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ZÁPISNICA č. 01/2013 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 25.01.2013 
konaného o 8.30 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 30.11.2012 
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o činnosti fakulty za rok 2012 (na schválenie) 
7. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2012 (na schválenie) 
8. Z vyšších orgánov 
9. 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: doc. Božík, Ing. Gregušová 
Neospravedlnení: Bc. Kočnerová, Bc. Kolenčíková  
Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, prof. Szolgay, doc. Makýš, doc. Bielek, Ing. Šatura 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. a JUDr. Jana Zajacová      
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Dagmara Čeheľová a Bc. Ľuboš Žák. 

Uznesenie č. 01 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Rudolfa Árocha, PhD. a JUDr. Janu Zajacovú za overovateľov 
zápisnice, Ing. Dagmaru Čeheľovú a Bc. Ľuboša Žáka za skrutátorov. 

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. 01 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K programu neboli predložené žiadne pripomienky resp. doplnky.  

Uznesenie č. 02 AS/13 
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. 02 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 30. 11. 2012 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 30. 11. 2012, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 03 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 30. 11. 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. 03 AS/13 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: Správa o činnosti fakulty za rok 2012 (na schválenie) 

V zmysle zákona č. 131 / 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení predložil dekan fakulty za prítomnosti prodekanov a tajomníka fakulty výročnú správu o činnosti 
fakulty za rok 2012. 

Stanovisko predsedníctva AS: predsedníctvo AS nemá k správe žiadne zásadné pripomienky a odporúča ju 
schváliť. 

Diskusia: doc. Možiešik, prof. Kopáčik, prof. Szolgay, prof. Fillo, prof. Macura, doc. Unčík, prof. Hraška doc. 
Húsenicová, Mgr. Filipoiu 

V diskusii rezonovali nasledovné otázky resp. pripomienky: 

- zvýšiť aktivitu fakulty i univerzity smerom k vyšším orgánom (Akreditačná komisia vlády SR, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR) pri ovplyvňovaní kritérií na hodnotenie vysokých škôl so snahou 
zaradiť do nich kritériá charakteristické pre technické univerzity a stavebné fakulty (napr. projekty); 

- zamyslieť sa nad trendom zlepšujúceho sa hodnotenia študijných výsledkov študentov; 

- prehodnotiť možnosť zaviesť, podľa vzoru stavebných fakúlt v ČR, spoločné štúdium v prvom resp. v 
prvých ročníkoch bakalárskeho stupňa štúdia; 

- preveriť funkčnosť didaktickej techniky (dataprojektory) v prednáškových učebniach fakulty, sprístupniť 
WiFi na 22. poschodí bloku C, opraviť dvere na 21. poschodí. 

Uznesenie č. 04 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o činnosti fakulty za rok 2012.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 29 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 04 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Dekan fakulty poďakoval členom AS SvF za jednomyseľné schválenie správy a pozval ich na verejnú 
prezentáciu správy pred celou akademickou obcou, ktorá sa uskutoční 1. februára 2013 o 10.00 v aule 
akademika Bellu. 
 
 

K bodu 7: Správa o činnosti AS SvF za rok 2012 (na schválenie) 

Predseda Akademického senátu SvF STU predložil výročnú správu o činnosti AS SvF za rok 2012. 

Stanovisko predsedníctva AS: predsedníctvo AS má pripomienky k časti správy, informujúcej o vytvorení 
spoločnej komisie VF, AS a VR, ktorej úlohou je vypracovanie novej metodiky započítania pedagogických 
a vedeckovýskumných výkonov pracovísk a jednotlivcov a tiež metodiky rozdeľovania dotačných 
prostriedkov.  
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Prof. Szolgay informoval AS o harmonograme vzniku komisie a o krokoch, resp. účasti jej členov pri tvorbe 
kritérií Akreditačnej komisie vlády SR na hodnotenie fakúlt v rámci komplexnej akreditácie, od ktorých sa 
bude odvíjať aj metodika pre započítanie pedagogických a vedeckovýskumných výkonov pracovísk 
a jednotlivcov 

Diskusia: doc. Možiešik, prof. Szolgay, Ing. Hruštinec, prof. Králik 

Na základe stanoviska predsedníctva AS a členov AS v diskusii predkladateľ správy akceptoval požiadavku na 
doplnenie správy v časti informujúcej o vytvorení komisie o konštatovanie: "Akademický senát očakáva, že 
v roku 2013 komisia zintenzívni svoju činnosť a predloží návrhy." 

Uznesenie č. 05 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o činnosti AS SvF za rok 2012 s pripomienkou.  

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. 05 AS/13 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 8: Z vyšších orgánov 

1. Predseda AS informoval, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU bude v pondelok 28.1.2013.  
2. Zápisnica zo zasadnutia kolégia rektora 16.1.2013 je na web stránke univerzity. Bližšie materiály sú k 

nahliadnutiu na sekretariáte dekana. 
 

 

K bodu 9: Rôzne 

1.  Predseda AS informoval o novele vysokoškolského zákona, v zmysle ktorej prichádza k zmenám a 
doplneniam zákona č. 131/2002 Z.z. Jeho plná verzia je na web stránke univerzity 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/uplne_znenie_zako
na_o_VS_od_1-1-2013.pdf.  V zmysle uvedeného zákona pripraví legislatívna komisia AS SvF návrh na 
úpravu rokovacieho poriadku. Členovia AS môžu na adresu predsedníčky legislatívnej komisie zasielať do 
15. februára 2013 pripomienky resp. návrhy na doplnenie rokovacieho poriadku AS. 

2.  Ďalšie zasadnutie AS SvF bude 22. marca 2013 o 9.00 hod. 
 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

 
                                                               Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
Doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. 
 
 
 
 
 
JUDr. Jana Zajacová  
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