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ZÁPISNICA č. 4/2012 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 26.10.2012 
konaného o 9.00 hod. v zasadačke fakulty. 

 
Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS 30. 5.2012 
5. Kontrola uznesení 
6a. Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS 
 6b. Schválenie zástupcov študentskej časti do predsedníctva AS a do komisií 
7. Správa o hospodárení za I. polrok 2012 (na schválenie) 
8. Metodika hodnotenia pedagogických úväzkov (na schválenie) 
9. Metodika hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk (na schválenie) 

10. Správa o vzdelávaní za ak. rok 2011/12 (na prerokovanie) 
11. Z vyšších orgánov 
12. 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:  10 
Ospravedlnení: Ing. Gregušová, doc. Stanko, Ing. Šabiková, F. Hric, B. Kánová, Ľ. Žák 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Dagmara Čeheľová a Zuzana Barnová. 

Uznesenie č. 19 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. RNDr. Radka Mesiara, DrSc. a Ing. Gabrielu Pavlendovú, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Ing. Dagmaru Čeheľovú a Zuzanu Barnovú za skrutátorky. 
 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 22 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 2 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 19 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

Predseda akademického senátu predložil návrh na rozšírenie predloženého programu, resp. rozdelenie 
bodu 6 na body: 6a) Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS, 6b) Schválenie zástupcov 
študentskej časti AS do predsedníctva a do komisií. 

Uznesenie č. 20 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený 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. 20 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 30. 5. 2012 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 30. 5. 2012, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 21 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 30. 5. 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. 21 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 6a: Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS 

Ing. Szántová informovala o výsledku volieb do študentskej časti Akademického senátu SvF STU, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 8.10.-11.10.2012, zúčastnilo sa ich 692 z 3870 študentov oprávnených voliť (t. j. 17,88 
%).  Výsledky volieb: 

Kandidáti Počet získaných hlasov v %  
Bc. Vladimír Badura 73,3% 

Ing. Gabriela Szántová  70,9% 
Zuzana Barnová  65,0% 

Bc. Ľuboš Žák 64,9% 
Ing. Dagmara Čeheľová 64,3% 

Bc. František Hric 63,7% 
Martin Michalec 53,0% 

Členmi AS SvF STU sa stáva prvých 6 kandidátov s najvyšším počtom hlasov, ktorí získali nadpolovičnú 
väčšinu potrebných hlasov. 
 

K bodu 6b: Schválenie zástupcov študentskej časti AS do predsedníctva a do komisií 

Ing. Szántová predložila návrh na zaradenie zástupcov študentskej časti AS do predsedníctva a do 
pracovných komisií. 

Uznesenie č. 22 AS/12 

Akademický senát SvF STU schvaľuje zaradenie zástupcov študentskej časti AS do predsedníctva a do 
pracovných komisií nasledovne: 

Člen akademického senátu Komisia 

Bc. Vladimír Badura predsedníctvo AS 

Ing. Gabriela Szántová predsedníctvo AS 

Bc. Soňa Kolenčíková ekonomická 

Bc. Ľuboš Žák ekonomická 

Ing. Dagmara Čeheľová legislatívna 

Bc. František Hric legislatívna 

Zuzana Barnová organizačná a sociálna 

Beáta Kánová organizačná a sociálna 

Anna Kosíková organizačná a sociálna 

Bc. Mária Kočnerová pedagogická a vedeckovýskumná 

Bc. Soňa Medvecká pedagogická a vedeckovýskumná 

Kristína Vaňová pedagogická a vedeckovýskumná 
 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 22 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7: Správa o hospodárení za I. polrok 2012 (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil Správu o hospodárení fakulty za I. polrok 2012. Bližší komentár k predloženej správe 
predniesol tajomník fakulty. 

Ekonomická komisia ani predsedníctvo AS nepredložili k správe žiadne zásadné pripomienky a odporúčali ju 
schváliť. 

Diskusia: Ing. Hruštinec, prof. Fillo, prof. Kopáčik, doc. Možiešik, PhDr. Zajacová. 
V diskusii sa členovia akademického senátu zaoberali príčinami a dôsledkami poklesu zisku fakulty v rámci 
podnikateľskej činnosti. Členovia akademického senátu mali pripomienky i k termínovníku na predkladanie 
dokladov pre finančné ukončenie roka 2012 s apelom na to, aby sa prihliadalo nielen na ústretovosť 
smerom k zamestnancom ekonomického oddelenia Dekanátu fakulty, ale aj smerom k zamestnancom, 
ktorí, vzhľadom k svojmu pracovnému zaťaženiu, nie vždy môžu striktne dodržať termíny. 

Uznesenie č. 23 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje správu o hospodárení fakulty za I. polrok 2012.  
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. 23 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

  
 

K bodu 8: Metodika hodnotenia pedagogických úväzkov 

Dekan fakulty predložil návrh metodiky hodnotenia pedagogických výkonom pracovísk. 

Diskusia: Mgr. Filipoiu, JUDr. Zajacová, Ing. Hruštinec, prof. Kopáčik, doc. Makýš. 

Z diskusie nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Dekan fakulty doplnil predložený materiál o bod 9, v rámci ktorého spresnil, že predložená metodika platí 
pre hodnotenie pedagogických výkonov od roku 2013. Výsledný materiál je prílohou zápisnice (príloha 1). 

Uznesenie č. 24 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje metodiku hodnotenia pedagogických výkonov platnú od roku 2013.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 24 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Metodika hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk  

Dekan fakulty predložil návrh metodiky hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk za rok 2013.  
Predsedníctvo AS predložilo návrh, aby sa pre hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti pracovísk za rok 2013 
použila bezo zmeny metodika platná pre rok 2012. 

Diskusia: prof. Mesiar, doc. Možiešik, prof. Szolgay, doc. Unčík, prof. Fillo, doc. Božik, prof. Kopáčik, prof. 
Hraška, prof. Králik, Ing. Hruštinec, doc. Húsenicová, Ing. Pavlendová, JUDr. Zajacová, prof. Macura. 

Námety z diskusie sa týkali úpravy materiálu predloženého vedením fakulty, v ktorej rezonovala najmä 
otázka započítavania členstva v komisii na obhajobu PhD práce, započítavania a spresnenia typov projektov, 
započítavanie citácií.  

U uvedených predkladateľ akceptoval: 
- v tab. 4 bod 10 nedopĺňať kritérium o hodnotenie členstva v komisii pre obhajobu PhD práce, 
- pri výbere resp. zaraďovaní ZoD medzi výskumné požiada prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť o 

spoluprácu zástupcov akademického senátu. 
 
 



 4 

Predseda AS predložil na hlasovanie 2 návrhy na metodiku hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti 
pracovísk: 
1. návrh predložený vedením fakulty s akceptovaním úpravy v tabuľke 4, bod 10; 
2. návrh predsedníctva na použitie metodiky z roku 2012 bezo zmeny. 
 

Uznesenie č. 25 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje metodiku hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk za rok 
2013 predloženú vedením fakulty s úpravou v tabuľke 4, bod 10.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 21 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 1 
 Zdržali sa hlasovania: 3 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 25 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Nakoľko uvedené uznesenie bolo schválené, predloženie návrhu predsedníctva AS na schvaľovanie 
považovali členovia AS za bezpredmetné. 
Schválená metodika hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk bude prílohou 2 zápisnice. 
  
 

K bodu 10: Správa o vzdelávaní za ak. rok 2011/12 

Dekan fakulty predložil Správu o vzdelávaní za ak. rok 2011/12, ktorú členom AS bližšie okomentoval 
prodekan pre vzdelávanie s upozornením, že štatistiky, uvádzané v správe, budú kompletované a 
uzatvorené k 31.10.2012. 

Diskusia: doc. Húsenicová, Ing. Hruštinec, prof. Macura, prof. Hraška, prof. Szolgay, doc. Makýš, prof. 
Kopáčik. 

Z diskusie vyplynuli odporúčania na dopracovanie správy, ktorá bude súčasťou výročnej správy o činnosti 
fakulty za rok 2012, resp. na  
- zapracovať etiku do vysokoškolského vzdelávania,  
- zabezpečiť, aby študenti, ktorí získali v rámci štúdia štipendijný pobyt v zahraničí, nemuseli pri návrate 

platiť za nadštandardnú dĺžku štúdia,  
- zabezpečiť partnerov na spolupracujúcich univerzitách aj v oblasti architektúry, pričom iniciatíva a návrhy 

na uzatvorenie zmlúv je predovšetkým v kompetencii katedier, 
- vopred zadefinovať predmety, ktoré budú študentom v rámci študijného pobytu v zahraničí uznané, 
- ponúkať predmet v anglickom jazyku minimálne konzultačne (uviesť aj v ILP). 
 

Záver 
Akademický senát berie na vedomie Správu o vzdelávaní za ak. rok 2011/12 s pripomienkami, ktoré budú 
prehodnotené a zapracované do výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2012. 
 
 

K bodu 11: Z vyšších orgánov 

1. Akademický senát berie na vedomie informáciu Ing. Szántovej o zasadnutí Študentskej rady vysokých 
škôl, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12. – 14. októbra 2012 v Hoteli Junior Jasná. Na zasadnutí bol 
prerokovaný návrh súčasného znenia novely zákona o sociálnom poistení. 

2. Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora 12. 9. a 10.10.2012. Zápisnice sú na web stránke 
univerzity  http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302 . Bližšie materiály sú k nahliadnutiu na sekretariáte dekana. 
Harmonogram zasadnutia grémií STU je v elektronickej prílohe zápisnice. 

3. Dekan fakulty informoval o zasadnutí vedeckej rady fakulty 5.10.2012 
(http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20121005.pdf) a vedeckej rady 
STU 24.10.2012 (http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-
stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2012.html?page_id=5555). 

 
 

  

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
http://www.svf.stuba.sk/docs/dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20121005.pdf
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K bodu 12: Rôzne 

1.  Doc. Možiešik upozornil dekana fakulty, na neprimerane vysoké ceny pri nákupe výpočtovej techniky u 
dodávateľa - Tecton, cez ktorého je fakulta povinná nakupovať uvedené komodity. Dekan fakulty 
požiadal o predloženie písomných podkladov s uvedenými cenami a ich porovnanie, ktoré predloží 
rektorovi STU.  

2.  Ing. Szántová informovala o výsledku volieb do študentskej časti Akademického senátu STU, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 8.10.-11.10.2012, zúčastnilo sa ich 17,75 % študentov oprávnených voliť. Členkou 
študentskej časti AS STU sa stala Ing. Gabriela Szántová. Do predsedníctva AS STU bola zvolená Kristína 
Vaňová. 

3.  JUDr. Zajacová upozornila vedenie fakulty na veľké jamy na parkovisku pred hlavným vchodom, ktoré 
môžu spôsobiť nielen poškodenie auta, ale aj úraz chodcov. 

4. Prof. Macura dal členom akademického senátu do pozornosti www stránku 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=10687.  

 
výzvy 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=10687

