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ZÁPISNICA č. 05/2014 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 17.10.2014 
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 11. 6. 2014 
5. Kontrola uznesení 
6. Voľby predsedníctva, predsedu a podpredsedu AS (na schválenie) 
7. Zaradenie študentov do pracovných komisií (na schválenie) 
8. Dodatok k organizačnému poriadku fakulty (na schválenie) 
9. Správa o hospodárení fakulty za 1. polrok 2014 (na schválenie) 
10. Úprava rozpočtu SvF 2014 (na schválenie) 
11. UVZ Bezovec - návrh na odstránenie stavby (na schválenie) 
12. Študijný program IŽP (na prerokovanie) 
13. Klub SvF - prenájom (na prerokovanie) 
14.  Z vyšších orgánov 
15. Rôzne 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

1. Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvoril a viedol podpredseda prof. Ing. Viliam 
Macura, PhD.  

2. Na úvod odovzdal slovo prof. Ing. Stanislavovi Unčíkovi, PhD., ktorý oznámil členom AS SvF  svoje 
odstúpenie z funkcie predsedu AS SvF, nakoľko súhlasil s návrhom na jeho kandidatúru na kandidáta na 
dekana. 

3. Predsedníčka Združenia študentov Petra Danišová informovala členov AS o doplňujúcich voľbách do 
študentskej časti AS. Novými členmi AS sa stali: Petra Danišová, Bc. Maroš Kamenský, Bc. Matúš 
Mlynarčík. 

Prezentácia: 
Počet členov zamestnaneckej časti:  22                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  19 
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:                               7 
Ospravedlnení: : doc. Ároch, Mgr. Filipoiu, Ing. Fraštia, Bc. Barnová, Bc. Kamenský, Bc. Kosíková, Bc. 

Michalec, Bc. Vaňová 
Prizvaní a hostia: prof. Kopáčik, Ing. Šatura, doc. Makýš 
Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Monika Csehová a Monika Pračková. 
Uznesenie č. 25 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. RNDr. Radka Mesiara, DrSc. a doc. Ing. Ľudovíta Možiešika, PhD., 
za overovateľov zápisnice, Bc. Moniku Csehovú a Moniku Pračkovú za skrutátorky. 

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/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli zo strany členov AS žiadne pripomienky ani doplnky.  
Uznesenie č. 26 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
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/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 11. 6. 2014 

Podpredseda AS SvF predložil návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS SvF 11. 6. 2014, ku ktorej neboli 
v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 
Uznesenie č. 27 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 11. 6. 2014.  
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. 27 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Podpredseda AS SvF konštatoval, že z uplynulého obdobia nevznikli žiadne termínované uznesenia. 
 

K bodu 6: Voľby predsedníctva, predsedu a podpredsedu AS 

6.1: Voľba predsedníctva AS 
V zmysle rokovacieho poriadku AS, čl. 5, ods. 5 volili členovia akademického senátu v tajnom hlasovaní zo 
zamestnaneckej časti AS 4 členov a zo študentskej časti 2 členov do predsedníctva AS pre funkčné obdobie 
2011 - 2015. 
Uznesenie č. 28 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje zloženie predsedníctva AS na funkčné obdobie 2011-2015: JUDr. Jana Zajacová, PhD., 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD., prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Petra 
Danišová a Ing. Gabriela Szántová.  
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS SvF prítomných na hlasovaní: 26 

Zamestnanecká časť: Počet hlasov Študentská časť: Počet hlasov 

1. JUDr. Jana Zajacová, PhD. 
2. prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
3. prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
4. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.      
5. doc. Ing. Michal Božík, PhD. 
6. prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 
     doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 
7. doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.  
     doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 

24 
23 
21 
18 
4 
2 
2 
1 
1 

Ing. Gabriela Szántová 
Petra Danišová 29 
 

26 
25 

 

 
6.2: Voľba predsedu AS 
Zo 4 členov zamestnaneckej časti AS volili členovia akademického senátu v tajnom hlasovaní predsedu AS  
pre funkčné obdobie 2011 - 2015. 

Uznesenie č. 29 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje prof. Ing. Viliama Macuru, PhD., za predsedu AS pre funkčné obdobie 2011-2015.  
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Priebeh hlasovania - 1. kolo: 
Počet členov AS SvF prítomných na hlasovaní: 26 

Člen predsedníctva AS Počet hlasov 

 1. prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
 2. prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
 3. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
 4. JUDr. Jana Zajacová, PhD. 

 5 
 14 
 1 
 6 

Nakoľko ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS SvF, konalo sa druhé 
kolo volieb.  
 
Priebeh hlasovania - 2. kolo: 
Počet členov AS SvF prítomných na hlasovaní: 26 

Člen predsedníctva AS Počet hlasov 

 1. prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
 2. JUDr. Jana Zajacová, PhD. 

 22 
 4 

 
 
6.3: Voľba podpredsedu AS 
Uznesenie č. 30 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje JUDr. Janu Zajacovú, PhD., za podpredsedníčku AS pre funkčné obdobie 2011-2015. 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS SvF prítomných na hlasovaní: 26 

Člen predsedníctva AS Počet hlasov 

 1. prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
 2. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
 3. JUDr. Jana Zajacová, PhD. 

 1 
 1 
 24 

 
 

K bodu 7: Zaradenie študentov do pracovných komisií AS SvF 

Predsedníčka Združenia študentov Petra Danišová predložila návrh na zaradenie členov študentskej časti 
akademického senátu do pracovných komisií. 
Uznesenie č. 31 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje zaradenie členov študentskej časti akademického senátu do pracovných komisií pre 
funkčné obdobie 2011-2015: 
Bc. Zuzana Barnová - organizačná a sociálna 
Bc. Monika Csehová - ekonomická 
Ing. Dagmara Čeheľová - legislatíva 
Bc. Maroš Kamenský - legislatíva  
Bc. Beáta Kánová - organizačná a sociálna 
Bc. Anna Kosíková - organizačná a sociálna 
Bc. Martin Michalec - pedagogická a vedeckovýskumná 
Bc. Matúš Mlynarčík - pedagogická a vedeckovýskumná-  
Monika Pračková - ekonomická 
Bc. Kristína Vaňová -  pedagogická a vedeckovýskumná 
 

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

 
Zaradenie prof. Unčíka do pracovnej komisie  
Uznesenie č. 32 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje zaradenie prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., do legislatívnej komisie AS pre funkčné 
obdobie 2011-2015. 
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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. 32 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Členovia legislatívnej komisie navrhnú zo svojich radov predsedu komisie, ktorý bude schválený na ďalšom 
zasadnutí AS SvF. 
 
 

K bodu 8: Dodatok k organizačnému poriadku fakulty 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh na zrušenie Katedry mapovania a pozemkových úprav 
s účinnosťou od 1.1.2015 a s tým súvisiaci návrh na dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku fakulty. 
 
Uznesenie č. 33 AS/14 
1. Akademický senát SvF STU prerokoval návrh organizačnej zmeny o zrušení Katedry mapovania 

a pozemkových úprav. 
2. Akademický senát SvF STU schvaľuje dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty (príloha 

1). 
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. 33 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Správa o hospodárení fakulty za 1. polrok 2014 

Dekan fakulty predložil Správu o hospodárení za  I. polrok  2014. 
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. 34 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Správu o hospodárení fakulty za I. polrok 2014.  
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. 34 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 10: Úprava rozpočtu SvF 2014 

Dekan fakulty informoval, že na AS STU prišlo k úprave rozpočtu STU, na základe ktorej bola fakulte 
navýšená dotácia o 158 138 €. Vedenie fakulty predkladá návrh na jej použitie na vykrytie deficitu na chod 
fakulty. 
Ekonomická komisia odporučila návrh schváliť.  
Uznesenie č. 35 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje preložený návrh na úpravu rozpočtu (príloha 2).  
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. 35 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 11: UVZ Bezovec  návrh na odstránenie stavby 

Dekan fakulty informoval, že v zmysle uznesenia 21/10 zo zápisnice AS SvF zo dňa 22.10.2010 a následného 
súhlasu AS STU boli ponúknuté 2 rekreačné chaty a pozemok UVZ Bezovec na odpredaj. 
Opakovaná snaha STU o predaj nehnuteľností bola do tohto času neúspešná,preto vedenie fakulty 
odporúča: 

- drevené konštrukcie rozobrať a zlikvidovať, 
- vstupy do murovaných suterénov (pôvodne vybudovaných a prevádzkovaných kvôli prípojkám IS) 

zneprístupniť zavarením, 
- prípojku el. energie u správcu siete definitívne zrušiť, zmenou druhu nehnuteľností znížiť daňovú 

povinnosť.  
Ekonomická komisia odporučila návrh schváliť.  

 
Uznesenie č. 36 AS/14 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU súhlasí s: 
1. vyradením z majetku STU a v r. 2014 s rozobratím a likvidáciou drevených častí objektov v UVZ Bezovec: 

rekreačná chata inv. č. 25950 – 45 na parc. č. 951, rekreačná chata inv. č. 25951 – 045 na parc. č. 952, 
2. opatreniami na primerané zneprístupnenie vstupov do murovaných suterénov uvedených objektov. 
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. 36 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 12: Študijný program IŽP 

Dekan fakulty predložil návrh na akreditáciu študijného programu 1. stupňa štúdia inžinierstvo životného 
prostredia, vychádzajúceho zo študijných odborov 6.1.11 krajinárstvo a 5.1.4 pozemné stavby. 
Návrh zdôvodnili garanti študijného programu prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
V diskusii bolo vznesených niekoľko pripomienok, resp. námietok voči navrhovanému študijnému 
programu. Prof. Fillo požiadal, aby jeho pripomienka bola prílohou zápisnice (príloha 3). 
Záver: 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave prerokoval návrh na akreditáciu študijného programu 
1. stupňa štúdia inžinierstvo životného prostredia s pripomienkami. 
 
 

K bodu 13: Klub SvF - prenájom 

Dekan fakulty informoval, že dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov klubu SvF a finančná 
neschopnosť doterajšieho nájomníka plniť si svoje záväzky v investovaní do obnovy interiéru 
i technologických častí kuchyne viedli vedenie fakulty k rozhodnutiu nepredĺžiť s nájomníkom nájomný 
vzťah, ktorý riadne uplynul k 30.09.2014. 
Vedenie fakulty predkladá návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Modrá hviezda, s.r.o., 
ktorá bude pripravená zainvestovať vlastné prostriedky do technologického vybavenia a nábytku s tým, že 
táto investícia bude zohľadnená v dĺžke nájmu a vo výške nájomného - v zmysle písomného materiálu, ktorý 
dostali členovia AS SvF elektronicky (príloha 4).  
Návrh bude predložený na schválenie akademickému senátu STU. 
 
Uznesenie č. 37 AS/14 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie zámer dlhodobého prenájmu 
nebytových priestorov klubu SvF s jeho kuchyňou a príslušným technickým zázemím v prospech spoločnosti 
Modrá hviezda s.r.o. za dohodnutých zmluvných podmienok. 
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. 37 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 14: Z vyšších orgánov 

Dekan informoval o: 
-    rokovaní kolégia rektora 8.10.2014.  
 Zápisnica je na web stránke univerzity http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-

organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302;  
-    rokovaní vedeckej rady fakulty 10.10.2014. Zápisnica je na web stránke fakulty 

http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20141010.pdf.   
 
 

K bodu 15: Rôzne 

1. Akademický senát berie na vedomie informáciu dekana fakulty, že do 20. októbra 2014 je možné 
reagovať na návrh novely zákona 138/1992, predložený Ministerstvom dopravy 30. septembra do 
medzirezortného pripomienkového konania. Nakoľko novela zákona neakceptuje súčasné kompetencie 
autorizovaného inžiniera, SKSI vyzýva na podporu Hromadnej pripomienky SKSI k paragrafu 5), ktorá je 
od 1. októbra zverejnená na Portáli právnych predpisov na adrese 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3889.  

 Dekan fakulty informoval, že, v spolupráci s dekanmi stavebných fakúlt v Žiline a Košiciach, predložil 
spoločné stanovisko k uvedenej novele, ktoré bolo zaslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR (príloha 5). 

  
 
          
 
 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská. 
 
 
 
                                                               prof. Ing. Viliam Macura, PhD.  
                                                 predseda AS 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, 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
http://www.svf.stuba.sk/docs/dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20141010.pdf
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=7693&mrEID=395135
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3889
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Príloha 1 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 17.10.2014 
 
 

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 
27  ods. 1 písm. a)  a §  33 ods.  2 písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na 
svojom zasadnutí dňa ...........2014 schválil tento   
 

Dodatok číslo 1 
k Organizačnému poriadku 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 
 
I. 
 

Organizačný poriadok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválený 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 25.10.2013 (ďalej tiež 
ako „Organizačný poriadok fakulty“)    

sa mení  
takto: 

 
1. Článok I bod 2 Organizačného poriadku fakulty sa s účinnosťou od 01.01.2015 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 
„Katedry fakulty sú (v zátvorke je skratka pracoviska): 
01  Katedra betónových konštrukcií a mostov (BKM),  
02  Katedra dopravných stavieb (DOS), 
03  Katedra geodetických základov (GZA),  
04  Katedra geodézie (GDE), 
05 Katedra geotechniky (GTE), 
06  Katedra vodného hospodárstva krajiny (VHK),  
07  Katedra hydrotechniky (HTE),  
08  Katedra konštrukcií pozemných stavieb (KPS), 
09  Katedra kovových a drevených konštrukcií (KDK), 
10  Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (MDG), 
11  Katedra fyziky (FYZ), 
12  Katedra stavebnej mechaniky (SME) 
13  Katedra materiálového inžinierstva (MTI), 
14  Katedra technológie stavieb (TES), 
15  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (ZEI), 
16  Katedra technických zariadení budov (TZB) 
17  Katedra jazykov (JAZ), 
18  Katedra telesnej výchovy (TVY),  
19  Katedra humanitných vied (HUV), 
20  Katedra architektúry (ARC). 
 

 Ústavy fakulty sú: 
 01  Ústav súdneho znalectva (USZ).“ 
 
 
2. Príloha č. 1 ku Organizačnému poriadku fakulty Riadiaca schéma Stavebnej fakulty 

STU v Bratislave sa s účinnosťou od 01.01.2015 mení tak, že v časti KATEDRY A 
ÚSTAV sa v texte vypúšťa Katedra mapovania a pozemkových úprav. 
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3. Ostatné časti Organizačného poriadku fakulty zostávajú nezmenené. 
 
 

II. 
 

1. Tento Dodatok číslo 1 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a účinnosť od 01.01.2015. 

2. Tento Dodatok číslo 1 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave  dňa .............2014. 

 
 
 
 

      prof. Ing. Viliam Macura, PhD.        prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
    predseda Akademického senátu                            dekan        

  Stavebnej fakulty                                                    Stavebnej fakulty 
          Slovenskej technickej univerzity      Slovenskej technickej univerzity  
                      v Bratislave                                                         v Bratislave 
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2 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 17.10.2014 
 

Úprava rozpočtu po pridelení neúčelovej dotácie - program 07712   
        

ROZDELENIE  DOTÁCIE  NA TOVARY A SLUŽBY NA 
ROK 2014 

   

        

     Upravený plán: Pôvodný plán:  

     2014 2014  

1. Účelové TaS    €  

   1.1.   tvorba sociálneho fondu (1,25% MP*)   60 000  

   1.2.   príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie  49 200  

   1.3.   odvod za pracovníkov so zmenenou prac. schopnosťou   0  

   1.4.   oponentské posudky a DoVP   43 000  

   1.5.   revízie v rámci prevádzky fakulty a CIT  19 000  

   1.6.   náklady na výučbu v teréne, v Kočovciach a exkurzie  20 000  

   1.7.   stravné príspevky    103 525  

   1.8.   účelové z MŠ SR na observatórium   5 975  

   1.9.   cestovné na obhajoby PhD.,     22 000  

              stretnutia spoločných odborových komisií (PhD.),     

              oponentské posudky a vedecké rady, výdavky v rámci     

              habilitačných a inauguračných konaní    

   1.10. režijné náklady fakulty - čerpanie   0  

 SPOLU:     322 700  

        
MP*  - hrubé mzdy bez náhrad     

      €  

2. 
katedry 

     60 000  

Rozdelenie na katedry:      

– 50% úmerne koeficientom 25% PV, 25% VV v r. 2013    
– 50% úmerne koef.prepočít. počtu všetkých prac. katedry október, november, december 2012 (KPP)   

        

3. Súhrn celkových nákladov      €  

   3.1. účelové TaS     322 700  

   3.4. katedry TaS      60 000  

   3.5. prevádzka fakulty    300 000  

   3.6. energie     600 000  

 SPOLU:     1 282 700  

        

        

4. Návrh na krytie nákladov      

     € €  

   4.1.dotácia PP 07711   799 302 799 302  

   4.2.odvod z finančných prostriedkov podprogram 07712 130 000 130 000  

         projekty VEGA, APVV a iné     

   4.3. výnos z podnikateľskej činnosti (náklady ZoD) 25 900 25 900  

   4.4. presun z výnosov (príjmov) v hlavnej činnosti     

          (v tom príjmy z CE)  znížená suma o neúčel. dotáciu  168 760 327 498  

   4.5. dodatočne pridelená neúčelová dotácia podprogr. 07712 158 738   

 SPOLU:    1 282 700 1 282 700  

        

        

Predkladá: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan 6.10.2014   

 



Zápisnica z AS 17.10.2014    Str. 10/12 

Príloha 3 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 17.10.2014 
 
 Vážený pán dekan, vážené dámy a páni -členovia AS SvF, 14.10.2014  

 
považujte toto vyjadrenie ako reč hovorcu VPR IKDS, teda 5-tich katedier -Dopravných stavieb, Kovových a 
drevených konštrukcií, Betónových konštrukcií, Stavebnej mechaniky a Geotechniky.  

Potrebujem vysvetliť nielen 5-tim menovaným katedrám, ale aj Vám, prečo nemôžeme súhlasiť s 
predloženým návrhom na akreditáciu ŠP Inžinierstvo životného prostredia, tak ako sme nesúhlasili s 
akreditáciou ŠP Technológie a manažérstvo stavieb.  

Pred začiatkom akreditácie som sa naivne zapojil do aktívnej spolupráce, po tom čo ma prodekani 
Benko a Makýš presvedčili, že sa pripravuje niečo rozumné a že najmä v bakalárskom štúdiu sa hodlá 
poupratovať. Umožniť nastupujúcim študentom sa zorientovať po absolvovaní spoločných semestrov. Zvýšiť 
kvalitu výučby najmä snahou učiteľov uchádzať sa o študentov pre svoje zameranie. Nie od prvého 
semestra ich uzavrieť do svojho košiara, aby už do konca štúdia nemohli uniknúť, a aby z nich vychovali 
úzko zameraných inžinierov.  

Bol tu prísľub, že vedenie fakulty rozhodne presadí 4 spoločné semestre pre všetky trojročné 
bakalárske programy, ktoré potom v treťom roku môžu užšie špecializovať bakalárov. Do takejto prestavby 
som sa pustil rád, najmä po potvrdení uvedených sľubov pánom dekanom. Presvedčil som VPR IKDS, aby 
sme podľa predstáv vedenia fakulty zlúčili aj inžinierske študijné programy IKDS a NKS. Podarilo sa nám to a 
po 76 rokoch sme sa stali hrobármi prvého študijného programu tejto univerzity.  

Spoločne s kolegami z katedier VSVH sme vytvorili tiež program Bc štúdia Inžinierske a 
environmentálne staviteľstvo so štyrmi kompletne spoločnými semestrami, ale nepodarilo sa nám, ani 
dekanovi úspešne presvedčiť tvorcov ŠP Technológie a manažérstvo stavieb o spoločných 4 semestroch.  

Napriek všetkým dohodnutým termínom pri schvaľovaní akreditácie sa objavil ďalší program Bc 
štúdia Inžinierstvo životného prostredia, samozrejme bez 4 spoločných semestrov. Porušené boli nielen 
prísľuby vedenia, ale aj dohody IKDS, VSVH a STOP.  

Viete si predstaviť moje pocity a tiež pohľady kolegov z VPR IKDS, pre ktorých som sa stal trojským 
koňom dekana a to len preto, že som veril snahám vedenia fakulty prispieť k čitateľnosti, logike a kvalite 
štúdia na SvF. Veril som, že spoločným štvor-semestrálnym štúdiom poskytneme možnosť zorientovať sa 
začínajúcim študentom a umožníme im vybrať si smerovanie. Súčasne budeme motivovať katedry, aby 
poskytli tých najlepších učiteľov pre zvýšenie kvality štúdia v týchto spoločných dvoch rokoch.  

Veril som, že dekan má úprimnú snahu poupratovať v rozbujnenej štruktúre študijných programov 
a zanechať za sebou jasnú štruktúru najmä v bakalárskych študijných programoch tak, ako urobil obrovský 
kus práce na prestavbe vonkajšej, ale aj vnútornej tváre SvF.  

Myslím si, že názory katedier IKDS aj VSVH sú správne, keď súhlasili so 4 spoločnými semestrami. Je 
to pragmatický prístup k vzdelávaniu, poskytnutie študentom najlepších učiteľov, umožnenie rozhodovať o 
svojom osude a o voľbe smerovania. Nik z nás im nemôže zaručiť zamestnanie v úzkej špecializácii, ale 
môžeme im zaručiť kvalitnejšie vzdelávanie tak, aby sa uplatnili v živote.  

Pri klesajúcom počte študentov SvF paradoxne neznižujeme počet študijných programov a 
pedagogické zaťaženie učiteľov.  

Obávam sa, že obrovské úsilie garantov a prodekana Makýša pri tvorbe rozsiahlych a obsažných 
akreditačných spisov jednotlivých študijných programov, neprispeje ku kvalite a k spokojnosti učiteľov a k 
vzdelanosti študentov.  

Potreboval som dať na papier vysvetlenie nášho nesúhlasu s akreditáciou št. programov 
Technológie a manažérstvo stavieb a Inžinierstvo životného prostredia aj preto, že 36 rokov pôsobenia na 
fakulte, aj v akademických funkciách zanechalo vo mne trvalú vzťahovú stopu k tejto najstaršej technickej 
fakulte na Slovensku.  

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.  
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Príloha 4 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 17.10.2014 
 

Prenájom nebytového priestoru Klubu SvF 
 
Dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov Klubu SvF a finančná neschopnosť doterajšieho 
nájomníka plniť si svoje záväzky v investovaní do obnovy interiéru i technologických častí kuchyne viedli 
Vedenie fakulty k rozhodnutiu nepredĺžiť s nájomníkom nájomný vzťah, ktorý riadne uplynul k 30.09.2014.    
Vedenie fakulty má primárny záujem zabezpečiť riadnu prevádzku Klubu v prvom rade pre potreby svojich 
zamestnancov a potreby fakulty, pričom občerstvenie študentov v čase mimo obeda, ani organizovanie 
spoločenských akcií v doterajšom rozsahu nebude vylúčené. 
Keďže fakulta momentálne nemá disponibilné prostriedky na komplexnú obnovu predmetného nebytového 
priestoru a jeho nevyhnutného technologického vybavenia, iniciovala nájdenie takého záujemcu, ktorý je za 
daných obmedzujúcich podmienok pripravený zainvestovať vlastné prostriedky do technologického 
vybavenia a nábytku s tým, že táto investícia bude zohľadnená v dĺžke nájmu a vo výške nájomného.  
V dohodnutom modeli financovania je fakulta pripravená zainvestovať do nevyhnutnej obnovy stavebnej 
časti (úprava povrchov, maľba, inštalácie) prostriedky v objeme cca 30 000,- eur bez DPH. Záujemca 
zainvestuje do technologickej časti kuchyne, nového osvetlenia jedálne a jej nábytku prostriedky v objeme 
cca 67.000 eur bez DPH. Keďže realizáciou iba stavebných úprav (bez technológie) bude nájomníkovi 
poskytnutý len holopriestor bez vybavenia umožňujúceho užívať ho na dohodnutý účel, navrhujeme 
odsúhlasiť nájomné vo výške 50% z nájomného stanoveného Smernicou rektora č. 9/2013 – SR.  
Nájomný vzťah sa na základe tohto modelu uvažuje uzavrieť na dobu 6 rokov a 3 mesiace, ktorá z pohľadu 
dohodnutej výšky nájomného zodpovedá objemu investície prenajímateľa do prenajatého priestoru. Počas 
doby takto zvýhodneného nájmu si STU nebude nárokovať percentuálny podiel z nájomného. Za také 
technické zhodnotenie vybavenia kuchyne, ktoré uvedie priestory do prevádzkyschopného stavu a 
zabezpečí súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzkovaniu 
stravovacieho zariadenia, zodpovedá nájomca. Na základe schválenia prenájmu priestorov Klubu SvF a jeho 
kuchyne Akademickým senátom SvF ako aj Akademickým senátom STU sa vytvorí predpoklad, aby boli 
stavebné úpravy realizované v priebehu mesiaca novembra a montáž technologickej časti do konca 
decembra 2014 s predpokladaným začatím prevádzky na začiatku januára 2015. Nájomná zmluva 
pripravená Právnym a organizačným útvarom Rektorátu STU počíta s ročným nájomným vo výške 6.270,45 
eur. Zariadenie zainvestované nájomcom zostáva v jeho majetku počas celej doby nájmu s možnosťou jeho 
odkúpenia za zostatkovú hodnotu v prípade záujmu fakulty. V prípade predĺženia doby nájmu bude 
stanovené nájomné na základe predpisov STU platných v danom čase. 
Vedenie fakulty na základe prísľubu Vedenia STU bude spoločne hľadať legitímny spôsob na také 
stravovanie zamestnancov v obnovených priestoroch Klubu, ktoré umožní do ceny stravnej jednotky 
presmerovať aj dotácie zamestnávateľa. Tým sa vytvorí reálny priestor pre stravovanie zamestnancov bez 
nutnosti hľadať tieto možnosti v iných zariadeniach.  
 
Návrh uznesenia: 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave: 

- berie na vedomie zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov Klubu SvF s jeho kuchyňou 
a príslušným technickým zázemím v prospech spoločnosti Modrá hviezda s.r.o. za dohodnutých 
zmluvných podmienok; 

 
Predkladá: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan 
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Príloha 5 k zápisnici zo zasadnutia AS SvF 17.10.2014 
 

Poslané: 
Ing. Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 

Spoločné stanovisko Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Stavebnej fakulty ŽU v Žiline  
a Stavebnej fakulty TU v Košiciach k návrhu novely zákona 138/1992 

 

Vážený pán minister,  

v uplynulých týždňoch bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona č. 
138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch. 

Zásadnou časťou predmetného legislatívneho dokumentu, rozdeľujúceho kompetencie medzi 
dvomi dotknutými profesijnými združeniami, sú § 4 a § 5 zákona, ktoré definujú rozsah činností 
pre členov oboch komôr. Je potrebné však povedať že tieto vymedzenia nepriamo, ale veľmi citlivo 
zasahujú aj do činností, ktoré môžu vykonávať absolventi stavebných fakúlt STU v Bratislave, TU 
v Košiciach, ŽU v Žiline, ale aj ďalších fakúlt (fakulty elektrotechniky a informatiky a strojnícke 
fakulty STU v Bratislave, ŽU v Žiline a TU v Košiciach), vychovávajúcich absolventov v profesiách 
zúčastnených na príprave alebo realizácii stavieb.   

So znepokojením konštatujeme, že novela zákona č. 138/1992 neakceptuje súčasne platné 
kompetencie autorizovaných inžinierov absolventov menovaných fakúlt a presúva ich na 
absolventov fakúlt s architektonickým vzdelávaním, čím sa absolventi stavebných fakúlt dostanú 
do pozície diskriminovaných. V najvýraznejšej miere prichádzajú o kompetencie autorizovaní 
inžinieri Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v kategórii A1 a A2.   

V navrhovanom znení § 5 boli vynechané všetky oprávnenia autorizovaných inžinierov SKSI 
a absolventi našich fakúlt tak stratili v súčasnosti existujúce kompetencie v oblasti poskytovania 
komplexných inžinierskych a architektonických služieb pre budovy. Predstavitelia SKSI po diskusii 
s dekanmi predmetných fakúlt opakovane pripomienkovali tvoriace sa návrhy novely, žiaľ 
Generálna rada Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej „ministerstvo“) 
neakceptovala naše spoločné pripomienky a návrhy, ktoré SKSI predkladala ministerstvu postupne 
už od roku 2012.  

 

Vážený pán minister, 

touto cestou Vás žiadame, aby ste sa, Váhou svojej osobnosti, ako aj Váhou svojho úradu, zasadili 
za rovnoprávne postavenie absolventov všetkých fakúlt na trhu práce. Sme presvedčení, že 
ponechanie § 5 zákona č. 138/1992 v pôvodnom znení, alebo jeho uvedenie v novele zákona 
podľa návrhu Slovenskej komory stavebných inžinierov, zabezpečí rovnoprávne postavenie 
absolventov menovaných fakúlt na trhu práce. 

V Bratislave 7. 10. 2014 
 
Podpísali:  
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan SvF STU Bratislave   
Prof. Ing. Josef Vičan, PhD., dekan SvF ŽU v Žiline   
Prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan SvF TU v Košiciach   

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=7693&docEID=394186&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

