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ZÁPISNICA č. 03/2016 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 25.11 .2016 
konaného o 9:30 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 29. 4. 2016 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do AS SvF (informácia) 
7. Doplnenie členov ekonomickej komisie AS SvF 
8. Doplnenie člena legislatívnej komisie AS SvF 
9. Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016 (schválenie) 
10. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (súhlas) 
11. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU (súhlas)   

12. Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019 (schválenie) 
13. Z vyšších orgánov 
14. Rôzne 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

 
Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch. 
Jarmila Húsenicová, PhD. Na úvod požiadala členov AS SvF aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulej členky 
AS SvF Mgr. Tatiany Filipoiu, z Katedry jazykov.  
  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:   21                                
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:                                16 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                          11  
Ospravedlnení: prof. Baláž, Mgr. Filipoiu, doc. Možiešik  
 
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: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. a Ing. Alena Struhárová, PhD.  
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Monika Pračková a Peter Drahoš. 
 

Uznesenie č. 18 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje doc. Ing. Oľgu Ivánkovú, PhD. a Ing. Alenu Struhárovú, PhD. za 
overovateľov zápisnice. 

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. 18 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 19 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Moniku Pračkovú a Petra Drahoša za skrutátorov.                                                                                             
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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. 19 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu rokovania vzniesla požiadavku podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD., 
ktorá konštatovala, že na základe vzniknutej situácie  AS SvF nie je spôsobilý vykonať tajné  hlasovania 
o doplnení členov ekonomickej a legislatívnej komisie AS SvF a z toho dôvodu  navrhla body 7 a 8 z  programu 
vypustiť. Zároveň navrhla doplniť program rokovania o nový bod 7 – „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF za člena  z Katedry jazykov.“  
Ostatné materiály, ktoré podliehajú schváleniu AS SvF, budú senátormi len prerokované a zaradené na 
schválenie na nasledujúcom zasadnutí AS SvF dňa 16.12.2016.  

 

Uznesenie č. 20 AS/16 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania s úpravou - súhlasí s vypustením bodov 
7. a 8. Súhlasí s doplnením programu o bod 7 – „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS 
SvF za člena z Katedry jazykov.“  
   

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. 20 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 29. 4. 2016 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania 
AS SvF 29. 4. 2016, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. Zápisnica bola 
schválená. 
 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení  

 

Predsedníčka AS SvF konštatovala, že Uznesenie č. 14 AS/16 v bode 9, zo zasadnutia Akademického senátu 
SvF STU v Bratislave dňa 29.4.2016, bolo splnené.  
 
 

K bodu 6: Výsledky doplňujúcich volieb do AS SvF (informácia) 

Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD. informovala senátorov o výsledku doplňujúcich volieb do AS 
SvF, ktoré sa uskutočnili v dňoch 17.10. – 21.10.2016 v súlade s vnútornými predpismi, z dôvodu zániku 
členstva v AS SvF študentov Bc. Moniky Csehovej, Bc. Matúša Mlynarčíka a Bc. Maroša Kamenského.  

Novozvolenými zástupcami študentskej časti v AS SvF STU v Bratislave na obdobie 2016 - 2019 sú:  

Bc. Miroslav Kováčik, Nora Naddourová a Peter Drahoš, ktorých zároveň podpredsedníčka AS SvF JUDr. 
Zajacová, PhD. v radoch senátorov privítala. 

  

K bodu 7: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF za člena z Katedry jazykov 

Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD.,  v súvislosti s ukončením členstva Mgr. Tatiany Filipoiu 
z Katedry jazykov v AS SvF z dôvodu náhleho úmrtia,  oboznámila členov AS SvF s obsahom navrhovaného 
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materiálu: „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave na 
člena Akademického senátu SvF STU za Katedru jazykov.“ 
Zároveň predložila senátorom na schválenie „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na 
člena AS SvF z Katedry jazykov SvF STU v Bratislave.“ 
Doplňujúce voľby na člena AS SvF za Katedru jazykov, zabezpečí a zrealizuje Organizačná a sociálna komisia 
AS SvF (predsedníčka doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.). Výsledky doplňujúcich volieb  oznámi predsedníčka 
Organizačnej a sociálnej komisie AS SvF STU  na najbližšom zasadnutí AS SvF dňa 16.12.2016. 
  
Uznesenie č. 21 AS/16 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „AS SvF“) 
vyhlasuje doplňujúce voľby na člena zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry jazykov SvF STU v Bratislave na 
funkčné obdobie 2016 – 2019 a schvaľuje „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb“ bez 
pripomienok. 

 
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. 21 AS/16 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 8: Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016  

 
Dekan fakulty predložil členom AS SvF úpravu rozpočtu fakulty a rozpis dotácie na rok 2016. Podrobne 
o jednotlivých úpravách rozpočtu fakulty a rozpisu dotácie na rok 2016 senátorov informoval tajomník SvF 
Ing. Šatura. 
Predseda ekonomickej komisie AS SvF doc. Hruštinec, PhD. informoval senátorov, že Ekonomická komisia AS 
SvF na  zasadnutí návrh úpravy rozpočtu a rozpisu dotácie na rok 2016 prerokovala, avšak  nezaujala oficiálne 
stanovisko, nakoľko nebola uznášania schopná.    
V diskusii doc. Hruštinec, PhD. poďakoval dekanovi za to, že sa riešili neoprávnené prostriedky na podporu 
postkdokov, zároveň vyslovil požiadavku v rámci využitia finančných prostriedkov vypracovať prehľad, ktorý 
bude obsahovať informáciu aký bol objem finančných prostriedkov na podporu postdokov na  katedry a na 
aký  počet doktorandov. 
Dekan poskytne do 16.12.2016 senátu prehľad o finančných prostriedkoch vyplácaných v uplynulých rokoch 
na dotácie postdoktorandov. 
Doc. Zajacová, PhD. navrhla, aby boli materiály finančného charakteru, ktoré podliehajú schváleniu AS SvF, 
predkladané skôr. Aby bol vytvorený dostatočný čas na ich prerokovanie. 
Na záver diskusie prebehlo neformálne (informatívne) hlasovanie o predkladanom materiály. 
 
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 
  

Predmetný materiál bude postúpený do programu rokovania AS SvF dňa 16.12.2016. na schválenie. 
 

K bodu 9: Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca 

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca. 

O uvedenom zámere bližšie senátorov informoval tajomník SvF Ing. Šatura. Majetkovo-právne usporiadanie 

pozemkov ( parc. č. 311 a parc. č. 312) reálne užívaných fakultou v zmysle predloženého návrhu umožní 

účelne sa starať o majetok STU, legitímne vystupovať voči orgánom verejnej správy vo všetkých konaniach, 

uchádzať sa o rozvojové granty pre URZ a optimalizovať daňovú povinnosť fakulty k nehnuteľnostiam podľa 

hraníc ich skutočného užívania. 

Predmetný materiál bude zaradený do programu rokovania AS SvF dňa 16.12.2016. na schválenie. 
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K bodu 10: Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU   

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

STU.  O uvedenom zámere bližšie senátorov informoval tajomník SvF Ing. Šatura a prodekan doc. 
Kyrinovič, PhD.  
Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) bola zo strany Ing. arch. Ivana Macka, 
konajúceho v mene spoločnosti UNITEC HOLDING spol. s r.o. na základe splnomocnenia investora 
Bratislavská teplárenská, a.s. požiadaná o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na účely vybudovania stavby „Horúcovodná prípojka pre odovzdávaciu stanicu tepla UNB Bratislava Staré 
Mesto“. 
Stavba má byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve STU a v užívaní Stavebnej fakulty STU pozdĺž ulice 

Imricha Karvaša v katastrálnom území Staré Mesto. Vybudovanie stavby je taktiež v záujme STU, ktorá bude 

môcť v budúcnosti využiť možnosť napojiť sa na horúcovodnú prípojku. 

Senátori obdržali Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     

V diskusii JUDr. Zajacová, PhD. navrhla, aby bol v zmluve zapracovaný harmonogram prevádzky parkovania, 

ako aj sankcie za nedodržanie termínov. Uvedené požiadavky budú riešené formou listu dekana SvF 

s odporúčaním zapracovania požiadaviek SvF do návrhu Zmluvy o budúcej zmluve.       

Predmetný materiál bude zaradený do programu rokovania AS SvF dňa 16.12.2016. na schválenie. 
 
 

K bodu 11: Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 - 2019 

Dekan fakulty vypracoval a predložil členom AS SvF Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 – 2019, v ktorom 
analyzuje súčasný stav fakulty a poukazuje na faktory, ktoré začínajú ohrozovať činnosť fakulty. Na druhej 
strane zámer rozvoja fakulty obsahuje návrh opatrení, ktoré dekan vidí hlavne v efektívnejšej štruktúre 
fakulty, v efektívnejšom pedagogickom procese a súčasnom zvýšení jeho kvality, v efektívnejšom fungovaní 
dekanátu a v neposlednej rade v znižovaní nákladov na prevádzku. 
 V diskusii vystúpil Ing. Buday, PhD. a prezentoval stanovisko Katedry konštrukcií pozemných stavieb 
k zavedeniu jednoročných pracovných zmlúv na Stavebnej fakulte STU v Bratislave,  podpísané 23 
zamestnancami katedry (príloha zápisnice).         
 
Predmetný materiál bude zaradený do programu rokovania AS SvF dňa 16.12.2016. na ďalšie prerokovanie. 
 

K bodu 12: Z vyšších orgánov 

Predsedníčka AS SvF doc. Húsenicová, PhD. informovala senátorov, že na zasadnutí AS STU dňa 24.10.2016 
sa doc. Jozef Dický, PhD.  vzdal funkcie člena  Správnej rady AS STU.  Na jeho miesto bolo navrhnutých 6 
kandidátov. Za nového člena Správnej rady STU bol  zamestnaneckou časťou AS STU schválený prof. Ing. Ivan 
Hudec, PhD. z FCHPT STU.  
Ostatné informácie z vyšších orgánov budú prezentované na nasledujúcom zasadnutí AS SvF dňa 16.12.2016. 
 

K bodu 13: Rôzne 

    
Najbližšie zasadnutie AS SvF sa koná dňa  16.12.2016. 
 

 
Zapísala: A. Urbanovská 

  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                            predsedníčka AS 
           
Overovatelia:    doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. 
 
 
 
                 Ing. Alena Struhárová, PhD.  
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