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ZÁPISNICA č. 06/2015 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 26.06.2015 
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 15. 5. 2015 
5. Kontrola uznesení 
6. Štruktúra ústavov 
7. Doplnenie členov vedeckej rady 
8. Z vyšších orgánov 
9. Rôzne 

 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS doc. Ing. arch. 
Jarmila Húsenicová, PhD. 
Na úvod podpredsedníčka AS PhDr. J. Zajacová, PhD., upozornila členov AS, že platný rokovací poriadok AS 
SvF je zverejnený na web stránke 
http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/2011_Rokovaci_poriadok_AS_SCHVALENE_25_11_2011_dodat
ok19_4_2013.pdf.  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:  21                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  18 
Počet členov študentskej časti:   11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                  7 
Ospravedlnení: doc. Bačová, Ing. Fraštia, prof. Mesiar, O. Bruncko, A. Dobiášová, J. Kováč, M. Pračková 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. a doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Kristína Vaňová a Barbora Junasová. 
 

Uznesenie č. 44 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Ľudovíta Možiešika, PhD. a doc. Ing. Naďu Antošovú, PhD., za 
overovateľov zápisnice. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 44 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

Uznesenie č. 45 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Kristínu Vaňovú a Barboru Junasovú za skrutátorov. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 45 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 
 
 

http://www.svf.stuba.sk/docs/dokumenty/2011_Rokovaci_poriadok_AS_SCHVALENE_25_11_2011_dodatok19_4_2013.pdf
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K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky alebo doplnky. 
Doc. Hruštinec požiadal v budúcnosti doplniť do programu informáciu k jednotlivým bodom, či ide o bod 
programu na schválenie alebo na prerokovanie. 
Prof. Unčík vysvetlil členom AS SvF dôvod predloženia bodu 7 bez písomného materiálu. Vysvetlenie členovia 
AS akceptovali. 

Uznesenie č. 46 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 46 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 15. 5. 2015 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania 
AS SvF 15. 5. 2015, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 47 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 15. 5. 2015.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 47 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Predsedníčka AS SvF konštatovala, že z uplynulého obdobia nevznikli žiadne termínované uznesenia. 
Informácia o schválení doc. Ing. Ľudovíta Možiešika, PhD., za zástupcu fakulty v Rade vysokých škôl bola 
zaslaná na adresu Rady VŠ 9.6.2015. 

 
 

K bodu 6: Štruktúra ústavov 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF písomný materiál „Návrh štruktúry ústavov SvF STU“, ktorý na 
zasadnutí, v zmysle svojho programového vyhlásenia, zdôvodnil. 

V priebehu diskusie bol predložený návrh, aby v diskusii mohla vystúpiť i doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD., 
ktorá nie je členkou AS SvF. Návrh bol schválený väčšinou hlasov členov AS SvF (24 za, 1 sa zdržal). 

 
4 stanoviská resp. diskusné príspevky, ktoré boli predložené písomne, sú prílohou zápisnice: 
- Pripomienka KGZA k novému návrhu štruktúry ústavov. 
- Stanovisko Ing. arch. Petra Bauera z KARC k orebiehajúcej reorganizácii SvF STU v Bratislave. 
- Stanovisko KARC ku koncepcii spoločného ústavu KARC a KKPS. 
- Diskusný príspevok doc. Možiešika. 

Pripomienky z diskusie: 

- boli predložené otázky a pochybnosti, či po vytvorení ústavov a teda po redukcii pracovísk príde reálne 
k racionalizácii činností a zlepšovaniu podmienok pre pracovníkov fakulty na vykonávanie pedagogickej 
a vedeckovýskumnej činnosti, ústavy nezvýšia počet študentov ani výkonnosť pracovníkov, dať priestor 
pracoviskám aby sa strata počtu študentov dala kompenzovať inými činnosťami... 

- bol predložený návrh, aby v rámci katedier nevznikali oddelenia, ale aby katedrám, začleneným do ústavov, 
bol ponechaný pôvodný názov - katedra..., 
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- bol predložený návrh, aby organizačná štruktúra fakulty do budúcnosti mala pracoviská ústavy i katedry 
s tým, že katedry, ktoré zostávanú samostatne, zostanú katedrami, ústavmi budú pomenované iba tie 
pracoviská, v ktorých prichádza k integrácii katedier; v tomto prípade bola vyslovená požiadavka na 
motivovanie integrácie katedier do ústavov; 

- v materiáli prezentované nenásilné vytváranie ústavov nie je z diskusie jednoznačné,  

- požiadavka na vytvorenie analýzy na celej STU: pomer medzi pracovníkmi na katedrách a na celofakultných 
pracoviskách versus počet študentov, 

- požiadavka na definovanie postavenia Ústavu súdneho znalectva v budúcej štruktúre fakulty po vzniku 
predloženej štruktúry ústavov; 

- pripomienky k činnosti Dekanátu fakulty, hodnoteniu VVČ, k hodnoteniu citácií, KMDG.... 

Ukončenie diskusie a procedurálny návrh: 

Predsedníctvo AS navrhlo, aby o návrhu uznesenia k predmetnému bodu bolo prijaté uznesenie, ktorého 
schvaľovanie je odporúčané tajným hlasovaním: 

Uznesenie č. 48 AS/15 
Akademický senát SvF STU súhlasí s tým, aby sa o materiáloch a dokumentoch týkajúcich sa organizačných 
zmien rozhodovalo tajným hlasovaním.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 48 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 49 AS/15 - nebolo schválené 
Akademický senát SvF STU v Bratislave prerokoval „Návrh štruktúry ústavov SvF STU v Bratislave“  a odporúča 
predložený materiál realizovať po zapracovaní nasledovných pripomienok: 
1. Názov oddelenia v tabuľke štruktúra ústavov bude nahradený názvom katedra. 
2. Bude špecifikované zaradenie Ústavu súdneho znalectva do organizačnej štruktúry Stavebnej fakulty STU. 
3. Bude zmenený názov Ústavu betónového staviteľstva na názov Ústav betónových konštrukcií a mostov. 

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 11 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 8 
 Zdržali sa hlasovania: 5 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 49 AS/15 nebolo schválené. 
 

Dekan fakulty konštatoval, že neschválením predloženého uznesenia môže prísť k zdržaniu transformačného 
procesu.  
 
 

K bodu 7: Doplnenie členov vedeckej rady 

Dekan fakulty predložil návrh na doplnenie členov vedeckej rady pre funkčné obdobie 2015-2019 o doc. Ing. 
Štefana Stanka, PhD., prorektora STU pre vzdelávanie. 

Uznesenie č. 50 AS/15 
AS SvF STU schvaľuje doc. Ing. Štefana Stanka, PhD., za člena vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
pre funkčné obdobie 2015-2019.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 1 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 50 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 8: Z vyšších orgánov 

Akademický senát berie na vedomie informáciu zo zasadnutia: 
-  kolégia rektora 3.6.2015. Zápisnica je na web stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-

samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302; 
-  vedeckej rady STU 10. 6. 2015; výpis uznesení je zverejňovaný na web stránke 

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-
stu/2015.html?page_id=8686;   

-  vedeckej rady SvF 19.6.2015 - zápisnica je na web stránke 
http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20150619.pdf.  

-  ustanovujúceho zasadnutia AS STU pre funkčné obdobie 2015-2019 dňa 25.5.2015. Zloženie 
akademického senátu je na stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-
organy/akademicky-senat-stu/akademicky-senat-stu-clenovia.html?page_id=1079.  

 
 

K bodu 9: Rôzne 

Najbližšie zasadnutie AS SvF je plánované na 30.10.2015. 

 
Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská. 

 

 

 

  Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                       predsedníčka AS            
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
Doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 
 
 
 
 
 
Doc. Ing. Naďa Antošová, 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.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2015.html?page_id=8686
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2015.html?page_id=8686
http://www.svf.stuba.sk/docs/dokumenty/zapisnice/vedecka_rada/vr20150619.pdf
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/akademicky-senat-stu/akademicky-senat-stu-clenovia.html?page_id=1079
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/akademicky-senat-stu/akademicky-senat-stu-clenovia.html?page_id=1079
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Diskusný príspevok doc. Možiešika: 
 
 

Vznik Ústavu VSVH nerieši očakávané problémy s nedostatkom študentov hlásiacich sa na študijný 
program VHVS či jeho deriváty. Ak má byť vznik ústavov opatrením umožňujúcim znížiť stavy 
zamestnancov, neplatí to pre katedry odboru VHVS, pretože na nich zamestnanci s nedostatočným 
výkonom, alebo inak zaistenou základnou mzdou, nie sú, takže z tohto hľadiska odbor VHVS vznik 
ústavu nepotrebuje. Ak problém so mzdami vznikne v budúcnosti, vznik ústavu v súčasnosti 
nepomôže, pretože v budúcnosti už dôvod organizačnej zmeny pominie. 
Počet slovenských študentov študijných programov týkajúcich sa vodného hospodárstva v ČR 
dokazuje, že na Slovensku je o takéto štúdium záujem a príčinou nezáujmu o štúdium na SvF STU sú 
iné faktory ako existencia viacerých vodárskych katedier na Slovensku (pre porovnanie pozri 
štruktúru Fakulty stavební ČVUT v Prahe - katedry). Problémom odboru VSVH nie je neexistencia 
ústavu, ale 
1. nekoncepčná tvorba študijných programov, 
2. neexistencia spoločného bakalárskeho programu (pozri jednoznačne pozitívne skúsenosti na 

ČVUT Praha a VUT Brno), 
3. nízka angažovanosť kompetentných pri obhajovaní nevyhnutnosti uplatňovať absolventov 

odboru VSVH vo vodohospodárskej praxi; angažovanosť je potrebná najmä kvôli partokracii vo 
verejnom sektore, v ktorom mnohí politicky inštalovaní funkcionári a manažéri pôsobiaci 
v štátnych štruktúrach vodného hospodárstva ani netušia, že vodné hospodárstvo a vodné 
stavby sú predmetom vysokoškolského štúdia. 

 
Obávam sa, že dôsledkom zlúčenia vodohospodárskych katedier bude postupný zánik niektorých 
odborností tak, ako sa to stalo odboru dopravných stavieb či niekoľkým odborom na SjF STU (napr. 
stavba lodí). 
 
Možiešik 
 

 


