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ZÁPISNICA č. 01/2014 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 24.01.2014 
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 29.11.2013 
5. Kontrola uznesení 
6. Výročná správa o činnosti AS SvF za rok 2013 (na schválenie) 
7. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013 (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 prof. 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: : Ing. Gregušová, doc. Možiešik, Bc. Barnová, Bc. Hric, Bc. Michalec, Bc. Zanovit 
Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, prof. Szolgay, doc. Makýš, prof. Benko, Ing. Šatura 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. a prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Monika Csehová a Monika Pračková. 

Uznesenie č. 01 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Ľudovíta Filla, PhD. a prof. Ing. Juraja Králika, PhD. za 
overovateľov zápisnice, Moniku Csehovú a Moniku Pračkovú 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/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

Dekan fakulty informoval, že pôvodne predložený bod programu č. 8: Komplexná akreditácia - študijný 
program inžinierstvo životného prostredia (1 stupeň) sťahuje z rokovania.  

Uznesenie č. 02 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje upravený program rokovania uvedený na začiatku zápisnice. 

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. 02 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 29. 11. 2013 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS 
SvF 29. 11. 2014, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 03 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 29. 11. 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. 03 AS/14 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: Výročná správa o činnosti AS SvF za rok 2013 (na schválenie) 

Predseda Akademického senátu SvF STU predložil výročnú správu o činnosti AS SvF za rok 2013. 

K predloženej správe neboli zaslané žiadne písomné pripomienky, ani na zasadnutí neboli vznesená návrhy 
na úpravu resp. doplnenie správy. Formálna pripomienka doc. Húsenicovej bude zapracovaná, upravená 
správa bude zverejnená na web stránke fakulty a predložená na stretnutí akademickej obce fakulty 31. 
januára 2014. 

Uznesenie č. 04 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti AS SvF za rok 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. 04 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 7: Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014 (na schválenie) 

V zmysle zákona č. 131 / 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil 
dekan fakulty za prítomnosti prodekanov a tajomníka fakulty výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2013. 

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

Diskusia: prof. Macura, prof. Mesiar, Ing. Pavlendová, prof. Kopáčik, prof. Unčík, doc. Bačová, Mgr. Filipoiu, 

V diskusii rezonovali nasledovné zásadné otázky resp. pripomienky: 

- zvýšiť aktivitu fakulty i univerzity smerom k vyšším orgánom, predovšetkým na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, pri poukazovaní na neustále klesajúcu úroveň absolventov stredných škôl; 

- zvážiť možnosť a podmienky zavedenia nultého ročníka; 
- vedenie fakulty by malo zabezpečiť kontinuitu v prijímaní úspešných absolventov PhD. štúdia a 

spolufinancovanie ich pôsobenia na katedrách, ako aj kontrolu plnenia kritérií  podmieňujúcich 
spolufinancovanie. 

Uznesenie č. 05 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2013.  

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. 05 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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Dekan fakulty poďakoval členom AS SvF za jednomyseľné schválenie správy a pozval ich na verejnú 
prezentáciu správy pred celou akademickou obcou, ktorá sa uskutoční 31. januára 2014 o 10.00 v aule 
akademika Bellu. 
 

 

K bodu 8: Z vyšších orgánov 

1. Predseda AS informoval, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU bude v pondelok 27.1.2014.  
2. Dekan fakulty informoval o  

-  zasadnutí vedeckej rady STU 11.12.2013, na ktorej bol schválený návrh vedeckej rady fakulty na 
vymenovanie doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., za profesora; 

-   zasadnutí mimoriadneho kolégia rektora dňa 18.12.2013, na ktorom  rektor informoval o návrhu 
Zmluvy o poskytnutí preddavku dotácie pre STU na rok 2014, v zmysle ktorej STU v porovnaní s r. 
2013 zaznamenáva pokles dotácie o cca o 5% v podprograme 077 11 a cca 15% v podprograme 
07712. Na základe predbežnej analýzy a rozdelenia preddavku na súčasti STU (podľa výkonov 
použitých pri rozdelení dotácie pre rok 2013) zaznamenáva SvF pokles cca 5% až 10%. Informácia 
bola hneď po zasadnutí KR zaslaná na katedry. 
Na základe uvedenej informácie požiadal dekan mailom dňa 19.12.2013 vedúcich katedier o prípravu 
opatrení smerujúcich k zníženiu pohyblivej zložky miezd tak, aby na svojich pracoviskách predišli 
možným krízovým riešeniam.  
Na výzvu rektora bola dňa 23.1.2014 rozposlaná členom kolégia dekana informácia, že prebiehajú 
osobné rokovania s ministrom školstva, v rámci ktorých dostal ubezpečenie, že ministerstvo hľadá 
dodatočné zdroje na navýšenie pridelených dotačných prostriedkov. 

-    zasadnutí KR 15.1.2014 - zápisnica je na web stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-
samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302.  

 
 

K bodu 9: Rôzne 

1. Dekan fakulty informoval, že dňa 23.1.2014 navštívil fakultu rektor STU, ktorému boli predstavené 
možnosti výskumu vybraných laboratórií fakulty v rámci programu Horizont 2020. 

2. Dňa 31.1.2014 sa v aule akademika Bellu uskutoční stretnutie akademickej obce. Účasť prisľúbili rektor i 
predseda AS STU. Dekan vyzýva členov akademického senátu, aby akciu náležite na svojom pracovisku 
spropagovali. 

3. Dekan informoval, že podnetom na stiahnutie pôvodne avizovaného bodu programu č. 8 - Komplexná 
akreditácia - študijný program inžinierstvo životného prostredia z rokovania AS, bola zápisnica z 
rokovania pedagogicko-vedeckej rady odboru IKDS, prostredníctvom ktorej vzniesli zástupcovia tohto 
odboru námietku voči tomuto programu. Nakoľko do zasadnutia AS neprišlo medzi predkladateľmi 
študijného programu a zástupcami odboru IKDS ku konsenzu, materiál bol stiahnutý z rokovania.  

4. Dekan informoval, že na avizovanú úpravu tarifných platov - navýšenie o 16 €, STU zatiaľ nedostala 
finančné prostriedky.  

5.  Ďalšie zasadnutie AS SvF bude 20. februára 2014 o 14.00 hod.  
 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská. 

 
                                                               Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                     predseda AS 
Overovatelia:  
 
 
 
Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
 
 
 
 
Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 
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