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ZÁPISNICA č. 02/2016 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 29.4.2016 
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 22. 1. 2016 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave  
7. Doplnenie členov legislatívnej komisie Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
8. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2015 (na schválenie) 
9. Rozpočet fakulty a rozpis dotácie na rok 2016 (na schválenie) 
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:                                18 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                            8 
Ospravedlnení: Mgr. Herzánová, Bc. Mlynarčík 
 
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, prof. Szolgay, prof. Benko, doc. Makýš, Ing. Kyrinovič, Ing. Šatura 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Mária Kurčová, PhD. a doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Ondrej Bruncko a Bc. Jozef Kováč. 

Uznesenie č. 7 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Ing. Máriu Kurčovú, PhD. a doc. Ing. Gabrielu Pavlendovú, PhD. za 
overovateľov zápisnice. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:                                              32 Počet hlasov za:                                26                 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:                       26       Počet hlasov proti:                           0  
 Zdržali sa hlasovania:                       0  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 7 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 8 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Ondreja Bruncka a Bc. Jozefa Kováča za skrutátorov.                                                                                             
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 8 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 9 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania. 
    

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za:                                26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 9 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 22. 1. 2016 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania 
AS SvF 22. 1. 2016, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.  
 

Uznesenie č. 10 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 22.1. 2016.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 10  AS/16 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: Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD. informovala senátorov o doplňujúcich voľbách do AS SvF, ktoré 
sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi, z dôvodu zániku členstva v AS SvF Ing. Jánovi Karelovi, PhD., 
z Ústavu súdneho znalectva. Následne odovzdala slovo predsedníčke Organizačnej komisie AS SvF doc. 
Antošovej, PhD.  ktorá oboznámila senátorov so Zápisnicou z priebehu a vyhodnotenia doplňujúcich volieb 
do AS SvF STU v Bratislave: 

1. kolo doplňujúcich volieb sa uskutočnilo 27.1.2016, za ÚSZ boli zvolení nasledujúci kandidáti : 

1. doc. Ing. Zora Petráková, PhD. 

2. Ing. Silvia Gregušová, PhD. 

Následne sa v termíne od 29.1.2016 do 19.2.2016 na jednotlivých katedrách a ÚSZ uskutočnilo 2. kolo 
doplňujúcich, tajných volieb do AS SvF, za prítomnosti členov organizačnej komisie AS SvF, podľa vopred 
stanoveného rozdeľovníka. Volieb sa zúčastnilo 193 zamestnancov katedier a ústavu, ktorí sú členmi 
akademickej obce SvF.   
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Vyhodnotenie  doplňujúcich volieb zástupcu ÚSZ v AS SvF STU v Bratislave na obdobie 2016-2019 na SvF: 

Por. č.          Meno a priezvisko :     Počet hlasov: 

1.               doc. Ing. Zora Petráková, PhD.                99 

2.               Ing. Silvia Gregušová, PhD.               94  

Za členku AS SvF za Ústav súdneho znalectva na obdobie 2016 - 2019 bola zvolená doc. Ing. Zora Petráková, 
PhD.  
 

K bodu 7: Doplnenie členov legislatívnej komisie Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD.,  v súvislosti s ukončením členstva Ing. Jána Karela, PhD. z ÚSZ 
v legislatívnej komisii AS SvF, navrhla v súlade s Čl. 10, bod 2, písm. c) Rokovacieho poriadku AS SvF zo dňa 
25.11.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.4.2013 tajné hlasovanie o návrhu na doplnenie legislatívnej 
komisie AS SvF STU o členku AS SvF doc. Ing. Zoru Petrákovú, PhD.  
        
 
Uznesenie č. 12 AS/16 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doc. Ing. Zoru Petrákovú, PhD., členku AS 
SvF za ÚSZ  za členku Legislatívnej komisie AS SvF STU v Bratislave.   
 
Priebeh tajného 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 tajného hlasovania: uznesenie č. 12 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na 
hlasovaní. 
 

 

K bodu 8: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2015 (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2015. Ekonomická 
komisia AS SvF prerokovala predloženú správu bez zásadných pripomienok a odporúča ju AS SvF schváliť. 
Tajomník fakulty podal podrobnejšie vysvetlenie k materiálu „Výkaz ziskov a strát“, informoval o záväzkoch 
fakulty vo forme pôžičiek a ich spôsobe splácania, objasnil príčiny stratovosti vykázané v ÚVZ Kočovce. K 
uvedenej problematike  v diskusii vystúpili doc. Hruštinec, Mgr. Filipoiu, prof. Mesiar, prof. Kohnová, doc. 
Možiešik.   

 V rámci diskusie odzneli pripomienky k nákladom na spotrebu energie pre chladenie bloku C pri 
dvojplášťovej fasáde, a to k prevereniu možnosti zmerania spotreby energie pre vyčíslenie nákladov na 
chladenie bloku C.  

    

Uznesenie č. 13 AS/16                   

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení fakulty 
za rok 2015“ bez pripomienok. 
 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 29 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 30 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/16 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 9: Rozpočet fakulty a rozpis dotácie na rok 2016 (na schválenie) 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh Rozpočtu fakulty a rozpis dotácie na rok 2016. 
Ekonomická komisia AS SvF prerokovala predložený materiál a odporučila návrh rozpočtu a rozpisu 
dotácie na rok 2016  AS SvF na schválenie.  
V diskusii odzneli poznámky k účelovosti vynaloženia finančných prostriedkov uvedených v kapitole 
1.3. Podpora mladých odb. asistentov 50% TP 2016.  
Pôvodný zámer podporovania mladých odborných asistentov bol pomôcť tým katedrám, ktoré 
nemajú dostatočné vlastné finančné prostriedky na takýchto pracovníkov a majú problémy s 
personálnym zabezpečením hlavnej činnosti (pedagogika + výskum) do budúcnosti. Problémom je, 
že takúto podporu využívajú najmä katedry, ktoré nemajú problémy s finančnými prostriedkami na 
zabezpečenie personálneho rastu katedry. Od roku 2015 už nie je finančne podporované vytváranie 
nových miest. Finančne sú podporované iba miesta vytvorené pred rokom 2015, pričom v rozpočte 
na rok 2016 je vyčlenená suma 114.515,- EUR a v roku 2015 to bola suma 155.667,- EUR.   
Z diskusie vyplynula tiež požiadavka, aby bol vypracovaný prehľad využívania týchto účelových 
finančných prostriedkov jednotlivými katedrami, resp. ústavom, t. j.  vyčíslenie celkového objemu 
poskytnutých finančných prostriedkov a počet podporovaných mladých odborných asistentov.    
Do diskusie sa zapojili prof. Baláž, Mgr. Filipoiu, prof. Benko, JUDr. Zajacová, prof. Fillo, prof. 
Kohnová, Bc. Csehová, doc. Škultétyová a doc. Hruštinec, ktorý na záver navrhol prijať k otázke 
rozpisu mzdových prostriedkov nasledovné uznesenie : 

 

Uznesenie č. 14 AS/16        

Akademický senát SvF ukladá dekanovi fakulty zabezpečiť vypracovanie rozpisu mzdových prostriedkov pre 
celofakultné pracoviská (dekanát, KIC, CIT) v rovnakej štruktúre, ako pre katedry , t. j. : 

– celkový objem finančných prostriedkov, 

– objem finančných prostriedkov na tarifné platy, 

– rozdiel finančných prostriedkov, vypočítaný ako : celkový objem finančných prostriedkov mínus 

objem finančných prostriedkov na tarifné platy 

Termín: do nasledujúceho senátu  

  Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

  Uznesenie č. 15 AS/16              

 Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Rozpočet fakulty a rozpis dotácie na rok   
2016“ bez pripomienok. 

 
Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/16 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

 
Akademický senát berie na vedomie informáciu : 

- dekana fakulty z Kolégia rektora STU dňa 6.4.2016, bližšie informácie na: 
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http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302 
- dekana fakulty z Vedeckej rady STU dňa 23.3.2016, výpis uznesení zo zasadnutia na:  

http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/vypis/Vypis_uzneseni_zo
_Zapisnice_c.1-2016_23.3.2016_web.pdf 

-  JUDr. Zajacovej, PhD. zo zasadnutia AS STU dňa 29.2.2016, bližšie informácie na:  

http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2016/Zapisnica_AS__29_
02_2016_rev_Hiv_red.pdf 

 
- doc. Možiešíka, PhD. z Rady VŠ, bližšie informácie na stránke Rady VŠ:  

http://www.radavs.sk/index.php/materialy/1.ROK-2-0-1-6/Z%C3%A1pisnice-a-uznesenia/1.-
Z%C3%A1pisnica-zo-zasadnutia-predsedn%C3%ADctva-Rady-vysok%C3%BDch-%C5%A1k%C3%B4l-SR-z-
marca-2016/ 
 
 
 
 

K bodu 11: Rôzne 

 
- Predsedníčka senátu doc. Húsenicová, PhD. informovala senát o študentskej súťaži „ISOVER“, ktorej 
celoštátne kolo sa konalo 13.4.2016.  SvF mala úspešné zastúpenie dvoma študentmi, ktorí postúpili do 
medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční 25. – 28.5.2016 v Bielorusku. Do medzinárodnej poroty na uvedenú 
akciu bola delegovaná doc. Ing. Jarmila Húsenicová, PhD. 
- Ing. Buday upozornil, že by bolo vhodné nové hybridné karty pre vstup pedagógov do AIS na fakulte spustiť 
až po skúšobnom období. Potrebné preveriť na Rektoráte STU. 
- Z  podnetu  študentov  je   potrebné v priestoroch KIC, ktorého   prevádzka  je  denne  od 8,00  do 15,00 
hod. ustanoviť konkrétny čas obedňajšej prestávky.  
- doc. Petráková, PhD. upozornila na pretrvávajúci problém v študentskej jedálni SvF počas obeda 
(najfrekventovanejší čas od 12,00 – 13,00 hod.), kedy je problém s miestami na sedenie.  Riešením by bola    
možnosť uloženia osobných vecí študentov pred vstupom do jedálne v šatni s obsluhou. 
       
    
Najbližšie zasadnutie AS SvF sa koná dňa 20. mája 2016 o 10,00 hod.  
 
 

 
Zapísala: A. Urbanovská 

 

 

  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                              predsedníčka AS 
           
Overovatelia: 
 
 
Ing. Mária Kurčová, PhD. 
 
 
 
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 
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