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ZÁPISNICA č. 5/2012 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 30.11.2012 
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 26.10.2012 
5. Kontrola uznesení 
6. Návrh na doplnenie disciplinárnej komisie (na schválenie) 
7. Zásady rozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly neúčelovo pridelených prostriedkov a priznania 

mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia (na schválenie) - stiahnuté z rokovania 
8. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (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:  17   
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:  9 
Ospravedlnení: doc. Bačová, Ing. Gregušová, prof. Mesiar, doc. Možiešik, Ing. Pavlendová, Bc. Hric, Bc. 

Kolenčíková, Bc. Medvecká,  

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. a Ing. Jana Šabíková, PhD.      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Dagmara Čeheľová a Bc. Ľuboš Žák. 

Uznesenie č. 26 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. a Ing. Janu Šabíkovú, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Ing. Dagmaru Čeheľovú a Bc. Ľuboša Žáka 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. 26 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

Dekan fakulty požiadal o stiahnutie z rokovania bod 7: Zásady rozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 
neúčelovo pridelených prostriedkov a priznania mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia. 
Číslovanie ostatných predložených bodov programu sa nemení, zostáva v súlade s predloženým písomným 
materiálom. 

Uznesenie č. 27 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený program rokovania. 
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. 27 AS/12 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 26. 10. 2012 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 26. 10. 2012, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 28 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 26. 10. 2012.  
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. 28 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: Návrh na doplnenie disciplinárnej komisie (na schválenie) 

V zmysle § 24 a § 31 zákona č. 131 / 2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predložil dekan fakulty na základe návrhu študentskej časti AS na schválenie návrh na 
výmenu členov disciplinárnej komisie SvF STU v študentskej časti:  
Pôvodné zloženie komisie z 25.2.2011: 

Predseda komisie: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
Členovia komisie:  
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,  
 prof. Ing. Juraj Králik, PhD., 
 Ing. Gabriela Szántová,  
 Ing. Monika Matejková, 
 Bc. František Hric. 

Návrh nových členov: 

Nový člen Odstupujúci člen 

Kristína Vaňová Ing. Monika Novotná (Matejková) 

Martin Očenáš Bc. František Hric 

 

Uznesenie č. 29 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Kristínu Vaňovú a Martina Očenáša za nových členov disciplinárnej 
komisie. 

Priebeh tajného hlasovania: 

Celkový počet členov AS zúčastnených na hlasovaní: 25 

Navrhovaný člen 
Počet získaných hlasov 

súhlas nesúhlas zdržali sa hlasovania neplatné hlasy 

Kristína Vaňová 25 0 0 0 

Martin Očenáš 22 0 3 0 

 
 

K bodu 7: Zásady rozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly neúčelovo pridelených prostriedkov a 
priznania mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia 

Stiahnuté z rokovania. 
 

K bodu 8: Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil návrh zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia. 

Predsedníctvo AS odporučilo zmenu v bode 10, v rámci ktorého bolo navrhované, aby dekan fakulty mal 
možnosť prerozdeliť medzi študijné programy najviac 10 % z počtu pridelených štipendijných miest. 
Predsedníctvo navrhuje zvýšiť túto možnosť z 10 % na 20 %. Predložený návrh predkladateľ akceptoval a 
predložil materiál na schválenie s uvedenou zmenou.  
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Diskusia: Ing. Lipták, prof. Macura, JUDr. Zajacová, Mgr. Filipoiu, prof. Kopáčik, prof. Hraška, doc. Božík 
Z diskusie vyplynuli pripomienky na úpravu materiálu formálneho charakteru, ktoré predkladateľ 
akceptoval a zapracoval do predloženého materiálu (príloha 1).  

 

Uznesenie č. 30 AS/12 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia v zmysle prílohy 1.  
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. 30 AS/12 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 9: Z vyšších orgánov 

1. Predseda AS informoval o zasadnutí akademického senátu STU 26.11.2012. Zápisnica bude na web 
stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/akademicky-senat-
stu.html?page_id=1621. 

2. Dekan fakulty informoval o zasadnutí kolégia rektora 7.11.2012. 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. 

3. Doc. Božík informoval o príprave zasadnutia Rady vysokých škôl, ktoré sa uskutoční 4.12.2012 a bude sa 
zaoberať metodikou delenia finančných prostriedkov vysokým školám na rok 2013. 
 

 

K bodu 10: Rôzne 

1.  Predseda AS informoval o riešení pripomienky resp. poukázania na neprimerane vysoké ceny pri nákupe 
výpočtovej techniky u dodávateľa - Tecton. Pripomienka je riešená na úrovni R-STU. V prípade, ak 
pracovník fakulty nájde pri nákupe výpočtovej techniky ten istý tovar za nižšiu cenu, je potrebné 
predložiť o tom Tectonu doklad, ktorý musí dodávateľ akceptovať.  

2.  Dekan fakulty informoval členov akademického senátu, že Stavebná fakulta sa v rámci hodnotenia fakúlt 
vysokých škôl SR za rok 2012 Akademickou rankingovou a ratinovou agentúrou umiestnila v skupine 
TECH na 10. mieste. 

3. Dekan fakulty pozval členov akademického senátu na ples, organizovaný Združením absolventov a SvF 
dňa 8. 2. 2012 v City Hotel Bratislava. 

 
výzvy 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
Doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Šabíková, PhD. 

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
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Príloha 1 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 30.11.2012 
 

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) 
Schválené Akademickým senátom fakulty 30.11.2012 

 

 

1. Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho (magisterského) štúdia. 

2. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá 
pozostáva z jazykovej a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky 
predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (aktívna účasť na študentskej vedeckej konferencii - 
ŠVK a pod.). 

3. Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu 
písomného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny a prezentovania rámcového projektu k téme 
dizertačného projektu (DP) v cudzom jazyku. Výsledky jazykovej skúšky hodnotí komisia v 
rozsahu 0 až 20 bodov.  

Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali aj jazykovú skúšku. Za 
úspešné absolvovanie jazykovej skúšky sa považuje získanie minimálne 10 bodov. 

4. Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti (téme DP) a 
overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore.  

Výsledky odbornej skúšky hodnotí komisia v rozsahu 0 až 30 bodov. 

5. Uchádzač získava body aj za výsledky dosiahnuté v Ing. a Bc. štúdiu podľa celkových vážených 
študijných priemerov (VŠP). Spolu môže za výsledky štúdia získať maximálne 40 bodov. Za 
inžinierske štúdium môže získať max. 25 bodov, za výsledky v Bc. štúdiu max 15 bodov podľa 
vzťahov: 

Body za Ing. štúdium: BIng = 50 – 25 · VŠP     

 (poznámka: pri VŠP = 2  sa prideľuje 0  bodov, pri horšom priemere záporné body) 

Body za Bc. štúdium:  BBc. = 25 –10 · VŠP   

 (poznámka: pri VŠP = 2,5 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body) 

V prípade uchádzačov, ktorí  absolvovali súvislé 5-ročné štúdium (bez delenia na Bc. a Ing. 
štúdium) sa prideľujú body podľa vzťahu: 

                                            Bšt  = 72 – 32 · VŠP   

(Maximálny počet bodov je 40 (pri VŠP = 1). Pri VŠP = 2,25 je počet bodov 0, pri horšom priemere sú body 
záporné) 

Body za štúdium vypočíta a dodá predsedovi skúšobnej komisie študijné oddelenie. 

6. Skúšobná komisia zohľadňuje ďalšie činnosti, a to aktívnu účasť na ŠVK a v iných súťažiach, 
alebo medzinárodných študentských konferenciách a tiež publikačnú činnosť uchádzača. Za 
tieto činnosti prideľuje body nasledovne: 

 Za účasti vo fakultnom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta   – 5 bodov. 

 Za účasti v Česko-Slovenskom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta – 10 bodov. 
Poznámka: za jednu prácu sa započítava len jedno umiestnenie (5 alebo 10 bodov). 

 Za účasť na medzinárodnom študentskom odbornom podujatí  – max. 10 bodov. 

 Za publikovanie v domácom odbornom časopise    – max. 5 bodov. 

 Za publikovanie v cudzom jazyku      – max. 10 bodov. 
Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii. 
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7. Skúšobná komisia zostaví poradovník uchádzačov v každom študijnom programe. Poradovník 
sa zostavuje na základe súčtu bodov za jazykovú skúšku, odbornú skúšku, výsledky Bc. a Ing. 
štúdia a ostatné činnosti. 

8. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prijímacej komisie a na základe 
celkového počtu štipendijných miest. Celkový počet štipendijných miest určí dekan. 

9. Štipendijné miesta sa prerozdelia medzi jednotlivé študijné programy nasledovne: 

 90% počtu štipendijných miest podľa výkonov katedier v publikačnej činnosti za 
predchádzajúce dva kalendárne roky (váha 0,25), výkonov katedier v oblasti riešenia 
grantov za predchádzajúce dva kalendárne roky (váha 0,2), počtu doktorandov po 
dizertačnej skúške a v štandardnej dĺžke štúdia k 1.9. predchádzajúceho kalendárneho roka 
(váha 0,1), predpokladaného počtu školiteľov k 1.9. aktuálneho kalendárneho roka (váha 
0,45). 

 10% počtu štipendijných miest podľa počtu absolventov 2. stupňa štúdia 
v predchádzajúcom akademickom roku 

Počet pridelených miest na študijný program zohľadní voľnú kapacitu školiacich pracovísk. 

10. Dekan stavebnej fakulty môže prerozdeliť medzi študijné programy najviac 20% z počtu 
pridelených štipendijných miest s cieľom podporiť rozvoj konkrétneho pracoviska. Návrh 
prerozdelenia prerokuje na rade garantov 

11. Ak sa po prerozdelení štipendijných miest uvoľní na niektorom študijnom programe pridelené 
miesto (prijatý uchádzač stratí záujem o štúdium) a nie je možné zabezpečiť náhradníka 
z predmetného študijného programu, o pridelení uvoľneného miesta na iný študijný program 
rozhodne dekan. 

12. Schválením týchto zásad strácajú platnosť Zásady prijímacieho konania na doktorandské 
štúdium zo dňa 25. 11. 2011. 

 

V Bratislave 30.11.2012       
 
  Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
  dekan  
 
 


