
 1 

   
 

ZÁPISNICA č. 03/2017 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 21.04.2017 
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 24. 03. 2017 
5. Kontrola uznesení 
6. Rozpis dotácie na rok 2017 (na schválenie) 
7. Výročná správa o hospodárení SvF za rok 2016 (na schválenie) 
8. Návrh na vklad  - ročný členský príspevok za KHTE SvF - Kolektívny člen Slovenského priehradného 

výboru (na schválenie) 
9. Návrh na vklad  - ročný členský príspevok za KHTE SvF - Kolektívny člen Slovenského plavebného 

kongresu (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 SvF doc. Ing. arch. 
Jarmila Húsenicová, PhD.   
  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:   21                                
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:                                19 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                          10 
Ospravedlnení: doc. Ing. Antošová, PhD., doc. Ing. Husár, PhD., Ing. Vaňová 
 
Prizvaní a hostia: prof. Ing. Unčík, PhD., Ing. Šatura;  

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:    prof. Ing. Baláž, PhD. a prof. RNDr. Mesiar, DrSc.  
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Bruncko  a Naddourová. 
 

Uznesenie č. 13 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje  prof. Ing. Baláža, PhD. a prof. RNDr. Mesiara, DrSc. za overovateľov 
zápisnice. 

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

Uznesenie č. 14 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Bruncka  a Naddourovú za skrutátorov.                                                                                                                                                                   

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. 14 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. 15 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania.  
   

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

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 24. 03. 2017 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS SvF predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z 
rokovania AS SvF 24. 03. 2017, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.   
 

Uznesenie č. 16 AS/17 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 24. 03. 2017 bez pripomienok.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 29 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 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: Rozpis dotácie na rok 2017 (na schválenie)  

Dekan fakulty predložil členom AS SvF návrh rozpisu dotácie na rok 2017.   
Metodika rozpisu dotácie vychádzala z minulého roka, dekan poukázal na jednu zmenu oproti minulému roku 
a to, že odchodné pre pracovníkov katedier bude kryté z fondu odmien dekana. 

Doc. Ing. Hruštinec, PhD. - predseda EK AS SvF, informoval senátorov, že Ekonomická komisia AS SvF 
prerokovala jednotlivé položky a odporúča rozpis dotácie  na rok 2017 schváliť.  
V diskusii odznel návrh doc. Ing. Petrákovej, PhD.,  aby v návrhu rozdelenia  dotácie finančných prostriedkov 
na rok 2018 boli predpokladané  prostriedky potrebné na vyplatenie odchodného pre pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov SvF v danom roku vyčlenené  samostatne v kapitole  Mzdové prostriedky. 

 
Uznesenie č. 17 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Rozpis dotácie SvF STU na rok 2017“ bez 
pripomienok. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 29 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 29 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 17 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7 : Výročná správa o hospodárení SvF za rok 2016 (na schválenie)   

Dekan predložil senátorom Výročnú správu o hospodárení SvF za rok 2016. 
Bližšie informácie k predmetnému materiálu podal tajomník fakulty. Stavebná fakulta ukončila rok 2016 
s kladným hospodárskym výsledkom. Doc. Ing. Hruštinec, PhD. - predseda EK AS SvF, informoval senátorov, 
že Ekonomická komisia AS SvF uvedený materiál prerokovala a odporúča Výročnú správu o hospodárení za 
rok 2016 schváliť. 
Uznesenie č. 18 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení SvF za 
rok 2016" bez pripomienok. 

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

 

K bodu 8: Návrh na vklad – ročný členský príspevok za KHTE – Kolektívny člen Slovenského priehradného 
výboru  (na schválenie)  

Predsedníčka    AS SvF  doc. Ing. arch.  Húsenicová, PhD.  informovala senátorov, že obdržala   
písomnú    žiadosť   dekana  o súhlas AS SvF na vklad – ročný členský príspevok za Katedru hydrotechniky 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ako kolektívny člen  Slovenského priehradného výboru.  
Predmetom vkladu je ročný členský príspevok kolektívneho člena Katedry hydrotechniky vo výške 100 €.  
Zdrojom krytia vkladu je zisk Katedry hydrotechniky. Žiadosť inicioval vedúci Katedry hydrotechniky - prof. 
Ing. Dušička, PhD. Senátori boli so žiadosťou pred schválením podrobne oboznámení. 
Uznesenie č. 19 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh na vklad – ročný členský príspevok 
za KHTE SvF – Kolektívny člen Slovenského priehradného výboru“  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. 19 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 9 :  Návrh na vklad – ročný členský príspevok za KHTE – Kolektívny člen Slovenského plavebného 
kongresu  (na schválenie) 

Predsedníčka    AS SvF  doc. Ing. arch.  Húsenicová, PhD.  informovala senátorov, že obdržala   
písomnú    žiadosť   dekana  o súhlas AS SvF na vklad – ročný členský príspevok za Katedru hydrotechniky 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ako kolektívny člen  Slovenského plavebného kongresu.  
Predmetom vkladu je ročný členský príspevok kolektívneho člena Katedry hydrotechniky vo výške 100 €.  
Zdrojom krytia vkladu je zisk Katedry hydrotechniky. Žiadosť inicioval vedúci Katedry hydrotechniky - prof. 
Ing. Dušička, PhD. Senátori boli so žiadosťou pred schválením podrobne oboznámení.  

 
Uznesenie č. 20 AS/17 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh na vklad – ročný členský príspevok 
za KHTE SvF – Kolektívny člen Slovenského plavebného kongresu“  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. 20 AS/17 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 10: Z vyšších orgánov 

Akademický senát berie na vedomie informácie zo zasadnutia AS STU dňa 10.04.2017:  
1/ podpredsedníčky AS SvF JUDr. Zajacovej, PhD. : 

- bol schválený návrh na doplnenie členov Správnej rady STU (Ing. Slezák, Ing. Lukáč, doc. Ing. Harach, 

CSc.), 

- bol schválený Dodatok č. 2 ku vnútornému predpisu č. 8/2013 Štipendijný poriadok STU v Bratislave 

s pripomienkami Ekonomickej a Legislatívnej komisie AS STU.    

2/ predsedníčky AS SvF doc. Ing. arch.  Húsenicovej, PhD. : 
- AS STU prerokoval zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve STU - areál Gabčíkovo a odporúča jeho 

odpredaj. 

Bližšie informácie sú k dispozícii v zápisnici na stránke: 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2017/zapisnica_AS_10_4_17_
dub_ZAJ_Hiv-fin_26_4_17.pdf 
Akademický senát berie na vedomie informáciu člena Rady VŠ, doc. Ing. Možiešika, PhD.: 

- zasadnutie Rady VŠ sa koná budúci týždeň.  

 

K bodu 11: Rôzne 

1/ Predsedníčka    AS SvF  doc. Ing. arch.  Húsenicová, PhD.  informovala senátorov, že dočasná komisia AS 
SvF k materiálu „Učiace sa Slovensko“ v zložení doc. Ing. arch. Húsenicová, PhD.,  Ing. Kurčová, PhD., doc. Ing. 
Pavlendová, PhD. a prof. Ing. Baláž, PhD. vypracovala pripomienky SvF STU k materiálu „Učiace sa Slovensko“ 
a tieto boli zaslané 10.4.2017 prorektorovi STU  doc. Ing. Stankovi, PhD. Uvedené pripomienky predsedníčka 
AS SvF zašle aj členom AS SvF.  

2/ Doc. Ing. Možiešik, PhD. opätovne vystúpil s požiadavkou, aby boli sprístupnené výsledky VOČ tak, aby  
bolo možné oboznámiť so všetkými uznanými položkami hodnotenia VOČ jednotlivých katedier vybrané 
osoby (vedúci katedier) prostredníctvom AIS.  

Na záver diskusie na návrh doc. Ing. Možiešika, PhD. predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch.  Húsenicová, PhD.  
vyzvala senátorov na hlasovanie za navrhnuté uznesenie: 

Uznesenie č. 21 AS/17 
Vedenie fakulty každoročne zverejní výsledky hodnotenia VOČ (vedecko odborná činnosť)  a PČ (pedagogická 
činnosť) v rozsahu, v akom ich poskytujú katedry vedeniu SvF. Zverejnené budú v prostredí AIS a sprístupnené 
budú pre vedúcich katedier SvF ešte pred návrhom rozpisu dotácie na SvF v príslušnom roku. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 14 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 6 
 Zdržali sa hlasovania: 3 
  
  
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 21 AS/17 bolo schválené väčšinou  hlasov  členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

 Nasledujúce zasadnutie AS SvF sa koná dňa 19.05.2017 o 9,00 hod.  

Zapísala: A. Urbanovská 

 

 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                            predsedníčka AS 
           
Overovatelia:    prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. 
 
 
 
                 prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.  

http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2017/zapisnica_AS_10_4_17_dub_ZAJ_Hiv-fin_26_4_17.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2017/zapisnica_AS_10_4_17_dub_ZAJ_Hiv-fin_26_4_17.pdf

