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ZÁPISNICA č. 04/2013 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 25.10.2013 
konaného o 10.00 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 17. 5. 2013 
5. Kontrola uznesení 
6. Informácie o doplňujúcich voľbách do AS SvF 
7. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za ak. rok 2012/13 (na prerokovanie) 
8. Správa o hospodárení fakulty za I. polrok 2013 (na schválenie) 
9. Organizačný poriadok SvF (na schválenie) 

10. Komplexná akreditácia/príprava (informácia) 
11. Projekty ŠF (informácia) 
12. Z vyšších orgánov 
13. 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:  19 
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                  12 
Ospravedlnení: prof. Fillo, prof. Hraška, doc. Stanko. Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, doc. Makýš, Ing.Šatura. 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Tatiana Filipoiu a Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Gabriela Szántová a Bc. Martin Michalec. 

Uznesenie č. 19 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Mgr. Tatianu Filipoiu a Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD., za overovateľov 
zápisnice, Ing. Gabrielu Szántovú a Bc. Martina Michalca za skrutátorov. 

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

K bodu 3: Schválenie programu 

K programu neboli predložené žiadne pripomienky, resp. návrhy na jeho zmenu. 

Uznesenie č. 20 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
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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. 20 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 17. 5. 2013 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 17. 5. 2013, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 21 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 17. 5. 2013. 

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

 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Predsedníctvo AS upozornilo na pripomienku doc. Možiešika na zasadnutí AS 19.4.2013, aby vedenie fakulty 
pripravilo vysvetlenie veľkých rozdielov v tarifných platoch pri návrhu na delenie mzdových prostriedkov na 
rok 2013. 

Dekan fakulty zdôvodnil vznik anomálie v tarifných platoch spôsobom započítania platov pracoviskám, 
ktoré majú pracovníkov s dočasne zníženým pracovným úväzkom. Zároveň ubezpečil, že poskytnutie 
mzdových prostriedkov katedrám na vykrytie TP sa realizuje na základe skutočnej potreby napočítavenej 
v priebehu roka. Realizuje sa až v mesiacoch november a december. 

Záver: 

Akademický senát SvF konštatuje, že problematika rozdielov v tarifných platoch bola vysvetlená, dekan 
fakulty berie na vedomie pripomienky členov AS SvF, ktoré budú pri príprave metodiky delenia mzdových 
prostriedkov na rok 2014 zohľadnené.  
 
 

K bodu 6: Informácie o doplňujúcich voľbách do AS SvF 

Predseda organizačnej a sociálnej komisie doc. Ing. Michal Božík, PhD., informoval o výsledku doplňujúcich 
volieb do akademického senátu fakulty na Katedre geodézie, v ktorých bol na miesto po Ing.  Miroslavovi 
Liptákovi, PhD., ktorý ukončil pracovný pomer na fakulte, zvolený Ing.  Marek Fraštia, PhD. 

Ing. Gabriela Szántová informovala o priebehu a výsledku volieb členov a náhradníkov do študentskej časti 
AS SvF na obdobie 2011 – 2015, ktoré sa konali 30. septembra až 3. októbra 2013. 

Zloženie zamestnaneckej i študentskej časti AS SvF je prílohou zápisnice (príloha 1). 

Zároveň bol členom AS SvF predložený návrh na zaradenie nových členov do komisií. 

Uznesenie č. 22 AS/13 
Akademický senát SvF STU berie na vedomie výsledky volieb a schvaľuje zaradenie nových členov AS SvF do 
komisií v zmysle prílohy 1. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 31 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 31 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 21 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7: Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za ak. rok 2012/13 

Dekan fakulty a prodekan pre vzdelávanie predložili správu Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za ak. 
rok 2012/13. 

Predseda pedagogickej komisie i predsedníctvo AS SvF nemali k predloženej správe pripomienky a 
odporúčali ju prijať. 
 
Záver: 
AS SvF berie na vedomie správu "Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za ak. rok 2012/13" bez 
pripomienok. 

Pripomienky, vzniknuté v diskusii, boli zamerané na skvalitnenie pedagogického procesu všeobecne. 

O pripomienke, týkajúcej sa návrhu na zmenu termínu prihlasovania sa na témy záverečných prác a limitov 
na Bc. práce budú informovaní garanti študijných programov. 

 
 

K bodu 8: Správa o hospodárení fakulty za I. polrok 2013 

Dekan fakulty predložil Správu o hospodárení za  I. polrok  2013. 

Predseda ekonomickej komisie a predsedníctvo AS nepredložili k správe žiadne pripomienky a odporúčali ju 
schváliť.  

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

Uznesenie č. 23 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o hospodárení fakulty za I. polrok 2013.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 31 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 31 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 23 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 9: Organizačný poriadok SvF 

Dekan fakulty predložil návrh Organizačného poriadku SvF STU v Bratislave. 

Predsedníčka legislatívnej komisie informovala o priebehu príprav Organizačného poriadku a odporúčala ho 
schváliť.  

Predsedníctvo AS prerokovalo predložený materiál bez zásadných pripomienok a odporúčalo ho schváliť.  

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

Na základe dotazu doc. Husára k tvorbe Smernice dekana k študijnému a skúšobnému poriadku STU 
informoval dekan, že vzhľadom na neskorší termín schvaľovania Študijného poriadku STU v AS STU nebol 
časový priestor na prerokovanie a schválenie novely - Smernice dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave k 
študijnému poriadku STU v Bratislave - v grémiách fakulty (ďalej "smernica").  

Preto fakulta v roku 2013/14 postupuje v zmysle Študijného poriadku STU a podľa ustanovení "smernice 
dekana SvF", ktoré nie sú v rozpore s platným Študijným poriadkom STU. 

 

Uznesenie č. 24 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Organizačný poriadok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave.  
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Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 31 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 31 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 24 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 
 

K bodu 10: Komplexná akreditácia 

Prodekan pre vzdelávanie informoval členov AS SvF o príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu, v 
rámci ktorej fakulta uvažuje akreditovať nové študijné programy i pôvodné (dobiehajúce) študijné 
programy, pričom v štádiu riešenia je otázka duplicity garantov pri nových aj dobiehajúcich študijných 
programoch, duplicity názvov pri nových aj dobiehajúcich študijných programoch a pod.  
Doterajšie termíny pre KA:  

04.11.2013 - návrh učebných plánov od garantov, 
15.11.2013 - optimalizovať a poslať na AS, 
29.11.2013 - prerokovanie na zasadnutí AS. 

 
Dekan fakulty informoval členov AS SvF, že vedecká rada fakulty schválila minimálne kritériá na habilitačné 
alebo vymenúvacie konanie na SvF STU pre všetky odbory, v ktorých žiadame o akreditáciu vymenúvacieho 
konania. 
 
 

K bodu 11: Projekty ŠF 

Dekan fakulty informoval členov AS SvF o projekte Univerzitného vedeckého parku a Centier, podaných v 
rámci výzvy "Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" s pracovnými názvami 
UVP I, UVP II a UVP III: 

UVP I - schválený univerzitný projekt s oficiálnym začiatkom realizácie 04/2013. Projekt je zameraný na 
zavedenie moderných technológií s lokalizáciou v bloku A, ktorého laboratórne priestory prejdú 
stavebnou úpravou a bude zakúpená špičková laboratórna technika. V súčasnosti je známy 
zhotoviteľ stavebných prác a stavebný dozor. 

UVP II - celouniverzitný projekt s názvom Centrum technológií pre trvalo udržateľný rast a kvalitu života - 
predložený na ASFEÚ s predpokladaným termínom riešenia v rokoch 2014 a 2015. Lokalizácia v 
bloku A - komplexné odstránenie porúch konštrukcie a výplní, elektroinštalácia, IKT, vstupné dvere, 
strecha, voda, prístrojové vybavenie – čaká sa na výsledok schvaľovania.  

UVP III - areál Trnávka - Centrum výskumu kvality a spoľahlivosti v stavebníctve - pripravujú sa podklady pre 
podanie projektu. 

 

 

K bodu 12: Z vyšších orgánov 

1. Akademický senát berie na vedomie informáciu dekana fakulty zo zasadnutia kolégia rektora 2.10.2013. 
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 14.10.2013, ktoré 
bolo iba informatívne, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Riadne zasadnutie Akademického senátu STU 
bude 28.10.2013. 

3. Dňa 11.10.2013 zasadala vedecká rada fakulty. Zápisnica je na web stránke fakulty 
http://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/zapisnice/vedecka-rada.html?page_id=2054. 

 

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/sk/dokumenty/zapisnice/vedecka-rada.html?page_id=2054
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K bodu 12: Rôzne 

1.  Ďalšie zasadnutie AS SvF bude 29. novembra 2013 o 9.00 hod. 
 Ďalšie termíny: - zasadnutie AS SvF:  24.1.2014 
     - stretnutie akademickej obce: 31.1.2014 
 Na zasadnutí AS SvF 29.11.2013 bude predložená metodika hodnotenia VVČ a Štatút fakulty. 

2. Prodekan pre vzdelávanie informoval, že v Zásadách prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia 
schválených akademickým senátom fakulty 25.11.2011 bez obmedzenia a v Zásadách prijímacieho 
konania na 3. stupeň štúdia, schválených 30.11.2012 bez obmedzenia zostávajú v platnosti bez zmien. 

3. Tajomník fakulty informoval, že rektor podpísal a od 29.10.2013 nadobúdajú účinnosť zmluvy s 
nasledovnými firmami pre nákup IKT: 
-  Tecton, a.s. Bratislava – počítačové zostavy, komponenty, monitory, dátové projektory, notebooky; 
-  Gratex International, a.s. Bratislava - aktívne sieťové prvky; 
-  Wincor Nixdorf, s.r.o. – tlačiarne a multifunkčné zariadenia, pasívne sieťové prvky, servery.  
Pripomienky členov Akademického senátu k predražovaniu niektorých druhov tovarov firmami, s 
ktorými mala v minulosti STU podpísané zmluvy, sa bude snažiť dekan a tajomník fakulty tlmočiť 
rektorovi, resp. kvestorovi STU. 
 

 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

                                                                   Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
 
Overovatelia: Mgr. Tatiana Filipoiu 
 
 
 
 
 
  Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 
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Príloha 1 k zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu fakulty 25. 10. 2013 
 

ZOZNAM ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU  
PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2011 - 2015 

 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 

 
Pč Člen akademického senátu Katedra komisia 

1.  doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.   KDK organizačná a sociálna 

2.  doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.   DOS legislatívna 

3.  doc. Ing. Michal Božík, PhD.   TES organizačná a sociálna - predseda 

4.  Mgr. Tatiana Filipoiu JAZ ekonomická 

5.  prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.   BKM predsedníctvo 

6.  Ing. Marek Fraštia, PhD.   GDE ekonomická 

7.  Ing. Róbert Geisse, PhD.   MPU pedagogická a vedeckovýskumná 

8.  Ing. Silvia Gregušová ÚSZ ekonomická 

9.  Mgr. Zita Herzánová    TVY organizačná a sociálna 

10.  prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.   KPS organizačná a sociálna 

11.  Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.   GTE ekonomická - predseda 

12.  doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.   GZA pedagogická a vedeckovýskumná 

13.  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  ARC legislatívna 

14.  prof. Ing. Juraj Králik, PhD.   SME pedagogická a vedeckovýskumná 

15.  prof. Ing. Viliam Macura, PhD.   VHK podpredseda 

16.  prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.   MDG predsedníctvo 

17.  doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.   HTE pedagogická a vedeckovýskumná - predseda 

18.  Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. FYZ pedagogická a vedeckovýskumná 

19.  doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.   ZEI ekonomická 

20.  Ing. Jana Šabíková, PhD.   TEZ legislatívna 

21.  doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.   MTI predseda 

22.  JUDr. Jana Zajacová   HUV legislatívna - predsedníčka 

 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 

Por. 
číslo 

Člen akademického senátu Komisia 

1.  Bc. Vladimír Badura predsedníctvo 

2.  Bc. Zuzana Barnová organizačná a sociálna 

3.  Monika Csehová ekonomická 

4.  Ing. Dagmara Čeheľová legislatívna 

5.  Bc. František Hric legislatívna 

6.  Bc. Beáta Kánová organizačná a sociálna 

7.  Bc. Anna Kosíková organizačná a sociálna 

8.  Bc. Martin Michalec pedagogická a vedeckovýskumná 

9.  Monika Pračková  ekonomická 

10.  Ing. Gabriela Szántová predsedníctvo 

11.  Bc. Kristína Vaňová pedagogická a vedeckovýskumná 

12.  Bc. Lukáš Zanovit pedagogická a vedeckovýskumná 
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