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ZÁPISNICA č. 03/2013 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 17.05.2013 
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 19. 4. 2013 
5. Kontrola uznesení 
6. Zásady pre priznanie mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia (na schválenie) 
7. Študijný poriadok STU (na prerokovanie) 
8. Výročná správa o hospodárení za rok 2012 (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:  18 
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                  7 
Ospravedlnení: Ing. Gregušová, Ing. Lipták, Mgr. Herzánová, prof. Fillo, Z. Barnová, Bc. Žák 
Neospravedlnení: Bc. Hric, B. Kánová, Bc. Medvecká 
Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, doc. Makýš 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Michal Božík, PhD. a prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Mária Kočnerová a Bc. Soňa Kolenčíková. 

Uznesenie č. 14 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Michala Božíka, PhD. a prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Bc. Máriu Kočnerovú a Bc. Soňu Kolenčíkovú za skrutátorov. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K programu boli predložené nasledovné pripomienky, resp. návrhy na zmenu programu: 
1. dekan fakulty stiahol z rokovania návrh Organizačného poriadku SvF, nakoľko dostal viacero 

pripomienok, ktoré vedenie fakulty zváži, zapracuje a predloží na ďalšom zasadnutí ,  
2. študijný poriadok  je predložený na prerokovanie, nakoľko ide o študijný poriadok STU, ktorý 

Akademický senát fakulty neschvaľuje, ale na základe neho pripravuje na schválenie smernicu dekana 
k ŠSP STU, 

3. z organizačných dôvodov budú najskôr prerokované body venované študijnej problematike z 
legislatívneho hľadiska, následne výročná správa o hospodárení. 
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Uznesenie č. 15 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený program rokovania. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 19. 4. 2013 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 19. 4. 2013, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 16 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 19. 4. 2013. 

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/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. 

Predsedníctvo AS opätovne upozornilo na pripomienku k časti správy o činnosti Akademického senátu SvF, 
schválenej na zasadnutí AS 25.1.2013, 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, v rámci ktorej bolo 
konštatované, že  "Akademický senát očakáva, že v roku 2013 komisia zintenzívni svoju činnosť a predloží 
návrhy." 

Predsedníctvo AS žiada, aby komisia začala svoju činnosť.  

 
 

K bodu 6: Zásady pre priznanie mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia 

Dekan fakulty predložil návrh zásad pre priznanie mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa štúdia. 

Uznesenie č. 17 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Zásady pre priznanie mimoriadneho štipendia študentom 3. stupňa 
štúdia. 

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

 

K bodu 7: Študijný poriadok STU 

Dekan a prodekan pre vzdelávanie predložili pracovný návrh nového študijného poriadku STU, ktorý je 
pripravovaný na prerokovanie a schválenie v grémiách STU, následne po jeho schválení bude pripravená na 
prerokovanie a schválenie v grémiách fakulty "Smernica dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave k 
študijnému poriadku STU v Bratislave" (ďalej "smernica"). 
 
Študentská časť AS SvF predložila nasledovné pripomienky, resp. požiadavky: 
- písomné testy pri skúškach robiť a hodnotiť anonymne pod číslom, nie pod menom študenta, 
- pri hodnotení zohľadniť aj prácu študenta počas semestra,  
- stanoviť právo na určitý počet opravných termínov (napr. pri Bc. 3+1). 
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V rámci diskusie boli prezentované viaceré stanoviská resp. návrhy na prípravu "smernice", ktoré vedenie 
fakulty zohľadní pri jej príprave.  
Prodekan pre vzdelávanie vyzval členov AS SvF, aby pripomienky k smernici boli zaslané v dostatočnom 
predstihu pred zasadnutím akademického senátu, nakoľko ich prípadné akceptovanie a zapracovanie do 
materiálu je potrebné zosúladiť s viacerými legislatívnymi normami. 
Návrh "smernice" so zapracovanými pripomienkami bude predložený na schválenie na júnovom zasadnutí 
akademického senátu. 

 
 

K bodu 8: Výročná správa o hospodárení za rok 2012 

Dekan fakulty predložil Výročnú správu o hospodárení za  rok  2013. 
Ekonomická komisia a predsedníctvo AS prerokovali správu bez zásadných pripomienok a odporúčajú ju 
schváliť. Ekonomická komisia upozornila na niekoľko formálnych chýb, ktoré predkladateľ akceptoval a 
opraví. 

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

Členovia AS poukázali na potrebu investovať nielen do verejných priestorov fakulty, ale aj do priestorov 
katedier, minimálne treba zvážiť rekonštrukciu podlahy na chodbách katedier a priľahlého schodiska. 

Dekan prisľúbil, že dá pokyn na vypracovanie cenovej ponuky.  

Uznesenie č. 18 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2012. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 18 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 9: Z vyšších orgánov 

1. Akademický senát berie na vedomie informáciu dekana fakulty zo zasadnutia kolégia rektora 15.5.2013. 
Zápisnica je na web stránke univerzity http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-
organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302. 

2. Akademický senát berie na vedomie informáciu predsedu AS zo zasadnutia AS STU 29.4.2013. Zápisnica 
bude na web stránke univerzity http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-
organy.html?page_id=181. 
 

 

K bodu 10: Rôzne 

1.  Ďalšie zasadnutie AS SvF bude 13. júna 2013 o 9.00 hod. 
2.  Doc. Možiešik požiadal, aby vedenie fakulty zvážilo možnosť núteného vetrania v kancelárskych 

priestoroch, v ktorých, z dôvodu dvojitej fasády nie je priamy prístup vzduchu; a upozornil na zápach 
šíriaci sa z pánskeho WC pri predajni skrípt. 

 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

                                                                   Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
Overovatelia: doc. Ing. Michal Božík, PhD. 
 
 
 
 
   prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 
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