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ZÁPISNICA č. 05/2013 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 29.11.2013 
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 25. 10. 2013 
5. Kontrola uznesení 
6. Návrh na doplnenie disciplinárnej komisie (na schválenie) 
7. Hodnotenie VVČ za rok 2014 (na schválenie) 
8. Komplexná akreditácia (na prerokovanie) 
9. Úprava rozpočtu SvF na rok 2013 

10. Z vyšších orgánov 
11. Rôzne 

 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvoril a viedol jeho predseda prof. 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:                                  10 
Ospravedlnení: doc. Božík, prof. Macura, Ing. Gregušová, Bc. Barnová, Bc. Kánová. Prizvaní a hostia: prof. 
Kopáčik, prof. Szolgay, doc. Makýš.  
Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Zita Herzánová a doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Kristína Vaňová a Bc. Anna Kosíková. 

Uznesenie č. 25 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Mgr. Zitu Herzánovú a doc. Ing. Ladislava Husára, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Bc. Kristínu Vaňovú a Bc. Annu Kosíkovú za skrutátorov. 

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

K bodu 3: Schválenie programu 

Dekan fakulty predložil návrh na doplnenie programu o bod Úprava rozpočtu SvF na rok 2013, ktorý bol 
zaradený ako bod 9, číslovanie pôvodného bodu 9 a bodu 10 sa posúva na body 10 a 11. 

Uznesenie č. 26 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený program rokovania, ktorý je uvedený na začiatku zápisnice. 

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. 26 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 25. 10. 2013 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 25. 10. 2013, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 27 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 25. 10. 2013. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 27 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 27 AS/13 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Neboli predložené žiadne termínované uznesenia ani pripomienky členov akademického senátu. 
 

K bodu 6: Návrh na doplnenie disciplinárnej komisie (na schválenie) 

V zmysle vnútorného predpisu STU č. 6/2013 Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave pre študentov z 25. 06. 2013, článok  8, ods. 2, ktorý stanovuje na rozdiel od predtým platného 
disciplinárneho poriadku počet členov disciplinárnej komisie na 8, bol predložený návrh na doplnenie 
členov disciplinárnej komisie SvF STU:  
Návrh nových členov: 

Nový člen za 

Petra Danišová   študentskú časť akademickej obce SvF STU 

Ing. Ján Ježko, PhD. zamestnaneckú časť akademickej obce SvF STU 

 

Uznesenie č. 28 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Petru Danišovú a Ing. Jána Ježka, PhD., za členov disciplinárnej komisie 
pre študentov. 

Priebeh tajného hlasovania: 
Celkový počet členov AS zúčastnených na hlasovaní: 28 

Navrhovaný člen 
Počet získaných hlasov 

súhlas nesúhlas zdržali sa hlasovania neplatné hlasy 

Petra Danišová   27 1 0 0 

Ing. Ján Ježko, PhD. 28 0 0 0 

 
 
 

K bodu 7: Hodnotenie VVČ za rok 2014 

Dekan fakulty predložil návrh metodiky na hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti pracovísk za rok 2014, 
ktorý vypracovala komisia ustanovená na tento účel. Prácu komisie, ako aj výsledky jej činnosti, zhodnotil 
a predložil prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť. 

Predseda pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD., navrhol, aby 
kategorizácia publikácií v tab. č. 1 predloženého hodnotenia kopírovala kategorizáciu podľa tabuľky č. 5 
Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo, uvedenej v materiáli Kritériá na 
hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej 
akreditácie činností vysokej školy. Ďalej navrhol kopírovať váhu hodnotenia kategórie A,B,C publikácií 
v pomere 3:5:2, ako je to uvedené v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ. 
Predsedníctvo AS konštatovalo: 

1. Systém umožňuje určité úniky – tvorba účelových monografií. 
2. Nevyváženosť prideľovaných bodov podľa kategórií. 
3. Dávať väčší dôraz na kvalitu, zohľadňovať impact faktor. 
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Odporúčanie predsedníctva - pre rok 2014 postupovať podľa hodnotenia VVČ schváleného pre rok 2013, 
predložený materiál doplniť a predložiť ako materiál na hodnotenie VVČ platný od roku 2015.  

Prof. Szolgay ako zástupca predkladateľa vysvetlil pripomienky a otázky z predsedníctva, ako aj z diskusie 
a konštatoval, že by bolo v budúcnosti vhodné, aby predkladateľ bol v budúcnosti na predsedníctvo 
poprípade na zasadnutie komisií prizvaný, aby mohol vopred zaujať stanovisko k pripomienkam, resp. 
otázkam a nejasnostiam.  

Doc. Možiešik predložil návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 29 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje návrh hodnotiť výskumné granty a projekty v kategórii ZoD 10-timi 
bodmi za získanie a administrovanie tak, ako granty VEGA, KEGA a APVV. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 5 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 5 
 Zdržali sa hlasovania: 19 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 29 AS/13 nebolo schválené. 
 

Vzhľadom na to, že v rámci diskusie boli vysvetlené pripomienky z diskusie, ako aj pripomienky 
predsedníctva AS, bol členom akademického senátu predložený ako prvý návrh na schválenie metodiky 
hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti za rok 2014 v zmysle nezmeneného pôvodne predloženého návrhu.  
 
Uznesenie č. 30 AS/13 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti za rok 2014 v zmysle pôvodne 
predloženého návrhu (príloha 1). 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 20 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 9 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 30 AS/13 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 8: Komplexná akreditácia 

 
V zmysle § 27 zákona č. 131 / 2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil dekan fakulty na prerokovanie návrh študijných 
plánov študijných programov, v ktorých bude fakulta žiadať o akreditáciu v rámci komplexnej akreditácie. 
Pre bakalársky stupeň štúdia sa navrhuje 9 študijných programov, pre inžiniersky stupeň štúdia 11 a pre 
doktorandský stupeň štúdia 9 študijných programov. 
Učebné plány prípadných anglických mutácií študijných programov budú totožné so slovenskou verziou, v 
študijných plánoch dobiehajúcich študijných programov v poslednom semestri štúdia pribudne predmet 
štátna skúška. 
Pedagogická a vedeckovýskumná komisia, ako aj predsedníctvo AS, nemali k predloženým študijným 
plánom zásadné pripomienky, požiadavku JUDr. Zajacovej na zvýšenie výmery hodín predmetu právo vo 
všetkých študijných programoch predkladateľ akceptoval a predloží ju garantom študijných programov na 
schválenie. 
Návrhy na ďalšie znižovanie počtu študijných programov, resp. na ich zlučovanie, smerovanie k väčšiemu 
konsenzu, berú predkladatelia na vedomie. 
Materiál je možné pripomienkovať, pripomienky, návrhy na úpravu, ako aj upozornenia na formálne chyby 
v materiáli je možné zasielať na adresu peter.makys@stuba.sk. 
 

Záver: 
AS SvF berie na vedomie návrh študijných plánov študijných programov pripravovaných v rámci komplexnej 
akreditácie, ktoré budú predložené na schválenie vedeckej rade fakulty v I. štvrťroku 2014. 

 
 



 4 

K bodu 9: Úprava rozpočtu SvF na rok 2013 

Dekan fakulty predložil návrh na úpravu rozpočtu fakulty na rok 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. 31 AS/13 
Akademický senát SvF STU berie na vedomie informáciu, že AS STU dňa 25.11.2013 schválil rozdelenie 
navýšenej neúčelovej dotácie zo strany MŠVVaŠ SR na rok 2013 v programe 077 12, v zmysle čoho bolo SvF 
podľa dosiahnutých výkonov v podprograme 077 12 pridelená suma neúčelovej dotácie 115.647,- eur.  
AS súhlasí s návrhom na úpravu rozpočtu fakulty na rok 2013 v zmysle prílohy 2. 

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

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

1. Akademický senát berie na vedomie informáciu dekana fakulty zo zasadnutia kolégia rektora 
13.11.2013. 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 25.11.2013. Zápisnica 
bude na web stránke univerzity.  

 
 

K bodu 11: Rôzne 

1.  Doc. Husár upozornil vedenie fakulty, že v bloku A na 5. poschodí totálne zlyháva kúrenie. Dekan fakulty 
prisľúbil, že uvedenou pripomienkou sa bude zaoberať. 

 
 

 

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 

                                                                   Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
 
 
Overovatelia: Mgr. Zita Herzánová 
 
 
 
 
 
  Doc. Ing. Ladislav Husár, 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 Akademického senátu fakulty 29. 11. 2013 
 
 

Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti za rok 2014 
Schválené na zasadnutí akademického senátu fakulty 29.11.2013 

 

Kód podľa 
Vyhlášky MŠ 
č. 456/2012 

1. Pôvodné publikované práce, umelecké diela a iné aktivity 
Počet  

A 
Body 

B 
AxB 

 a) Knižné publikácie                                                                                                                                            

AAA  
Vedecké knižné monografie vo vybraných zahraničných vydavateľstvách podľa 
zoznamu CREPČ (priebežne aktualizovaný zoznam je uvádzaný na 
http://cms.crepc.sk/) 

 

30*  

AAA, AAB Vedecké knižné monografie v ostatných zahraničných a  domácich vydavateľstvách   24*  

ABA, ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v zahraničných a domácich vydavateľstvách  

 

20*  

ABC Kapitoly vo vedeckých knižných monografiách               -  zahraničných  10*  

ABD                                                                                -  domácich  8*  

BAA 
Odborné knižné publikácie vo vybraných zahraničných vydavateľstvách podľa 
zoznamu CREPČ (priebežne aktualizovaný zoznam je uvádzaný na 
http://cms.crepc.sk/)  

 

24*  

BAA, BAB 
Odborné knižné publikácie v iných zahraničných vydavateľstvách a domácich 
vydavateľstvách 

 

18*  

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách                     - zahraničných  6*   

BBB                                                                                  - domácich  4*  

ACA, ACB Vysokoškolské učebnice  v zahraničných a domácich vydavateľstvách.  18*  

BCI Skriptá pre denné štúdium   15*  

BCK Kapitoly v skriptách pre denné štúdium  5*  

BCI, BCB Skriptá pre postgraduály a kurzy + stredoškolské učebnice  6*  

BCK Kapitoly v skriptách pre postgraduály a kurzy  2*  

EAJ  
Odborné preklady knižných publikácií   2 = 1 

AH  
 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

resp. zborníky)  
 4**  

BGG, EDJ 
Normy: pôvodné slovenské technické normy (STN) a  spracovanie a preklady iných 
noriem (napríklad ISO, EN) do slovenského jazyka, ktoré sú prevzaté do sústavy STN 
noriem 

 3 = 
1AH 

 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty a objavy podané cez fakultu   20  

 b)  Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných  vedeckých a umeleckých časopisoch 

ADC, ADD Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné aj domáce   25   

 
Akceptovanie článku redakčnou radou CC  (Current Contents) časopisom,  
zahraničné aj domáce  [1] 

 
5  

ADM, ADN  
Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

 
20  

AEG, AEH Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch   10  

AEM, AEN 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  

 
10  

ADE, ADF Nekarentované časopisy vydávané vo svetovom jazyku   10  

ADE, ADF Nekarentované časopisy ostatné   5**  

 c)  Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 

BDC, BDD Odborné práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch  25  

 Akceptovanie odborného článku redakčnou radou CC (Current Contents) 
časopisom, zahraničné aj domáce  [1] 

 
5 

 

BDM, BDN Odborné práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach  20  

http://cms.crepc.sk/
http://cms.crepc.sk/
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Web of Science alebo SCOPUS 

BDE Články v zahraničných nekarentovaných časopisoch vydávané vo svetovom jazyku  10  

BDF Články v domácich nekarentovaných časopisoch    5**  

 d) Vedecké, odborné a umelecké práce publikované v recenzovaných zborníkoch z konferencií alebo 
seminárov 

AEC, AFC,  Články v zahraničí   3*  

AED, AFD  Články doma                                                                             [2]  1**  

AFG, BFA Abstrakty v zahraničí                                                               [2]  1*  

AFH, BFB Abstrakty doma                                                                        [2]  0.5**  

 e) Ocenené súťaže architektonické a umelecké  

 Súťaže v zahraničí (inžinierske, architektonické, umelecké, )   10  

 Súťaže doma (inžinierske, architektonické, umelecké)                          [2]      5  

 f) Prezentácia na vedeckých a umeleckých  konferenciách a prednášky na pozvanie 

 Vyžiadaná prednáška v zahraničí uvedená v programe  konferencie  4*  

AFA Prednáška v zahraničí  2*  

AFB Prednáška doma                                                                      [2]           1*  

AFK Poster v zahraničí s abstraktom, článkom v zborníku       [2]  1*  

AFL Poster doma s abstraktom, článkom v zborníku                [2]  0.5**  

 g) Zverejnené výstupy v oblasti umeleckej a architektonickej činnosti 

ZZZ až ZVV Závažné umelecké a architektonické diela, výkony prezentácie  10*  

YZZ až YVV Menej závažné umelecké a architektonické diela, výkony a prezentácie  5*  

XZZ až XVV Ostatné umelecké a architektonické diela, výkony a prezentácie        2*  

CGC, CGD Umelecké a architektonické štúdie                                      [2]            1*  

 *       výstup vo svetovom jazyku (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ): dvojnásobok uvedených bodov                          
 **     príspevok vo svetovom jazyku (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ): + 1 bod 
[1] - Počíta sa jeden príspevok jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch sú to 2, atď. Pre pracovníkov do 35 rokov neplatí obmedzenie 

[1]. 
[2] - Počítajú sa dva príspevky jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch sú to 4, atď. Pre pracovníkov do 35 rokov neplatí obmedzenie  

[2]. 
 

Kód 
podľa 
Vyhlášky 
MŠ č. 
456/2012 

2. Citácie  Počet  
A 

Body  
B 

Body  
AxB  

1, 2 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v citačných 
indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – len zahraničný autor [10]  

 3  

1,2 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v citačných 
indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – domáci autor [10]  

 2  

3,4 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch – len zahraničný autor [5] 

 1  

3,4 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch – domáci autor [5] 

 0,5  

 [10] [5]   - Počíta sa max 10 alebo 5 citácii jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch 10 atď.  (max 5 od jedného citujúceho).                     
 Uznávať sa budú len citácie uvedené v AIS. Nehodnotia sa vzájomné citácie pracovníkov z jednej katedry. 
 
 

3.  Pridelené granty a projekty (Hodnotia sa iba granty a projekty, ktoré vstupujú do metodiky rozpisu dotácie zo štátneho 
rozpočtu (okrem mobilitných projektov a ZoD). (Finančný objem vyplýva z metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám).  

 Získanie a administrovanie projektu  Finančný objem – spolu [€] v tis.** 

 Počet  
A 

Body  
B 

Body  
AxB  

tis. €  
C 

Body 
D 

Body  
CxD  

1. VEGA  10*   3  
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2. KEGA  10*   3  

3. APVV   10*   3  

4. Projekty financované EÚ – (7RP, COST, 
ERC, TEMPUS, atď.) 

        20*   3  

5. Projekty financované zahraničným 
partnerom (OECD, UNDP, GEF, Svetová 
banka, atď.)  

 10*   3  

6. Výskumné domáce granty mimo 1., 2. a 3.  5   3  

7. ZoD: zaradené ako výskumné (bez DPH a 
kooperácií) 

 0   3  

8. ZoD: nezaradené ako výskumné (len réžia)  0   3  

9. Mobilitné projekty*** (CEEPUS, SCIEX, LPP, 
atď.)  

 5   0  

10. Znalecký posudok zadaný fakultou cez ÚSZ 
[8]  

 
2   0  

11. Projekty ŠF EÚ domáce a cezhraničné   20   0  

*     neprijaté projekty 5 b,  
**    Počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli fakultným účtovníctvom a bez kooperácií.  

ZoD zmluvy len réžia; 10*(20*) - len v prvom roku riešenia.                                     
***  Získanie a administrovanie mobilitných projektov, a zahraničných platených pobytov s dĺžkou nad 3 mesiace (SCIEX, Marie Curie, 

atď). 
[8] - podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem aktivít jednotlivcovi                              
 

4. Vedecko-pedagogická kvalifikácia                                                Počet  
A 

Body  
B 

Bodová hodnota AxB  

1.  PhD. – školiteľ úspešného doktoranda  15  

2.  PhD. – zamestnanec katedry SvF  15  

4.   Habilitácia, získanie ved. kvalif. stupňa II.  20  

5.   Inaugurácia, DrSc., získanie ved. kvalif. stupňa I.  30  

6.   Predseda habilitačnej, inauguračnej, odborovej komisie   2  

7.   Organizovanie konferencie a výstavy (celkovo 1x za 
konferenciu a výstavu) 

 
 

 
3 

 

8.   Členstvo v programovom výbore konferencie: 
         - zahraničnej vo svetovom jazyku 
         - domácej + ČR* 

 
 

             

 
3 

1.5 

 

9.   Členstvo v habilitačnej, inauguračnej komisii   1  

10. Členstvo v redakčnej rade zahr. časopisu vydávanom vo svet. 
jaz. 

      Členstvo v redakčnej rade ostatných časopisov  

 
 

5 
 

1 

 
 

11. Členstvo v medz. výboroch odborných spoločností  2  

12. Členstvo v grantových a normalizačných komisiách  1  

13. Čestný doktorát na zahraničnej univerzite;  
      udelenie ceny na národnej úrovni v zahraničí 

 15  

* pri viacerých členoch z 1 pracoviska na akcii sa ráta iba 1x           

5. Posudky  Počet 
A 

Body 
B 

Bodová hodnota AxB 

1. Posudok článku v časopise                                                  [8]     *    

2. Posudok knihy, skrípt a grantového projektu,      
     karentovaného článku                                                         [8]    

 
 

1,5*  

3. Oponentský posudok DrSc., prof., docent, PhD.                  2**  

[8] - Podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem aktivít jednotlivcovi                              
*      Bodová hodnota článku sa rovná 0,1 násobku bodovej hodnoty posudzovaných článkov uvedených v tab. 1. bod  b),c), d). 
**     Vo svetovom jazyku sa ráta dvojnásobok, pri viacerých členoch z 1 katedry alebo ústavu na akcii sa ráta iba 1x                               
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Vysvetlivky všeobecne: 

1. Uvádzajú sa aktivity za zamestnancov prijatých na plný úväzok na hodnotenom pracovisku, a tie, ktoré uvádzajú v 
príspevku adresu SvF alebo STU.  

2. Každá aktivita môže byť v rámci katedry alebo fakulty uvedená iba raz.  
3. V prípade, že zamestnanec má na fakulte čiastočný úväzok, uvedené činnosti sa nevykazujú.  
4. Ak spoluautor je zahraničný, autorstvo sa v plnom rozsahu priznáva interným pracovníkom fakulty (na plný pracovný úväzok).  
5. Uvádzajú sa aj práce interných doktorandov katedry.  
6. Uvádzajú sa iba práce, ktoré boli publikované v hodnotenom období, teda nie práce v tlači.  
7. Ak sú autori z viacerých katedier, autorstvo sa priznáva jednotlivým pracoviskám podľa ich podielu na práci.  
8. V prípade spoluautorstva domácich autorov z rôznych inštitúcií prislúcha zamestnancom SvF tiež len pomerná časť autorstva.  
9. Podanie článku bude evidované. Musí byť predložené potvrdené prijatie článku na recenziu alebo umožnený prístup k databáze 

redakčnej rady autorom.  
10. Článok sa smie podať len raz.   
11. Všetky aktivity uvádzať úplne podľa prílohy. 

Vysvetlivky k tabuľkám: 

Tab. 1: Pre všetky publikácie  platí: rozsah minimálne  3 AH (1 AH-20 strán po 1800 znakov, t.j.36000 znakov) a  musí byť prístupná 
vo  verejnej distribučnej  sieti,  t.j. musí mať  ISBN aj keď sa jedná o CD a musí byť prepracovaná min. o 50%. 
Monografia – recenzovaná vedecká a umelecká zverejnená pôvodná monotematická práca s vedeckým prínosom. 
Odborná publikácia je recenzovaná práca, ktorej spracovanie si vyžaduje odbornú kvalifikáciu autora.   
Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných publikáciách a skriptách - ak kapitola v publikácii (pri 
viacerých autoroch) nespĺňa požiadavky na publikáciu, ale má rozsah najmenej 1AH, je zaradená ako kapitola. Hodnota kapitol v 
publikácii môže mať max. hodnotu publikácie (max. 3 kapitoly). Kapitoly s rozsahom kratším ako 1 AH možno zaradiť do kategórie 1b, 
c.  
Za recenzovaný časopis sa považuje ten, ktorý žiada individuálnu recenziu na príslušnom tlačive.  
Ocenenie (zamestnancov fakulty) - iba prvé tri miesta, resp. mimoriadna cena (nie ŠVK - študenti).  

Tab. 2: Vylučujú sa autocitácie, t. j. zhoda mena ktoréhokoľvek z autorov citovanej a citujúcej práce, citácie v diplomových, 
rigoróznych a dizertačných prácach a výskumných správach, v novinových článkoch, výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu 
a pod. a citácie z vlastnej katedry, resp. ústavu. Citácia je odvolávka na vedeckú prácu – uvádzať podľa prílohy. Citácia a recenzia 
zahraničného autora je taká, kde je len zahraničný autor, -ri príspevku s citáciou.  

Recenzie nemožno zamieňať s citáciami. Recenzia je správa, hodnotiaci článok o recenzovanom diele. Na rozdiel od citácie autor 
recenzie zvyčajne nevyužíva, nepreberá a nenadväzuje na myšlienky autora recenzovaného diela, ale hodnotí a upozorňuje na 
recenzovanú publikáciu. 

Tab. 3: Body za získanie projektu sa počítajú len raz. Neúspešný zaregistrovaný návrh projektu sa hodnotí 5-mi bodmi. Projekt musí 
byť podaný cez referát projektov SvF. Hodnotí sa len finančný objem v € - poukázaný fakulte. Pri projektoch neuvádzať štipendiá, 
DPH, kooperácie a sumy okamžite transferované na iné organizácie. Pri ZoD nezaradených ako výskumné sa uvádza len celková 
réžia. Do hodnotenia sa nezapočítavajú projekty EÚ, ktoré nie sú financované priamo zo zahraničia, ako štrukturálne fondy (Operačný 
program Výskum a vývoj, Operačný program Vzdelávanie, Cezhraničná spolupráca, atď.). 

Tab. 4: Zohľadňuje sa dátum úspešnej obhajoby či účasti. Uvádzajú sa len členovia habilitačnej a návrhovej komisie; oponenti sú 
zohľadnení v tab. 5.  

Tab. 5: Uvádzať posudky vypracované v písomnej forme. Posudky vo svetovom jazyku = dvojnásobok bodov.  
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Príloha 2 k zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu fakulty 29. 11. 2013 
 
 

 

Úprava rozpočtu SvF na rok 2013 
Schválené na zasadnutí akademického senátu fakulty 29.11.2013 

 

 

Rozpis dotácie z úrovne SvF schválenej k 19.04.2013: 

4.   Účelové mzdové prostriedky 

4.8 medzifakultné pedagogické výkony        45 000,-   

 alikv. časť odvodov           15 840,- 

             spolu            60 840,- 

 

Schválené medzifakultné výkony vč. odvodov    55 309,- (25.11.2013)   

Rozdiel                  5 531,-  

(zníženie skutočných nákladov na medzifakultné pedagogické výkony v porovnaní s čiastkou 

alokovanou v rozpise dotácie znižuje nárok na krytie rozpočtu z mimodot. prostriedkov) 

 

Pôvodné náklady na mzdy 077 11   3 315 893,- 

Náklady na mzdy 077 11 znížené   3 310 362,- 

Pôvodný presun z 077 12         61 202,-  (mzdy, odvody) 

Znížený presun z 077 12         55 671,- 

 Pôvodné náklady 077 12     3 469 071,- (mzdy, odvody,  

         štip. doktorandov) 

Znížené náklady 077 12     3 463 540,- 

6. Návrh na krytie nákladov 

6.1 Dotácia 077 12      3 425 336,- 

 Pôvodné mimodotačné prostriedky             43 735,- 

6.2 Znížené krytie mimodotačnými prostriedkami         38 204,-  

 spolu       3 463 540,- 

Ušetrené mimodotačné prostriedky vo výške 5.531,- budú použité na krytie nákladov na energie. 

 

Presun mzdových prostriedkov z 077 12 na 077 11 za rok 2013: 

Nároky v podprograme 077 11 si vyžiadali v r. 2013 presun mzdových prostriedkov z 077 12 v objeme 

2.421.681 eur. 

 

Rozdelenie rezervy STU: 

AS STU dňa 25.11.2013 schválil rozdelenie navýšenej neúčelovej dotácie zo strany MŠVVaŠ SR na rok 

2013 v programe 077 12 vo výške 759 998,- eur. V súlade so schváleným rozpisom boli po vykrytí 

vybraných celouniverzitných výdavkov fakultám rozdelené prostriedky podľa dosiahnutých výkonov 

v podprograme 077 12, čo pre SvF predstavuje sumu neúčelovej dotácie 115.647,- eur. Tieto prostriedky 

budú použité na úhradu časti ročnej splátky pôžičky (407.540,- eur).  

 

 

Vypracoval: Ing. Tomáš Šatura, tajomník fakulty 

 

 

Predkladá: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan fakulty 

 
 
 
 


