu (ÚM)  
10. Návrh žiadosti o akreditáciu ŠP realitné inžinierstvo, 2. stupeň štúdia, v gescii ÚM  

http://www.stuba.sk/
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Zápisnica je na web stránke univerzity 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Zapisnica_AS_STU_27.2.20
12.pdf. Ďalšie zasadnutie AS STU bude 23.4.2012. 

3. Doc. Božík informoval, že Rada vysokých škôl korešpondenčným hlasovaním nepodporila návrh, aby boli 
aj súkromné vysoké školy dotované zo štátneho rozpočtu.  

 
 

K bodu 11: Rôzne 

1. Ďalší termín zasadnutia Akademického senátu fakulty je 29.-30. mája 2012 v UVZ Kočovce. 
2. Predseda Akademického senátu informoval o výsledku volieb do Študentskej rady vysokých škôl, ktorej 

členkami sa opätovne stali Bc. Gabriela Szántová a Kristína Vaňová.  
3.  Bc. Mária Kočnerová informovala o priebehu propagácie štúdia na našej fakulte na stredných školách. 
4.  Prof. Mesiar sa zaujímal o propagáciu inžinierskeho štúdia na vysokých školách v Českej republike. 
5. Doc. Božík informoval o výsledkoch volieb do predstavenstva SKSI, ktoré sa uskutočnili na Valnom 

zhromaždení SKSI dňa 14. apríla 2012: za predsedu SKSI na funkčné obdobie 2 roky bol zvolený doc. Ing. 
Vladimír Benko, PhD., 1. podpredseda SKSI je Ján Petržala, podpredseda SKSI: Anton Vyskoč.  
 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

 
 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
Overovatelia:  
 
 
 
 
Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Lipták, PhD. 
 


