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ZÁPISNICA č. 07/2015 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 6.11.2015 
konaného o 13:00 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 26. 6. 2015 
5. Kontrola uznesení 
6. Schválenie administratívneho zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice 
7. Študijný program Krajinárstvo a krajinné plánovanie (na prerokovanie) 
8. Úprava rozpočtu Stavebnej fakulty STU v Bratislave v zmysle predloženého návrhu o zákonnú 

valorizáciu (na schválenie) 
9. Organizačná štruktúra fakulty (informácia) 
10. Z vyšších orgánov 
11. 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. 
  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:  21                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:                              17  
Počet členov študentskej časti:   11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                      11  
Ospravedlnení: doc. Bačová, Ing. Kurčová, prof. Mesiar, doc. Možiešik 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. a Ing. Peter Buday, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Petra Danišová a Andrea Dobiášová. 
 

Uznesenie č. 51 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Ivana Baláža, PhD. a Ing. Petra Budaya, PhD. za overovateľov 
zápisnice. 

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. 51 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 52 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Petru Danišovú a Andreu Dobiášovú za skrutátorov. 

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. 52 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 3: Schválenie programu 

Dekan fakulty predložil návrh zmeny programu, stiahnutie bodu 8  - „Disciplinárna komisia (schválenie)“ 
z rokovania a nahradiť ho bodom „Úprava rozpočtu SvF STU v zmysle predloženého návrhu o zákonnú 
valorizáciu  (na schválenie) “.    

 

Uznesenie č. 53 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania s návrhom zmeny, ktorý predložil dekan 
fakulty. Pôvodný bod 8 sa sťahuje z programu, nahrádza sa bodom „Úprava rozpočtu SvF STU v zmysle 
predloženého návrhu o zákonnú valorizáciu“.    

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 27 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 53 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 26. 6. 2015 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania 
AS SvF 26. 6. 2015, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 54 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 26. 6. 2015.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 27 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 54 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. 

 
 

K bodu 6: Schválenie administratívneho pracovníka povereného vyhotovením zápisnice 

Dekan fakulty navrhol za administratívneho zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice p. Annu 
Urbanovskú,  pracovníčku dekanátu SvF. 

 

Uznesenie č. 55 AS/15 

Akademický senát SvF STU schvaľuje p. Annu Urbanovskú,  pracovníčku dekanátu SvF za administratívneho 
zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice AS SvF. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 28 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 28 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 55 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7: Študijný program krajinárstvo a krajinné plánovanie (na prerokovanie) 

Dekan fakulty predložil  členom AS SvF na prerokovanie písomný materiál „Študijný program Krajinárstvo 
a krajinné plánovanie“ - návrh na akreditáciu predmetného študijného programu pre dennú formu 1. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. V powerpointovej  prezentácii porovnal vývoj počtu študentov na SvF za 
posledné roky, poukázal na súčasný extrémne nízky stav študentov. Uvedený študijný program je reakciou 
na tento stav a zlú situáciu na vode a VH. Bližšie informácie k študijnému programu poskytol doc. P. Makýš, 
prodekan pre vzdelávanie. V rámci diskusie odzneli rôzne otázky a pripomienky hlavne v oblasti ŠP. Prof. 
Kohnová poukázala na nedostatok vyštudovaných „vodárov“ v stavebnej praxi. Študenti mali pripomienku 
k počtu „matematických“ predmetov na tomto pripravovanom študijnom odbore, možnosti ďalších 
prestupov študentov medzi jednotlivými vodárenskými (a aj týmto) odbormi najmä v nadväznosti na Ing. 
štúdium, taktiež odznela námietka študentov k lepšej informovanosti o obsahu a náplni jednotlivých odborov 
(vrátane tohto ) úzko prepojenej so záujmom ten-ktorý  študijný odbor študovať, zapísať sa naň. 

JUDr. Zajacová k predloženému materiálu podotkla, že by pomohlo keby boli jednotlivé predmety 
v študijnom programe lepšie naformulované, s prihliadnutím na to, čo chýba v praxi. Na otázku Ing. Budaya 
či vieme stanoviť limit na otvorenie tohto ŠP reagoval dekan fakulty tým, že počty je treba ponechať na 
garanta ŠP.  

Doc. Husár položil otázku:  V čom je príčina nezáujmu študentov na vodárskych zameraniach? Dekan fakulty 
odpovedal, že jednou z príčin  je zánik stredných priemyselných škôl stavebných so zameraním na VS a VH.  

Pripomienka k bodu 7 : 

- prof. Fillo :  Študijný program krajinárstvo a plánovanie by mal mať 4 spoločné semestre  ako spoločný 

študijný program – EIS (Voda + IKDS + Stop).   

Uznesenie č. 56 AS/15 

Akademický senát SvF STU v Bratislave prerokoval návrh na akreditáciu študijného programu krajinárstvo 
a krajinné plánovanie, pre dennú formu 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania s pripomienkou. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 21 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 27 Počet hlasov proti: 2 
 Zdržali sa hlasovania: 4 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 56 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 
 

K bodu 8: Úprava rozpočtu SvF STU v zmysle predloženého návrhu o zákonnú valorizáciu (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil  členom AS SvF na schválenie  písomný materiál „Úprava rozpočtu SvF STU“ , ktorá sa 
týka valorizácie. Fond odmien dekana uvoľní sumu 16 000,- Eur pre potreby katedier. Ing. Hruštinec 
informoval členov senátu, že ekonomická komisia SvF na svojom zasadnutí dňa 4.11.2015 uvedenú úpravu 
rozpočtu SvF STU prerokovala a odporúča jej schválenie.    

 

Uznesenie č. 57 AS/15 
                   Akademický  senát  SvF  STU schvaľuje   úpravu  rozpočtu   Stavebnej  fakulty   STU  v  Bratislave  v  zmysle  
                   predloženého návrhu o zákonnú valorizáciu bez pripomienok.   

 

  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. 57 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 9: Organizačná štruktúra fakulty (informácia) 

 
Dekan fakulty predložil členom AS SvF písomný informačný materiál „Štruktúra a počet pracovných pozícií na 
pracoviskách SvF STU.“  

      Súčasný   nepriaznivý  vývoj   v  záujme  o  štúdium   na SvF STU  má  za   následok  postupný  pokles počtu  
      študentov   na  fakulte.    Tento pokles    sa  s  veľkou    pravdepodobnosťou   prejaví  v  redukcii dotačných  
      prostriedkov  fakulty  v  najbližších rokoch,   na  čo  bude treba  reagovať  aj  organizačnou   zmenou, resp.  
      redukciou   pracovných   miest.      Predložený    materiál  mapuje  súčasný       stav    počtu      pracovníkov  
      v  jednotlivých kategóriách  na  katedrách  a  pracoviskách Dekanátu.  Dáva obraz o štruktúre jednotlivých  
      pracovísk a bude východiskom pre nutné organizačné zmeny. 

V diskusii k uvedenému bodu doc. Husár položil otázky: Prečo je nevyváženosť v počte pracovníkov na 
KMaDG a ostatných katedrách? Prečo je prezamestnanosť v knižnici a v CITke?   
Dekan fakulty vysvetlil, že počty pracovníkov na jednotlivých pracoviskách zodpovedajú 
pedagogickým, vedeckým a ďalším výkonom predmetných pracovísk.  
Taktiež zaznela pripomienka doc. Hruštinca k počtu pracovníkov na dekanáte v spojitosti s dostupným 
numerickým vzťahom, podľa ktorého vychádza približne 81 pracovníkov, vzhľadom na aktuálne počty 
študentov fakulty a že navrhuje overiť toto číslo aj na ostatných fakultách STU a následne k tomu zaujať 
stanovisko.  
 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

Akademický senát berie na vedomie informáciu : 
-  dekana SvF z kolégia rektora 4.11.2015. Zápisnica je na web stránke 

http://www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zapisnice_kr/zapi
snica_2015-11-04.docx 
- Bc. Kristíny Vaňovej z konferencie  „Konvent akademických senátov 2015“ konanej 29.10.2015 

o 9:00 hod. v NR SR pod záštitou predsedu NR SR Ing. Petra Pellegriniho. Konferencia bola určená 
členom študentských častí akademických senátov slovenských vysokých škôl. Konferencii dominovali 
dve hlavné témy : Univerzita v 21. storočí a Budúcnosť akademickej samosprávy. Program a archív je 
na web stránke http://www.srvs.sk/konvent/.  

 

K bodu 11: Rôzne 

Najbližšie zasadnutie AS SvF je plánované na  11.12.2015. o 9:00 hod. 
Stretnutie Akademickej obce SvF STU je plánované na 29.1.2016.        

 
Zapísala: A. Urbanovská 

 

  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., v. r.  
                                                                                                                                         predsedníčka AS            
 
Overovatelia: 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., v. r. 
 
 
 
 
Ing. Peter Buday, PhD., v. r. 
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