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ZÁPISNICA č. 01/2017 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 20.01.2017 
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 16. 12. 2016 
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o činnosti AS SvF za rok 2016 
7. Správa o činnosti SvF za rok 2016 
8. „Učiace sa Slovensko“ - diskusia 
9. 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.   
  

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. Ing. Antošová, PhD., doc. RNDr. Škultétyová, PhD.,  JUDr. Zajacová, PhD.,  Bc. Bruncko, 

Danišová, Bc. Dobiášová, Bc. Kováč.   
 
Prizvaní a hostia: prof. Ing. Unčík, PhD., prof. Ing. Szolgay, PhD., prof. Ing. Benko, PhD., doc. Ing. Makýš, 

PhD., Ing. Kyrinovič, PhD., Ing. Šatura; 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a PhDr. Alžbeta Pálová, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Anna Kosíková a Peter Drahoš. 
 

Uznesenie č. 1 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje  doc. Ing. Zoru Petrákovú, PhD. a PhDr. Alžbetu Pálovú, 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. 1 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 2 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Annu Kosíkovú a Petra Drahoša 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. 2 AS/17 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. 3 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania.  
   

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. 3 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 16. 12. 2016 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS SvF predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z 
rokovania AS SvF 16. 12. 2016, ku ktorej bola v stanovenom termíne doručená pripomienka Ing. Kurčovej, 
PhD. V uvedenej zápisnici vo schválenom programe rokovania figuruje bod 12 - Zámer rozvoja SvF na roky 
2017 – 2019.   Predsedníčka senátu vysvetlila, že sa jedná o formálnu chybu zapisovateľa, bod 12 - Zámer 
rozvoja SvF na roky 2017 – 2019 v oficiálne zaslanej pozvánke AS SvF dňa 16.12.2017 v programe uvedený 
nie je.   
 

Uznesenie č. 4 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 16. 12. 2016 s pripomienkou.  

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. 4 AS/17 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: Správa o činnosti AS SvF za rok 2016 (schválenie)  

                   Akademický   senát   Stavebnej fakulty  Slovenskej  technickej  univerzity  v  Bratislave  v súlade  s § 27 ods. 1  
                   písm.  I)   zákona č. 131/2002 Z.  z.  o vysokých školách  a  o zmene  a  doplnení  niektorých zákonov  v  znení  
                   neskorších predpisov podáva akademickej obci Stavebnej fakulty STU v Bratislave správu o svojej činnosti. 

Predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch. Húsenicová, PhD. predložila senátorom Správu o činnosti AS SvF za rok 
2016.  

 
Uznesenie č. 5 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Akademického senátu 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2016“ bez pripomienok. 

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. 5 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7 : Správa o činnosti SvF za rok 2016 (schválenie)   

Dekan predložil senátorom Správu o činnosti SvF za rok 2016. V diskusii k správe odzneli : 
 
- písomné (formálne) pripomienky Ing. Budaya, PhD.:  
str. 14 – horný odstavec, riadok č.10 definuje pokles študentov zapríčinených problémami v stavebníctve, 
otazkou je ... minimálne za oblasť Pozemných stavieb, je situácia je v stavebníctve naozaj tak zlá? 
Neprežívame momentálne skôr stavebný boom? 
str. 33 a 34 - uvádzajú percentuálnu úspešnosť študentov na 1. a 2. stupni štúdia, chýba tu ale rovnaký údaj, 
tabuľka aj za 3. stupeň štúdia, 
str. 43, tabuľka 3.45 – otázka do diskusie - čo spôsobuje tak výrazný pokles hospitácií v poslednom školskom 
roku, takmer na polovicu? Nie sú povinné? Treba ich katedrám predpísať? 
str. 46, tabuľka 3.49 – uvádza celkový počet zapísaných študentov za roky štúdia 2008/2009 až súčasnosť – 
prečo v roku štúdia 2009/2010 je tento počet takmer päťnásobný? Ak je to spôsobené nejakým preklápaním 
študentov – malo by to byť vysvetlené, 
všeobecne – predložená správa uvádza veľké množstvo štatistických údajov za rôzne časové údaje (školské 
roky), možno by bolo vhodné zjednotiť to na rovnaký časový horizont – povedzme za posledných 5, 7 rokov 
a uvádzať všetko jednotne od 2011/2012 a pod. 
 
K uvedeným pripomienkam zaujal stanovisko prodekan doc. Ing. Makýš, PhD.  
Formálne pripomienky budú podľa zváženia zapracované do Správy o činnosti SvF za rok 2016 v časti 
Vzdelávanie. Otázky k správe boli zodpovedané. 
  
-  písomná požiadavka prof. Ing. Baláža, PhD. o doplnenie správy o nasledovný text: 
 Zamestnanci SvF STU sú členmi : 

a) 16  technických normalizačných komisií na Slovensku v rámci ÚNMS SR, 

b) 10  európskych technických normalizačných komisií pre tvorbu spoločných európskych noriem pre 

navrhovanie nosných stavebných konštrukcií používaných v  30 európskych krajinách a v 6 

mimoeurópskych krajinách.       

Požiadavka prof. Ing. Baláža, PhD. bola dekanom a senátormi akceptovaná. Bude doplnená do Správy 
o činnosti SvF za rok 2016 v časti Veda. 
 
Uznesenie č. 6 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave za rok 2016“ bez pripomienok.  
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 22 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  
  
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 6 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

  
  

 

K bodu 8: Učiace sa Slovensko (diskusia) 

K materiálu „Učiace sa Slovensko“, avizovanému na predchádzajúcom zasadnutí AS SvF, v termíne  do 
10.1.2017 predsedníčka AS SvF neobdržala od senátorov žiadny písomný návrh, či podnet.  

V diskusii senátori vyjadrili svoje názory k predloženému materiálu ako aj k Vyhláseniu AS UK 
Bratislava,  ktoré predsedníčka AS SvF zaslala senátorom mailom. Vyhlásenie je dostupné na :  

http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-vyhlasenie-
vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/ 

http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-vyhlasenie-vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/spolocne-vyhlasenie-vedenia-uk-a-as-uk-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
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Predsedníčka AS SvF opätovne vyzvala  senátorov k iniciatíve, aby svoje podnety a návrhy k materiálu „Učiace 
sa Slovensko“ zaslali písomne predsedníčke AS SvF v termíne do 10.2.2017.    
 

K bodu 9: Rôzne 

 
Nasledujúce zasadnutia AS SvF budú podľa potreby v uvedených termínoch: 

-  17.02.2017 

-  24.03.2017 

-  28.04.2017 

-  19.05.2017 

-  12.06.2017 

Stretnutie Akademickej obce SvF STU sa koná dňa 27.1.2017 o 10,00 v aule B 101. 

 

 

Zapísala: A. Urbanovská 

  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                            predsedníčka AS 
           
Overovatelia:    doc. Ing. Zora Petráková, PhD. 
 
 
 
                 PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.  
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