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ZÁPISNICA č. 02/2018 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU  
dňa 27.04.2018 a 15.05.2018 

konaného o 9:00 hod. a 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 19. 01. 2018 
5. Kontrola uznesení 
6. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (na schválenie) 
7. Výročná správa o hospodárení SvF STU za rok 2017 (na schválenie) 
8. Rozpočet SvF STU 2018 (na schválenie) 
9. Výročná správa o činnosti SvF za rok 2017 (na schválenie) 
10. Poskytnutie pôžičky na účely súťažnej zábezpeky uchádzača o projekt – KHTE, prof. Dušička – „Štúdia 

realizovateľnosti zabezpečenia požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj“ (na 
schválenie) 

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:                                            5 
Ospravedlnení: PhDr. Pálová, PhD., Bc. Naddourová, Bc. Junasová, Bc. Kováčik, Šaliga, Bc. Štefanovičová, 

Švolík 
Prizvaní a hostia: prof. Ing. Unčík, PhD., doc. Ing. Makýš, PhD., prof. Ing. Szolgay, PhD., prof. Ing. Benko, 

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

Prezenčná listina zo dňa 27.4.2018 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ing. Kurčová, PhD. a doc. Ing. Hruštinec, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí:  Bc. Drahoš a Velická  
 

Uznesenie č. 7 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje  Ing. Kurčovú, PhD. a doc. Ing. Hruštinca, PhD. za overovateľov zápisnice. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:                                              32 Počet hlasov za:                            24   
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:                       24  Počet hlasov proti:                           0  
 Zdržali sa hlasovania:                       0  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 7 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní 
 

Uznesenie č. 8 AS/18 

Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Drahoša a Velickú za skrutátorov.                                                                                                                                                                   

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za:                                24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:                        24  Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 8 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 3: Schválenie programu 

 
K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov žiadne pripomienky. Dekan predložil návrh 
o zaradenie nového bodu č. 10 :  Poskytnutie pôžičky na účely súťažnej zábezpeky uchádzača o projekt – 
KHTE, prof. Dušička – „Štúdia realizovateľnosti zabezpečenia požadovaných parametrov plavebnej dráhy 
vodnej cesty Dunaj“ (na schválenie).  
   

Uznesenie č. 9 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje program rokovania doplnený o bod č. 10: Poskytnutie pôžičky na účely 
súťažnej zábezpeky uchádzača o projekt – KHTE, prof. Dušička – „Štúdia realizovateľnosti zabezpečenia 
požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj“ (na schválenie). 
  
 

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

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 19. 01. 2018 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS SvF predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z 
rokovania AS SvF 19. 01. 2018, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.   

Uznesenie č. 10 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 19. 01. 2018.  

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. 10 AS/18 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: Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (na schválenie)  

 
 Materiál na schválenie predložil dekan, senátorov bližšie informoval prodekan doc. Ing. Makýš, PhD. (príloha 

č. 1). 
V diskusii vystúpil Ing. Buday, PhD. s pripomienkou, či nie je možné od uchádzača v prípade neukončenia 
štúdia 3. stupňa požadovať vrátenie finančných prostriedkov. Na čo reagoval dekan, že v zmysle zákona to 
nie je možné.  
Do diskusie sa prihlásil doc. Hruštinec s otázkou ako sú sprísnené kontroly na doktorandské štúdium, dekan 
reagoval: do dvoch rokov musí byť urobená rigorózna skúška, inak pri ďalšom štúdiu doktoranda znáša 
sankcie katedra. 
Do diskusie sa prihlásil prof. Baláž s otázkou ako sa bude riešiť prerozdelenie miest, ak o pridelené miesto 
doktoranda katedra nemá záujem. Odpoveď dekana: ukazovatele počtu prijímaných doktorandov sú pre 
študijné programy, v rámci ŠP je možná dohoda medzi katedrami pri prerozdelení. 
 

Uznesenie č. 11 AS/18 

 Akademický senát SvF STU schvaľuje  „Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia “ bez 
pripomienok. 
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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. 11 AS/18 bolo schválené všetkými  hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 7 : Výročná správa o hospodárení SvF za rok 2017 (na schválenie)   

 

Materiál na schválenie predložil dekan, senátorov bližšie informoval tajomník fakulty Ing. Šatura.  

Predseda Ekonomickej komisie AS SvF doc. Hruštinec, PhD. informoval senátorov, že EK rokovala na svojom 
zasadnutí za účasti dekana a tajomníka fakulty o predloženom materiáli a odporúča Akademickému senátu 
SvF „Výročnú správu o hospodárení SvF za rok 2017“ schváliť.   

 

Uznesenie č. 12 AS/18 

 Akademický senát SvF STU schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení SvF za rok 2017“ bez 
pripomienok. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 12 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
  

 

K bodu 8: Rozpočet SvF STU rok 2018 (na schválenie)         

Dekan predložil senátorom návrh Rozpočtu SvF na rok 2018. 

Bližšie informácie k predloženému materiálu podal tajomník fakulty. 

Predseda Ekonomickej komisie AS SvF doc. Hruštinec, PhD. informoval senátorov, že EK rokovala na svojom 
zasadnutí o predloženom materiáli a odporúča Akademickému senátu SvF „Rozpočet na rok 2018“ schváliť.   

V diskusii doc. Možiešik navrhol vykonať kontrolu hodnotenia vedecko – výskumnej činnosti (ďalej len VVČ) 
za rok 2017 a vyvodiť dôsledky. Predsedníčka AS SvF navrhla prestávku, počas ktorej zvolala Predsedníctvo 
AS SvF, ktoré  navrhlo vytvoriť komisiu na vykonanie kontroly hodnotenia VVČ za rok 2017 v zložení: prof. 
Fillo, prof. Mesiar, doc. Možiešik, doc. Hruštinec a Ing. Buday. Termín vykonania kontroly do 14.5.2018. 
Predsedníčka AS SvF po prestávke zasadnutie senátu musela ukončiť, z dôvodu straty uznášaniaschopnosti. 

Nový termín zasadnutia AS SvF stanovila na 15.5.2018 o 13:00 hod.   

 

Dňa  15.5.2018 pokračovalo  zasadnutie AS SvF,  podľa  schváleného  programu bodmi 8 – 11. Zasadnutie   
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:                                            6 
Ospravedlnení: prof. Baláž, PhD., prof. Mesiar, DrSc., doc. Škultétyová, PhD., Bc.  Naddourová, Bc. Junasová, 

Bc. Kováčik, Mackovčin, Velická 
Prizvaní a hostia: prof. Ing. Unčík, PhD., doc. Ing. Makýš, PhD., prof. Ing. Szolgay, PhD., prof. Ing. Benko, 

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

Prezenčná listina zo dňa 15.5.2018 je priložená k originálu zápisnice.  

 

Na úvod predsedníčka AS SvF dala hlasovať za schválenie skrutátora Švolíka, namiesto Velickej. 
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Uznesenie č. 13 AS/18 

 Akademický senát SvF STU schvaľuje Švolíka za skrutátora. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 24 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

Následne predsedníčka AS SvF poverila vedením schôdze člena predsedníctva AS SvF  prof. Filla, PhD.,  ktorý  
informoval senátorov o výsledku kontroly hodnotenia VVČ za rok 2017. Predložil  dôvodovú správu pre AS 
SvF a tabuľku porovnávajúcu súčasný stav bodového hodnotenia VVČ so zmenami a novým bodovým 
hodnotením katedier (príloha č. 2).  

 

Ing. Buday, PhD. prečítal  „Otvorený list katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave adresovaný členom Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave“ (príloha č. 3), 
v súvislosti s prehodnocovaním bodovania vedecko-odbornej činnosti za rok 2017, ktoré iniciovalo 
predsedníctvo AS SvF v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2018. 

V diskusii vystúpili prodekan prof. Szolgay, doc. Pavlendová, doc. Možiešik, doc. Hruštinec, doc. Petráková, 
JUDr. Zajacová. 

 

Akademický senát SvF STU v Bratislave prijal nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 14 AS/18 

Akademický senát SvF schvaľuje „Rozpočet SvF na rok 2018“ bez pripomienok. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 15 AS/18 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje vytvorenie dočasnej komisie AS na kontrolu 
bodového hodnotenia VVČ za rok 2017 v zložení : prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. RNDr. Radko Mesiar, 
DrSc. , doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. , doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. , Ing. Peter Buday, PhD.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

 Uznesenie č. 16 AS/18 

Akademický senát SvF súhlasí s návrhom dekana zohľadniť výsledky kontroly bodového hodnotenia VVČ za 
rok 2017 členmi AS SvF, poverenými predsedníctvom AS SvF a po ich verifikácii zapracovať do upraveného 
rozpisu mzdových prostriedkov na katedry do 30.9.2018.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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Uznesenie č. 17 AS/18 

 
Akademický senát  SvF STU v Bratislave schvaľuje dočasnú komisiu AS SvF STU, ktorá sa bude zaoberať 
spornými formuláciami v Pravidlách hodnotenia vedeckej a výskumnej činnosti SvF STU platnými za 
hodnotený rok 2017, v zložení: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. 
RNDr. Radko Mesiar, DrSc., doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD., Ing. Peter 
Buday,  PhD. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:   32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 17 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.
  

 

Uznesenie č. 18 AS/18 
 

Návrh výkladu sporných formulácií Pravidiel hodnotenia vedeckej a výskumnej činnosti vykonajú členovia 
dočasnej komisie AS SvF STU schválenej uznesením č. 17 AS/18  v spolupráci s príslušným prodekanom do 
30.05.2018. 
 

 

 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 18 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní 

 

K bodu 9: Výročná správa o činnosti SvF za rok 2017 (na schválenie)         

Dekan predložil senátorom Správu o činnosti SvF za rok 2017.  
Ekonomická komisia na svojom zasadnutí predmetný materiál prerokovala.  Správu o činnosti SvF za rok 2017 
odporúča schváliť. 
  

Uznesenie č. 19 AS/18 
 

Akademický senát SvF schvaľuje „Správu o činnosti SvF za rok 2017“ bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 23 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 19 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

  

K bodu 10: Poskytnutie pôžičky na účely súťažnej zábezpeky uchádzača o projekt – KHTE, prof. Dušička,  
– „Štúdia  realizovateľnosti zabezpečenia požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej 
cesty Dunaj“(na schválenie)         

 

Dekan predložil senátorom žiadosť o Poskytnutie pôžičky na účely súťažnej zábezpeky uchádzača o 
projekt „Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných 
parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1708,20“. Jedná sa o projekt 
Katedry hydrotechniky (prof. Dušička, PhD.) 
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Senátori boli o projekte bližšie informovaní v predloženej Dôvodovej správe k predmetnému 
materiálu (príloha č. 4). 
 

Uznesenie č. 20 AS/18 

 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s účasťou fakulty na projekte „Štúdia 
realizovateľnosti I. fáza“, s poskytnutím prostriedkov v objeme 80.000,- eur z celofakultných zdrojov a 
s uzatvorením Dohody o poskytnutí pôžičky vo výške 70.000,- eur od Rektorátu STU, ktoré spolu budú 
použité ako finančná zábezpeka uchádzača vo verejnej súťaži bez pripomienok. 
 

 

 Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 14 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 8 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 20 AS/18 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 11: Rôzne         

 

 

1/Na otázku  Ing. Budaya, PhD., či počas konania ŠVOČ a Športového dňa SvF by nebolo  možné udeliť voľno, 
dekan odpovedal, že dekan fakulty dekanské voľno udeliť nemôže. Tak isto čo sa týka jarných prázdnin, ich 
stanovenie nie je  v kompetencii dekana fakulty. Harmonogram prázdnin zostavuje Rektorát STU.      

2/ Predsedníčka AS SvF informovala o zastúpení senátorov v promočných zboroch počas Ing. promócií (21.6. 
a 22.6.2018) a Bc. promócií (28.6. – 29.6.2018). Rozpis zašle senátorom el. poštou.        

 

Nasledujúce zasadnutie AS SvF sa koná dňa 31.05.2018 o 13:00 hod.  

 

Zapísala: A. Urbanovská 

 

 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                            predsedníčka AS           
 
 
Overovatelia:    Ing. Mária Kurčová, PhD. 
 
 
 
                 doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.  
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    Príloha č. 1 
 

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov tretieho stupňa 

 (doktorandské štúdium) 

 

1. Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho (magisterského) štúdia. 

2. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá 

pozostáva z jazykovej a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky 

predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (študentská vedecká odborná činnosť - ŠVOČ a pod.). 

3. Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu 

písomného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny a prezentovania rámcového projektu k téme 

dizertačného projektu (DP) v cudzom jazyku. Výsledky jazykovej skúšky hodnotí komisia v 

rozsahu 0 až 20 bodov.  

Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali aj jazykovú skúšku. Za 
úspešné absolvovanie jazykovej skúšky sa považuje získanie minimálne 10 bodov. 

4. Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti (téme 

dizertačnej práce) a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore.  

Výsledky odbornej skúšky hodnotí komisia v rozsahu 0 až 30 bodov. 

5. Uchádzač získava body aj za výsledky dosiahnuté v Ing. a Bc. štúdiu podľa celkových vážených 

študijných priemerov (VŠP). Spolu môže za výsledky štúdia získať maximálne 40 bodov. Za 

inžinierske štúdium môže získať max. 25 bodov, za výsledky v Bc. štúdiu max 15 bodov podľa 

vzťahov: 

Body za Ing. štúdium: BIng = 50 – 25 · VŠP     

 (poznámka: pri VŠP = 2  sa prideľuje 0  bodov, pri horšom priemere záporné body) 

Body za Bc. štúdium:  BBc. = 25 –10 · VŠP   

 (poznámka: pri VŠP = 2,5 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body) 

V prípade uchádzačov, ktorí  absolvovali súvislé 5-ročné štúdium (bez delenia na Bc. a Ing. 
štúdium) sa prideľujú body podľa vzťahu: 

                                            Bšt  = 72 – 32 · VŠP   

(Maximálny počet bodov je 40 (pri VŠP = 1). Pri VŠP = 2,25 je počet bodov 0, pri horšom priemere sú body 
záporné) 

Body za štúdium vypočíta a dodá predsedovi skúšobnej komisie študijné oddelenie. 

6. Skúšobná komisia zohľadňuje ďalšie činnosti, a to aktívnu účasť na ŠVOČ a v iných súťažiach, 

alebo medzinárodných študentských konferenciách a tiež publikačnú činnosť uchádzača. Za tieto 

činnosti prideľuje body nasledovne: 

 Za účasti vo fakultnom kole ŠVOČ s umiestnením do 3. miesta   – 5 bodov. 

 Za účasti v Česko-Slovenskom kole ŠVOČ s umiestnením do 3. miesta – 10 bodov. 
Poznámka: za jednu prácu sa započítava len jedno umiestnenie (5 alebo 10 bodov). 
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 Za účasť na medzinárodnom študentskom odbornom podujatí   – max. 10 bodov. 

 Za publikovanie v domácom odbornom časopise    – max. 5 bodov. 

 Za publikovanie v cudzom jazyku      – max. 10 bodov. 

Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii. 

7. Skúšobná komisia zostaví poradovník uchádzačov v každom študijnom programe. Poradovník sa 

zostavuje na základe súčtu bodov za jazykovú skúšku, odbornú skúšku, výsledky Bc. a Ing. štúdia 

a ostatné činnosti. 

8. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prijímacej komisie a na základe 

celkového počtu štipendijných miest. Celkový počet štipendijných miest určí dekan. 

9. Dekan môže prerozdeliť medzi študijné programy najviac 20% z počtu pridelených štipendijných 

miest s cieľom podporiť rozvoj konkrétneho pracoviska. Návrh prerozdelenia prerokuje na rade 

garantov. 

10. Zvyšné štipendijné miesta sa prerozdelia medzi jednotlivé študijné programy nasledovne: 

 30% podľa výkonov katedier v publikačnej činnosti za predchádzajúce dva kalendárne roky, 

 25% podľa výkonov katedier v oblasti riešenia grantov za predchádzajúce dva kalendárne 
roky, 

 7,5% podľa počtu doktorandov po dizertačnej skúške a v štandardnej dĺžke štúdia k 1.9. 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 

 7,5% podľa predpokladaného počtu školiteľov k 1.9. aktuálneho kalendárneho roka, 

 30% podľa počtu štipendijných miest podľa počtu absolventov 2. stupňa štúdia 
v predchádzajúcom akademickom roku. 

Počet pridelených miest na študijný program zohľadní voľnú kapacitu školiacich pracovísk. 

11. Ak sa po prerozdelení štipendijných miest uvoľní na niektorom študijnom programe pridelené 

miesto (prijatý uchádzač stratí záujem o štúdium) o pridelení uvoľneného miesta pre ďalšieho 

uchádzača, prípadne o pridelení uvoľneného miesta na iný študijný program rozhodne dekan. 

12. Tieto Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov tretieho stupňa  

(doktorandské štúdium) boli schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v 

Bratislave dňa 27.04.2018. 

13. Tieto Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov tretieho stupňa  

(doktorandské štúdium) nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2018. 

14.  Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad prijímacieho konania na štúdium študijných programov 

tretieho stupňa  (doktorandské štúdium) strácajú platnosť a účinnosť Zásady prijímacieho 

konania na 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) zo dňa 30.11.2012. 

 

V Bratislave 27.04.2018       
 
  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
  dekan  
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Príloha č. 2 

 

15.5.18 
 
Dôvodová správa pre AS: Kontrola hodnotenia VVČ katedier za 2017 
Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadaní 27.4., poverilo členov AS v zložení Peter Buday, Ľudovít Fillo, Ľuboš 
Hruštinec, Radko Mesiar a Ľudovít Možiešik skontrolovať výsledky hodnotenia VVČ za rok 2017 

Poverení členovia AS skontrolovali výsledky VVČ katedier, ktoré im poskytol dekan SvF, podľa 
zásad schválených AS SvF  
Zástupcovia AS odovzdali dekanovi SvF (10.5.18) Tabuľku, kde je možné porovnať  súčasný stav bodového 
hodnotenia VVČ so zmenami a novým bodovým hodnotením katedier. 
Zmeny predstavujú body, ktoré bolo možné jednoznačne odčítať podľa schválených zásad.  
Vedúci katedier budú môcť do septembra reagovať na zmeny bodov a dokladovať materiály, ktoré poverení 
členovia AS nemali k dispozícii aj pre krátkosť času.  
Katedrám bolo odčítaných 1516 bodov a pripočítaných 133 bodov.  
Je predpoklad, že prípadné korekcie bodov po reakcii vedúcich katedier budú minimálne a tým aj možná 
úprava rozpočtu v septembri 2018, bez zmeny dekrétov vo forme odmien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozdiel Po úprave
Pôvodné  

/ % /

Po úprave      

/ % /

1 BKM 1 481 -39 1 442 5,74 5,95 0,22

2 DOS 218 25 243 0,84 1,00 0,16

3 GZA 987 94 1 081 3,82 4,46 0,64

4 GDE 1 031 -65 966 3,99 3,99 -0,01

5 GTE 1 473 -2 1 471 5,71 6,07 0,37

6 VHK 2 256 -240 2 016 8,74 8,32 -0,42

7 HTE 1 131 -6 1 125 4,38 4,64 0,26

8 KPS 3 167 -753 2 414 12,27 9,97 -2,30

9 KDK 1 012 -10 1 002 3,92 4,14 0,22

11 MDG 5 379 -134 5 245 20,84 21,65 0,82

12 FYZ 211 -27 184 0,82 0,76 -0,06

13 SME 1 496 -15 1 481 5,79 6,11 0,32

14 MTI 411 -1 410 1,59 1,69 0,10

15 TES 1 642 -3 1 639 6,36 6,77 0,41

16 ZEI 1 187 -50 1 137 4,60 4,69 0,10

17 TZB 1 192 -255 937 4,62 3,87 -0,75

18 JAZ 160 0 160 0,62 0,66 0,04

19 HUV 50 -2 48 0,19 0,20 0,00

20 ARC 1 025 -124 901 3,97 3,72 -0,25

21 USZ 253 14 267 0,98 1,10 0,12

22 CL 55 0 55 0,21 0,23 0,01

25 817 -1 593 24 224 100,00 100,00 0,00

133  bodov

-1 716  bodov

-6,65  % 

Rozdiel = 

pôvodné          

- nové                     

/ % /

Plus  =  

Mínus  =  

Zmena   =  

Vyhodnotenie  výkonov  VVČ za rok 2017 

podľa pôvodného návrhu rozpočtu a návrhu kontrolnej komisie AS SvF

Percentuálny podiel 

katedier

p.č.

K
a

te
d

ra

SPOLU =

Pôvodný 

návrh 

podľa 

rozpočtu

Úpravy (korekcie)              

po kontrole 

Rozdiel                

/ body /

Po úprave            

/ body  /

Pôvodné     / 

% /

Po úprave      

/ % /

1 BKM 1 481 -39 1 442 5,74 5,90 0,17

2 DOS 218 25 243 0,84 0,99 0,15

3 GZA 987 94 1 081 3,82 4,42 0,60

4 GDE 1 031 -55 976 3,99 3,99 0,00

5 GTE 1 473 -2 1 471 5,71 6,02 0,31

6 VHK 2 256 -240 2 016 8,74 8,25 -0,49

7 HTE 1 131 4 1 135 4,38 4,65 0,26

8 KPS 3 167 -623 2 544 12,27 10,41 -1,86

9 KDK 1 012 -10 1 002 3,92 4,10 0,18

11 MDG 5 379 -119 5 260 20,84 21,53 0,69

12 FYZ 211 -27 184 0,82 0,75 -0,06

13 SME 1 496 -15 1 481 5,79 6,06 0,27

14 MTI 411 -1 410 1,59 1,68 0,09

15 TES 1 642 -3 1 639 6,36 6,71 0,35

16 ZEI 1 187 -40 1 147 4,60 4,69 0,10

17 TZB 1 192 -220 972 4,62 3,98 -0,64

18 JAZ 160 0 160 0,62 0,65 0,04

19 HUV 50 -2 48 0,19 0,20 0,00

20 ARC 1 025 -124 901 3,97 3,69 -0,28

21 USZ 253 14 267 0,98 1,09 0,11

22 CL 55 0 55 0,21 0,23 0,01

25 817 -1 383 24 434 100,00 100,00 0,00

133  bodov

-1 516  bodov

-5,87  % 

SPOLU =

Plus  =  

Mínus  =  

Zmena   =  

p.č.

K
a

te
d

ra

Pôvodný 

návrh podľa 

rozpočtu         / 

body /

Úpravy (korekcie)              

po kontrole 

Percentuálny podiel 

katedier Rozdiel = 

pôvodné          

- nové                     

/ % /



otvorenf list Katedry kon5trukcii pozemnlfch stavieb Stavebnej fdkulty STU
v Bratislave dlenom Akademick6ho senitu staverbnej fakultyi srU

VAleni dlenovia Akademick6ho sen6tu SvF STU,

Katedra konstrukcii pozemnfch stavieb (KKPS) svF sTU sa na katedrovei schodzi 14. 5.
2018 zaoberala prehodnocovanlm bodovania vedecko-odbornej dinnostii Voe) za rok2017, ktore iniciovalo predsednictvo AS v rdmci schval'ovania rozpodtu na r.k zarc.
V diskusiivznikli urcit6 pochybnostio leg6lnosti prehodnocovania a viacerldlenovier katetlry
upozorfiovali na probl6my, ktore m6Zu byt' jeho dosledkom.

V r6mci diskusie okrem in6ho odznelo:

o pravidlS hodnotenia VOC boli znSme dopredu, na 3 pracovnfch stretnutiach bol
celofakultne koordinovanf postup ich jednotn6ho vlikladu, vykazy jednolivfch
katedier boli skontrolovan6 a opraven6,

o retroaktlvne upravovat' uzatvorene hodnotenia VOC nepovaZuje KKpS za Stastn6
rozhodnutie, pridom sa domnievame, Ze komisia, ktor6 retroaktfvne hqdnotenie robila
podl'a pravidiel li5iacich sa od pdvodne dohodnutlich a zjednotenfch fa[<ultnlfch
pravidiel, nie je ani legdlne zvolend sen6tom,

o podl'o n65ho n1zoru voluntaristick6 prehodnocovanie hodnotenia VOC prinesie
akademickej obci fakulty viac Skody ako riZitku, prehibi nedoveru k cbl6mu syst6rnu
hodnotenia a k jeho spravodlivosti, vyvol6 zbytocn6 nevraZivosti mqdzi kalledrami,
org6nmi fakulty a ajjednoflivcami,

' KKPS podporuje to, aby sa smerom do bud0cnosti syst6m hopnotenia VOC
zjednodusila upraviltak, aby hodnotenie odpovedalo mnozstvu a kvalite vynerlozerrej
prdce jednotlivcami a pracoviskami fakulty, a aby tieZ priermo aj nepria;no podporoval
zvy5ovanie kvality vfucby a absolventov.

Jednoznadne odpor0dame schv6lit' rozpodet fakulty podl'a p6vodne schviilen6ho
vyhodnotenia VOi.

Bratislava, 14.5.2018

Podpisy signatdrov:

Príloha č. 3
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Príloha č. 4 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
27.04.2018 

Poskytnutie pôžičky na účely súťažnej zábezpeky uchádzača o 
projekt : „Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie

požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj
v r. km 1880,26 – r. km 1708,20“ 

Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. dekan 

Vypracoval: Ing. Tomáš Šatura, tajomník fakulty 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s účasťou fakulty na 
projekte „Štúdia realizovateľnosti I. fáza“, s poskytnutím prostriedkov v objeme 
80.000,- eur z celofakultných zdrojov a s uzatvorením Dohody o poskytnutí pôžičky 
vo výške 70.000,- eur od Rektorátu STU, ktoré spolu budú použité ako finančná 
zábezpeka uchádzača vo verejnej súťaži  
a) s pripomienkami
b) bez pripomienok
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Dôvodová správa 
 

 
Katera hydrotechniky SvF má záujem spolu s ďalšími dvoma externými účastníkmi vytvoriť skupinu 
dodávateľov, a uchádzať sa tak o získanie zákazky „Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia 
pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 
1708,20“. Podmienky súťaže uchádzačov vyhlásenej Agentúrou rozvoja vodnej dopravy požadujú zložiť 
na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku vo výške 150.000,- eur na obdobie lehoty viazanosti ponúk, 
t.j. do 31.01.2019. Po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom bude zábezpeka všetkým prihláseným 
uchádzačom vrátená. Na základe Súťažných podmienok ako aj vyjadrenia vedúceho KHTE ide o prestížny 
projekt medzinárodného významu spojený so splavňovaním Dunaja, ktorého predpokladaná hodnota 
zákazky je 4 176 666,67 eur bez DPH.  
KHTE rokovala s vedením STU o podpore účasti na projekte, následne 27.03.2018 informovala o zámere 
aj dekana a požiadala ho o poskytnutie prostriedkov na predmetnú zábezpeku. Keďže ani katedra ani 
SvF nedisponujú na účtoch uvedenou hotovosťou, rektor STU vyjadril predbežný súhlas formou Dohody 
o poskytnutí pôžičky zapožičať SvF finančné prostriedky z celouniverzitných zdrojov vo výške 70.000,- 
eur, ktoré by spolu s celofakultnými prostriedkami vo výške 80.000,- eur slúžili ako zábezpeka.  
V prípade rozhodnutia o vstupe KHTE do predmetného projektu bude viazanie fakultných prostriedkov 
na tak dlhé obdobie spojené s tlakom na likviditu fakulty, osobitne pred koncom kalendárneho roka. 
Vzhľadom na objem fakultných prostriedkov a dĺžku viazanosti je k rozhodnutiu o poskytnutí 
prostriedkov opodstatnené aj vyjadrenie AS SvF.  
K zaujatiu stanoviska o účasti SvF na projekte a poskytnutí finančných prostriedkov dávame do 
pozornosti aj ťažiskové súvislosti:  
- tohtoročný znížený objem dotácie na TaS si vyžiada v porovnaní s uplynulými rokmi zvýšené nároky na 
krytie bežnej prevádzky fakulty z mimodotačných zdrojov (ktorých objem za posledné roky taktiež klesá); 
túto skutočnosť je potrebné vnímať vo väzbe aj na ďalšie systémové i mimoriadne investície do objektov;  

- vzorová zmluva o dielo medzi obstarávateľom a zhotoviteľom projektu nepočíta až do jeho odovzdania, 
t.j. 24 mesiacov s poskytnutím žiadneho preddavku, ani s etapizáciou platieb – teda je reálne očakávať 
počas riešenia  
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