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ZÁPISNICA č. 03/2014 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 23.05.2014 
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 20.2.2014 
5. Kontrola uznesení 

6. Študijný poriadok SvF (na schválenie) 
7. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 (na schválenie) 
8. Rozdelenie dotácie 2014 (na prerokovanie) 
9. Doplnenie členov VR SvF (na schválenie) 

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:  21 
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:                               9 
Ospravedlnení: : prof. Mesiar, Bc. Barnová, Bc. Kosíková, Bc. Zanovit 
Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, doc. Makýš, Ing. Šatura, doc. Janák 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a Ing. Silvia Gregušová, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Gabriela Szántová, Bc. Martin Michalec 

Uznesenie č. 12 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Viliama Macuru, PhD. a Ing. Silviu Gregušovú, PhD., za 
overovateľov zápisnice, Ing. Gabrielu Szántovú, Bc. Martina Michaleca za skrutátorov. 

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. 12 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli zo strany členov AS žiadne pripomienky ani doplnky.  

Uznesenie č. 13 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
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. 13 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 20. 2. 2014 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložil predseda AS SvF návrh na schválenie zápisnicu z rokovania AS 
SvF 20. 2. 2014, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 14 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 20. 2. 2014.  

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. 14 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: Študijný poriadok SvF (na schválenie) 

Dekan fakulty prof. Kopáčik a prodekan pre vzdelávanie doc. Makýš predložili členom Akademického senátu 
SvF STU návrh Študijného poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý  obsahuje podrobnejšiu úpravu 
ustanovení uvedených vo vnútornom predpise STU  č. 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013: Študijný poriadok STU 
v Bratislave, schválený  AS STU dňa 24. júna 2013, na vlastné podmienky fakulty a ktorým sa realizuje 
oprávnenie fakulty v zmysle článku 51 bod 4 druhá veta študijného poriadku STU.  

Pedagogická a vedeckovýskumná komisia, ako aj predsedníctvo AS odporúčali predložený návrh študijného 
poriadku schváliť.  

Uznesenie č. 15 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený Študijný poriadok Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 28 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 7: Výročná správa o hospodárení za rok 2013 (na schválenie) 

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, 
opravené dokumenty boli členom AS doručené pred zasadnutím. 

Uznesenie č. 16 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za 
rok 2013.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 28 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 8: Rozdelenie dotácie 2014 (na prerokovanie) 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh rozdelenia  mzdových prostriedkov SvF STU na rok 2014 a 
návrh rozdelenia dotácie  na tovary a služby na rok 2014. Obidva materiály boli predložené na 
prerokovanie, nakoľko schválenie rozdelenia dotácie je podmienené schválením rozdelenia dotácie na 
zasadnutí Akademického senátu STU.   
Ekonomická komisia a predsedníctvo AS prerokovali predložený návrh, pre rôznorodosť názorov nebolo 
predložené jednotné stanovisko. 

Diskusia sa zamerala približne na nasledovný okruh otázok: 
- zvážiť či je vhodné, aby katedry, ktoré sú dlhodobo v mínuse, mali umožnené prijímanie nových 

pracovníkov (aj keď ide o tzv. „postdocov“), 
- využiť možnosť prepúšťania pracovníkov katedier, ktorí sú dlhodobo a dokázateľne pre pracovisko 

a fakultu neefektívni; 
- zvážiť pomer hodnotenia pedagogických a vedeckovýskumných činností; 
- nezameriavať sa iba na bodové hodnotenie, ale prihliadať aj na profil študijných programov a tým aj 

na význam a postavenie jednotlivých pracovísk fakulty; 
- metodike hodnotenia pedagogických a vedeckovýskumných činností venovať samostatné 

zasadnutie akademického senátu, mala by byť schvaľovaná v dostatočnom predstihu, aby boli 
dopredu známe podmienky hodnotenia,  

- diskusia k metodike by mala byť celofakultná v auditóriu, na jeseň 2014 bude predložený návrh, 
- na záver diskusie bolo konštatované, že návrh rozdelenia mzdových prostriedkov SvF STU na rok 

2014 predstavuje optimálny kompromis. 

Odporučenia pri príprave materiálov na schvaľovanie: 
- sprehľadniť, ako sa napočítavali tarifné platy pracovísk v tabuľke MP14 a uviesť počty učiteľov 

a pedagogické úväzky katedier za posledných 5 rokov, 
- vypracovať tabuľkový prehľad, ktorý poukáže na to, ktoré pracoviská boli v pluse a mínuse za 

ostatných 5 rokov. 

V diskusii k bodu 8 požiadal o umožnenie vystúpenia vedúci Katedry geodetických základov doc. Janák, 
ktorý v krátkej prezentácii poukázal na nedostatky v súčasnej metodike rozdeľovania mzdových 
prostriedkov zo štátnej dotácie na katedry. Okrem toho prezentoval nový návrh metodiky rozdelenia MP, 
ktorý by tieto nedostatky minimalizoval.  
Predseda AS odporučil doc. Janákovi, aby prezentáciu a návrhy predložil prodekanovi pre vedeckovýskumnú 
činnosť prof. Szolgayovi, ktorý ich prerokuje na ustanovenej komisii pre túto problematiku. 
Záver: 
AS SvF prerokoval návrh rozdelenia dotácie na rok 2014 s konštatovaním, že nebol predložený žiaden návrh 
na zmenu materiálu, iba návrhy na doplnenie niektorých podkladov. 
V prípade schválenia rozdelenia dotácie STU na zasadnutí AS STU 26.5.2014 bude zvolané mimoriadne 
zasadnutie AS SvF na 10. alebo 11. júna 2014. 
 

K bodu 9: Doplnenie členov VR SvF (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF STU návrh na doplnenie členov vedeckej rady fakulty o doc. Ing. 
Petra Halaja, CSc. a RNDr. Pavlu Pekárovú, DrSc., ktorí vo vedeckej rade pre funkčné obdobie do 31.1.2015 
nahradia zomrelých členov VR doc. Ing. Karola Kalúza, PhD. a RNDr. Vlastu Štekauerovú, DrSc. 

Uznesenie č. 17 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje návrh na doplnenie členov vedeckej rady fakulty o doc. Ing. Petra 
Halaja, CSc. a RNDr. Pavlu Pekárovú, DrSc., pre funkčné obdobie do 31.1.2015. 

Priebeh tajného hlasovania: 

Celkový počet členov AS 
zúčastnených na hlasovaní: 29 

Počet získaných hlasov 

súhlas nesúhlas 
zdržali sa 

hlasovania neplatné hlasy 

Doc. Ing. Peter Halaj, CSc. 26 2 1 0 

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. 28 1 0 0 



 4 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

1. Dekan fakulty informoval o programe a výsledkoch zasadnutí kolégia rektora 7.5.2014 a vedeckej rady 
STU 14.5.2014.  

2. Predseda AS podal informáciu zo zasadnutia akademického senátu STU 28.4.2014. 
3. Zápisnice sú na web stránke univerzity http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-

organy.html?page_id=181. 
 
 

K bodu 11: Rôzne 

1. Akademický senát berie na vedomie upozornenie doc. Možiešika, že treba overiť resp. skontrolovať, či je 
v zmluve s firmou Tecton uvedená formulácia, ktorá umožňuje, v prípade, ak si objednávateľ nájde na 
objednávaný tovar firmu s nižšou cenou, požadovať túto nižšiu cenu aj od firmy Tecton.  

2. Akademický senát berie na vedomie informáciu, že s blížiacim sa ukončením akademického roka 
2013/14 skončí obhajobou diplomovej resp. záverečnej práce Bc. štúdia mandát viacerým členom 
študentskej časti AS SvF i STU. Na najbližšie zasadnutie AS SvF bude predložený harmonogram volieb do 
študentskej časti AS. 

3.  Na požiadanie Ing. Hruštinca dekan informoval, že uzatvorením plavárne by fakulta ušetrila takmer 8 000 
€ mesačne. 

 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská. 

 
 
 
                                                               Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
                                                 predseda AS 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.  
 
 
 
 
 
Ing. Silvia Gregušová, PhD. 
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http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy.html?page_id=181

