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ZÁPISNICA č. 07/2014 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 28.11.2014 
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. 10. 2014 
5. Kontrola uznesení 
6. Voľba predsedu legislatívnej komisie 
7. Úprava č. 2 rozpisu dotácie (na schválenie) 
8. Disciplinárna komisia (na schválenie) 
9. Správa o činnosti komisie pre vyhodnotenie výkonov pracovísk (na prerokovanie) 
10. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti od roku 2015 (na schválenie) 
11.  Z vyšších orgánov 
12. Rôzne 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

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

Prezentácia:  
Počet členov študentskej časti:   12 
Počet prítomných členov študentskej časti:  10 
Počet členov zamestnaneckej časti:  22                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  19  
Ospravedlnení: Bc. Kosíková, Bc. Vaňová, prof. Fillo, doc. Húsenicová, prof. Mesiar. 
 
Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  

 
 
K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: JUDr. Jana Zajacová, PhD. a doc. Ing. Michal Božík, PhD., za 
skrutátorky Petra Danišová a Bc. Zuzana Barnová.  

Uznesenie č. 41 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje JUDr. Janu Zajacovú, PhD. a doc. Ing. Michala Božíka, PhD., za overovateľov zápisnice, 
Petru Danišovú a Bc. Zuzanu Barnovú za skrutátorky. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 29 
Počet prítomných členov AS: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 41 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných členov AS. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

Uznesenie č. 42 AS/14 
AS SvF STU schvaľuje navrhnutý program rokovania. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 29 
Počet prítomných členov AS:  29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 42 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných členov AS. 
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K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 17. 10. 2014 

Predseda AS SvF predložil návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS SvF 17. 10. 2014, ku ktorej neboli v 
stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 43 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 17.10. 2014.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 29 
Počet prítomných členov AS:  29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 43 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných členov AS. 

 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

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

K bodu 6: Voľba predsedu legislatívnej komisie 

Predseda AS predložil návrh členov legislatívnej komisie, aby za jej predsedu bola schválená doc. Ing. Katarína 
Bačová, PhD. 

Uznesenie č. 44 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Katarínu Bačovú, PhD., za predsedníčku legislatívnej komisie.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 29 
Počet prítomných členov AS:  29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 44 AS/14 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných členov AS. 

 

K bodu 7: Úprava č. 2 rozpisu dotácie   

Dekan fakulty predložil návrh na úpravu rozpisu dotácie SvF STU na rok 2014, ktorý bol schválený dňa 11. 6. 
2014.  
Predsedníctvo AS sa s predloženým návrhom stotožnilo, ekonomická komisia z časových dôvodov 
nezasadala. 
Diskusia bola zameraná na použite usporených dotačných mzdových prostriedkov na krytie odmien, 
predovšetkým na krytie odmien pre katedry, ktorým bola poskytnutá dotácia z fondu odmien dekana na 
doplnenie záporného rozdielu mzdových prostriedkov. 
 
Uznesenie č. 45 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje presun mzdových prostriedkov v objeme 17 728 € usporených v rámci 
schváleného rozpisu dotácie pre r. 2014 do fondu odmien dekana, z ktorého budú použité na krytie odmien 
súvisiacich s prípravou podkladov do grémií vedeckej rady, akademického senátu, verifikačnej komisie, na 
odmeny pre katedry KDOS, KGZA, KMPU, KHUV, KARC, na odmeny za organizovanie konferencií 
a celofakultných športových podujatí a na krytie časti medzifakultných pedagogických výkonov v objeme     1 
300 €.    

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 2 
 Zdržali sa hlasovania: 1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 45 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 8: Disciplinárna komisia 

Dekan fakulty predložil návrh na zmenu zloženia disciplinárnej komisie fakulty, v ktorej bola miesto 
odvolaného člena Martina Očenáša navrhnutá študentskou časťou AS nová členka: Monika Pračková. Návrh 
zdôvodnila predsedníčka združenia študentov Petra Danišová. 

Uznesenie č. 46 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Moniku Pračkovú za členku disciplinárnej komisie pre študentov. 

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 3 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 46 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: Správa o činnosti komisie pre vyhodnotenie výkonov pracovísk 

Prof. Szolgay predložil správu o činnosti komisie VOČ, ustanovenú na základe požiadavky akademického 
senátu fakulty z 30.5.2012, ktorá pracovala v zložení: zástupcovia akademického senátu prof. Fillo, prof. 
Mesiar, doc. Možiešik, zástupcovia verifikačnej komisie prof. Hefty, prof. Petráš, prof. Turček, a zástupca 
vedenia prof. Szolgay.  
 
Akademický senát SvF STU zobral správu o činnosti komisie VOČ na vedomie. 
 
 

K bodu 10: Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti od roku 2015 

Dekan predložil návrh vedenia fakulty a komisie pre vyhodnotenie VOČ na hodnotenie vedeckovýskumnej 
činnosti od roku 2015.  
V diskusii odznelo viacero návrhov na úpravu hodnotenia, z ktorých vznikli dva pozmeňujúce návrhy, 
o ktorých sa hlasovalo. 

Návrh doc. Možiešika: 

Uznesenie č. 47 AS/14 
Akademický senát SvF STU súhlasí s odstránením bodov, zaradených do hodnotenia na základe pripomienok 
katedier a rozhodnutia vedenia, uvedených na str. 5 pod číslom 13 až 20. 

Priebeh tajného hlasovania: - chyba, toto nebolo tajné! 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 1 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 11 
 Zdržali sa hlasovania: 16 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 47 AS/14 nebolo schválené. 

Návrh prof. Hrašku: 

Uznesenie č. 48 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zmenu hodnotenia v kategórii „Vysokoškolské učebnice v zahraničných 
a domácich vydavateľstvách z 18 na 25. 

Priebeh tajného hlasovania: - chyba, toto nebolo tajné! 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 3 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 48 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Predkladateľ sa s výsledkom hlasovania o uznesení č. 48 AS/14 stotožnil a predložil na hlasovanie tabuľku 
s úpravou v tejto kategórii. 
 

Uznesenie č. 49 AS/14 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený návrh hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti od roku 2015 
s úpravou v zmysle uznesenia 48 AS/14. 
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Priebeh tajného hlasovania: - chyba, toto nebolo tajné! 
Počet členov AS:  34 Počet hlasov za: 20 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 5 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 49 AS/14 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 11: Z vyšších orgánov 

Dekan informoval o: 
-    rokovaní kolégia rektora 5.11.2014.  
 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 STU 29.10.2014. Zápisnica je na web stránke fakulty 

http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/vypis/Vypis_uzneseni_zo_
Zapisnicec.4-2014_29.10.2014.web.pdf.   

Študentská časť akademického senátu vzniesla závažné pripomienky, otázky, resp. výhrady k motivačným 
odborovým štipendiám, ktoré boli priznané Ministerstvom školstva, na našej fakulte určené pre študentov 
odboru stavebníctvo a aplikovaná matematika. 
Dekan informoval, že predmetné štipendiá boli udeľované v zmysle štipendijného poriadku STU a na 
Ministerstvo školstva bola zo strany fakulty a STU vznesená námietka voči vybraným odborom pre Stavebnú 
fakultu s poukázaním na ďalšie študijné odbory s dlhoročnou tradíciou. Vedenie fakulty a akademický senát 
odporúča študentom poslať pripomienky na príslušné orgány v rámci svojich grémií. 
 
 

K bodu 12: Rôzne 

1. Akademický senát zobral na vedomie informáciu prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., že, vzhľadom na 
výsledok voľby kandidáta na dekana, sa s účinnosťou od 1.12.2014 vzdáva členstva v akademickom senáte 
fakulty, na základe čoho bude iniciovať voľby zástupcu katedry v AS na katedre a budú vyhlásené 
doplňujúce voľby do AS na fakulte.  

2. Akademický senát berie na vedomie informáciu o priebehu prác na obnove kaštieľa v Kočovciach, 
24.10.2014 bolo odovzdané stavenisko, začalo sa so stanovenými prácami. Predpokladaný termín 
ukončenia prác a sprístupnenie UVZ je 24.2.2015. Stavebné práce začali i v klube SvF, kde bolo odovzdané 
stavenisko 3.11.2014. 

3. Akademický senát berie na vedomie informáciu, že rektor pripravuje ďalšiu úpravu rozpočtu. V prípade jej 
predloženia budú členovia akademického senátu požiadaní o vyjadrenie korešpondenčným hlasovaním.  

 
 
Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská. 
 
                                                               prof. Ing. Viliam Macura, PhD.  
                                                 predseda AS 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
JUDr. Jana Zajacová, PhD. 
 
 
 
 
doc. Ing. Michal Božík, PhD. 
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