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ZÁPISNICA č. 3/2012 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 30.5.2012 
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 22.2.2012 
5. Kontrola uznesení 
6. Plán činnosti na zabezpečenie Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 2012 (na schválenie) 
7. Smernica dekana k študijnému poriadku STU (na schválenie) 
8. Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium (na schválenie) 
9. Akreditácia študijných programov (na prerokovanie) 
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:  18   
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:  9 
Ospravedlnení: Mgr. Filipoiu, prof. Králik, prof. Mesiar, doc. Stanko, G. Čipak, Bc. Kolenčíková, Ing. Novotná. 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Soňa Medvecká a Jaroslav Urík. 

Uznesenie č. 13 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Viliama Macuru, PhD. a doc. Ing. Ľudovíta Možiešika, PhD., 
za overovateľov zápisnice, Bc. Soňu Medveckú a Jaroslava Uríka za skrutátorov. 
 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K programu rokovania neboli predložené žiadne pripomienky resp. doplnky. 

Uznesenie č. 14 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 20. 4. 2012 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 20. 4. 2012, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 15 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 20. 4. 2012.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 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: Plán činnosti na zabezpečenie Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 2012 

Dekan fakulty predložil Plán činnosti na zabezpečenie Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 2012. 

Diskusia: doc. Husár, Ing. Šabiková, doc. Božík, prof. Szolgay, doc. Húsenicová, prof. Kopáčik.  

Z diskusie nevyplynuli žiadne pripomienky na zmenu resp. úpravu predloženého materiálu. 

Uznesenie č. 16 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Plán činnosti na zabezpečenie Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 
2012.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 7: Smernica dekana k študijnému poriadku STU 

Dekan fakulty predložil návrh smernice dekana k študijnému poriadku STU, ktorý bude zverejnený v brožúre 
Študijné programy pre akademický rok 2012/13. 

Pedagogická a vedeckovýskumná komisia ani predsedníctvo AS nepredložili k návrhu smernice žiadne 
zásadné pripomienky a odporúčali ju schváliť. 

Diskusia: doc. Husár, JUDr. Zajacová, doc. Možiešik, prof. Fillo, Ing. Hruštinec 

Z diskusie vyplynulo viacero pripomienok vecného i formálneho charakteru na zmenu resp. úpravu predlo-
ženého materiálu, ktoré nebolo možné zapracovať do materiálu na zasadnutí AS. Na riešenie situácie navr-
hol predseda AS nasledovný postup: členovia AS predložia predkladateľovi pripomienky hneď po zasadnutí 
AS písomne. Upravený materiál so zapracovanými pripomienkami bude rozposlaný najneskôr 4. 6. 2012 
členom AS na korešpondenčné hlasovanie, ktoré bude prebiehať do 6. 6. 2012. Výsledky hlasovania budú 
súčasťou zápisnice a výsledný materiál bude prílohou tejto zápisnice, ktorá bude členom AS rozposlaná do 
8. 6. 2012. S navrhnutým riešením súhlasil predkladateľ materiálu aj členovia AS. 

 

Uznesenie č. 17 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje smernicu dekana k študijnému poriadku STU.  
Výsledky korešpondenčného hlasovania:  
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č.17 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF zúčastnených sa hlasovania. 
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K bodu 8: Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

Dekan fakulty predložil návrh zásad prijímacieho konania na bakalárske štúdium. 

Predsedníctvo AS predložilo návrh na zrušenie prijímacieho konania, t.j. navrhuje prijať všetkých uchádza-
čov bez prijímacej skúšky so zohľadnením študijných výsledkov zo strednej školy.  

Diskusia: prof. Kopáčik, doc. Možiešik, JUDr. Zajacová, prof. Szolgay, Ing. Pavlendová, prof. Fillo, F. Hric, M. 
Kočnerová. 
 
Predkladateľ písomného materiálu prof. Kopáčik nesúhlasil s návrhom na úplné zrušenie prijímacieho kona-
nia, za postačujúce považuje, že prijímacieho konania sa musia zúčastniť iba uchádzači s celkovým študij-
ným priemerom nad 2,2 a dekan môže rozhodnúť, že na konkrétnom študijnom programe bude prijímacia skúška 

odpustená. Preto sa hlasovalo o pôvodne predloženom materiáli. 

Uznesenie č. 18 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 18 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Akreditácia študijných programov  

Dekan fakulty predložil návrh na opätovnú akreditáciu študijných programov, ktoré v rámci komplexnej 
akreditácie získali práva na udeľovanie titulu Ing. a PhD. na dobu určitú do 31. 8. 2013: 
2. stupeň štúdia: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,   
   stavby na ochranu územia, 
3. stupeň štúdia: geodézia a kartografia, 
   teória a konštrukcie pozemných stavieb,  
   teória a technika prostredia budov,  
   vodohospodárske inžinierstvo, 
   technológia stavieb, 
   aplikovaná matematika, 
   krajinárstvo.  
Návrh na opätovnú akreditáciu študijného programu pozemné stavby a architektúra pre 2. stupeň štúdia 
bol stiahnutý z rokovania. 

Záver 
Akademický senát berie na vedomie informáciu o príprave študijných programov na opätovnú akreditáciu 
bez pripomienok, formálne úpravy budú pred rozposlaním materiálu na schválenie vedeckej rade fakulty 
odstránené. 
 
 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

1. Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora 16.5.2012. Program: 
1. Kontrola úloh 
2. Návrh na úpravu Štatútu STU  
3. Štatút udeľovania Ceny Samuela Mikovíniho  
4. Prehľad produktov MMC STU a cenníka za uvedené produkty  
5. Upgrade webových systémov STU a fakúlt  
6. Letná univerzita pre stredoškolákov 2012  
7. Návrh na udelenie Plakety STU Irine Georgieve Bokovej  
8. Oslavy 75. výročia založenia univerzity – upresnenie scenára na deň 25.6.2012  
9. Harmonogram promócií a podpisovania dokladov na akad. rok 2011/2012  
10. Rôzne 

Zápisnica bude na web stránke univerzity http://www.stuba.sk.  
 

  

http://www.stuba.sk./
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2.  Doc. Unčík informoval o záveroch zasadnutia akademického senátu 28.5.2012. Program: 
1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU 23. 4. 2012 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Schvaľovanie Dodatku č. 8 k Štatútu STU 
6. Schvaľovanie predaja majetku v Modre – Harmónii 
7. Voľby členov pedagogickej komisie AS STU 
8. Disciplinárna komisia STU 
9. Ďalšie podmienky prijatia na Bc. št. program priestorové plánovanie 

3. Prof. Kopáčik informoval, že fakulta previedla na účet STU prvú splátku pôžičky za rekonštrukciu a ob-
novu fasády bloku C.  

 
 

K bodu 11: Rôzne 

1. Predseda Akademického senátu informoval členov AS na blížiace sa promócie absolventov inžinierskeho 
a bakalárskeho stupňa štúdia za ak. rok 2011/12, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. a 4. 7. 2012 a absolven-
tov bakalárskeho štúdia - 11. a 12. 7. 2012. Do promočného sú zboru nominovaní i zástupcovia AS. Har-
monogram promócií a zloženie promočných zborov bude predložené vedúcim katedier na zasadnutí ko-
légia dekana 1. 6. 2012. 

2. V bode rôzne boli predložené viaceré otázky resp. pripomienky týkajúce sa chodu fakulty, resp. vzdeláva-
cieho procesu, ktoré boli zodpovedané priamo na zasadnutí. 

3. Po skončení riadneho zasadnutia Akademického senátu predložil dekan fakulty a prodekan pre vedecko-
výskumnú činnosť členom AS Východiská diskusie o koncepcii hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti 
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, v zmysle ktorých bolo navrhnuté  vytvorenie komisie zo zástup-
cov vedenia, verifikačnej komisie, akademického senátu a kolégia dekana. Komisia sa bude zaoberať op-
timalizáciou kritérií na hodnotenie výkonov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracovísk a jednotlivcov 
s cieľom vypracovať a prijať na fakulte také kritériá, ktoré svojou štruktúrou budú akceptovať požiadavky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ), Akreditačnej komisie vlády SR (AK) a rejtingových 
agentúr, ako aj aktivity nevyhnutne potrebné pre komplexný vývoj pracovísk fakulty. Akademický senát 
nominoval do komisie svojich zástupcov: prof. Ing. Ľudovíta Filla, PhD. a doc. Ing. Ľudovíta Možiešika, 
PhD.  

4. Prodekan Szolgay informoval o indikatívnom harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o NFP na 
rok 2012, operačný program Vzdelávanie: 

Opatrenie Plánovaný termín 
vyhlásenia výzvy 

Plánovaný termín 
uzávierky výzvy 

Indikatívny objem 
finančných prostriedkov na 
výzvu 

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského 
kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a 
ďalšieho vzdelávania (vysoké školy) 

Január 2012 Marec 2012 2 mil. EUR 

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania Máj 2012 Júl 2012 5 mil. EUR 

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti (vysoké školy) 

Jún 2012 August 2012 30 mil. EUR 
 

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami 

September 2012 November 2012 10 mil. EUR 
 

výzvy 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
Overovatelia:  
 
 
 
Prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
 
 
 
Doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 


