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ZÁPISNICA č. 03/2018 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU  
dňa 31.05.2018  

konaného o 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 27.04.2018  
5. Kontrola uznesení 
6. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie 2019 – 2023 (na 

schválenie) 
7. Úprava hodnotenia  vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018 (na schválenie)   
8. Z vyšších orgánov 
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:                                19 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                            6 
Ospravedlnení: prof. RNDr. Mesiar, DrSc., PhD., Bc. Naddourová, Bc. Junasová, Bc. Kováčik, Bc. Štefanovičová  
Neospravedlnení: doc. Ing. Ivánková, PhD., 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 31.5.2018 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  PhDr. Pálová, PhD. a doc. RNDr. Škultétyová, PhD. 
Za skrutátorov boli navrhnutí:  Ledecký a Šaliga.  
 

Uznesenie č. 21 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje  PhDr. Pálovú, PhD. a doc. RNDr. Škultétyovú, 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. 21 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní 
 

Uznesenie č. 22 AS/18 

Akademický senát SvF STU schvaľuje Ledeckého a Šaligu 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. 22 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.  
   

Uznesenie č. 23 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje program rokovania 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. 23 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 27.04.2018 

 
V zmysle rokovacieho poriadku AS SvF predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnicu z 
rokovania AS SvF z 27. 04. 2018, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.   
 

Uznesenie č. 24 AS/18 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF zo  dňa 27.04.2018.  

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

K bodu 5: Kontrola uznesení  

 

Predsedníčka AS SvF konštatovala, že termínované uznesenie č. 18/AS/18 z uplynulého obdobia bolo splnené. 

 

K bodu 6: Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty  STU v Bratislave na obdobie 2019 – 
2023 (na schválenie)  

 
 Predsedníčka AS SvF predložila senátorom návrh materiálu: Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej 

fakulty STU v Bratislave na obdobie 2019 – 2023 (príloha č. 1). Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová, PhD., 
senátorov informovala o predloženom materiáli,  ktorý obsahuje : 

I. Návrh na členov volebnej komisie 

II. Časový harmonogram volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

III. Organizačné pokyny pre voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave.      

Podpredsedníčka AS SvF navrhla zmenu člena volebnej komisie, z dôvodu avizovaného ukončenia 
pracovného pomeru doc. Bačovej, PhD. ku dňu 31.08.2018. Následne dala o návrhu hlasovať. 
      

Uznesenie č. 25 AS/18 
 Akademický senát SvF STU schvaľuje navrhovanú zmenu člena volebnej komisie na vyhlásenie volieb dekana 

SvF STU v Bratislave, z dôvodu avizovaného ukončenia pracovného pomeru doc. Bačovej, PhD. ku dňu 
31.08.2018. Za nového člena volebnej komisie navrhuje doc. RNDr. Škultétyovú, PhD. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 25 AS/18 bolo schválené väčšinou  hlasov  členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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Podpredsedníčka AS SvF informovala členov AS SvF,  že volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana volí 
AS SvF zo svojich členov na návrh predsedníctva tajným hlasovaním.  

Zároveň predniesla návrh predsedníctva AS SvF na zloženie volebnej komisie: 
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb 
doc. Ing. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva 
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie 
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky  
Bc. Peter Drahoš - študent 
Lucia Barborková- študentka 

 

Uznesenie č. 26 AS/18 

 Akademický senát SvF STU zvolil volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana v zložení: 
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb 
doc. Ing. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva 
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie 
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky  
Bc. Peter Drahoš - študent 
Lucia Barborková- študentka 

Priebeh tajného hlasovania o návrhu na členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave na obdobie 2019 – 2023:  

  
Počet členov AS:  32 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 

  

 

Navrhovaní členovia volebnej komisie AS 
SvF: Hlasujem 

             ZA* 

 
Hlasujem 

           PROTI* 

 
 

ZDRŽIAVAM SA 
hlasovania* 

Doc. Naďa  ANTOŠOVÁ, PhD. 25 0 0 

Doc. RNDr.  Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, PhD. 24 0 1 

Doc. Ing. Marek FRAŠTIA, PhD. 24 0 1 

Doc. Ing. Gabriela PAVLENDOVÁ, PhD. 24 0 1 

Bc. Peter DRAHOŠ 24 0 1 

Lucia BARBORKOVÁ 24 0 1 

 
  
  

Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 26 AS/18 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na 
hlasovaní. 
 

Členovia volebnej komisie zvolili za predsedu volebnej komisie doc. Ing. Naďu Antošovú, PhD. 

Uznesenie č. 27 AS/18 

 Akademický senát SvF STU schvaľuje materiál „Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave na obdobie 2019 – 2023“ (príloha č. 2). 

  

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. 27 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 7 : Úprava hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018 (na schválenie)   

Materiál na schválenie senátorom predložila predsedníčka AS SvF, vypracovala ho dočasná komisia AS SvF 
s prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť. Prof. Fillo, PhD.  senátorov bližšie informoval o konkrétnych 
úpravách hodnotenia VVČ, ktoré boli predmetom diskusie, v ktorej vystúpili Ing. Kurčová, PhD.,  doc. Fraštia, 
PhD., doc. Hruštinec, PhD., prof. Kohnová, PhD., prof. Baláž, PhD. a  doc. Možiešik, PhD. Dekan vyslovil 
požiadavku vykonať zmenu v poslednom  riadku prvej strany (tabuľka č. 1, bod c), BDF - „Články v domácich 
nekarentovaných časopisoch“ ), doplniť obmedzujúcu poznámku [2].   

Uznesenie č. 28 AS/18 

Akademický senát SvF STU schvaľuje „Úpravu hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018“ s 
pripomienkou. V tabuľke č. 1, bod c), BDF) – „Články v domácich nekarentovaných časopisoch“, dopĺňa sa   
obmedzujúca poznámka [2]. (príloha č. 3).  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 21 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 4 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 28 AS/18 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Tabuľka bodového hodnotenia VVČ za rok 2018, podľa ktorého sa budú započítavať výsledky do rozdeľovania 
MP pre rok 2019, bola upravená na základe zhodnotenia výsledkov bodového hodnotenia VVČ za rok 2017, 
potvrdená komisiou schválenou AS SvF a prodekanom Szolgayom za vedenie SvF s tým, že na jeseň sa 
vypracuje veľká novela hodnotenia VVČ, ktorá by mala vychádzať zo záverov a skúseností členov schválených 
AS SvF a členov schválených kolégiom dekana. 
 

Uznesenie č. 29 AS/18 

Akademický senát SvF STU schvaľuje dočasnú komisiu AS SvF, ktorá sa bude zaoberať znením novely 
hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti od roku 2019, v nasledovnom zložení: 

Za Kolégium dekana SvF: 

-  prof. Mesiar, DrSc., prof. Bielek, PhD., prof. Dušička, PhD., prof. Kopáčik, PhD. prof. Szolgay, PhD. 

Za Akademický senát SvF: 

- prof. Fillo, PhD., doc. Hruštinec, PhD., doc. Húsenicová, PhD., doc. Antošová, 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. 29 AS/18 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

 

K bodu 8: Z vyšších orgánov         

Akademický senát berie na vedomie informácie : 

- podpredsedníčky AS SvF JUDr. Zajacovej, PhD. o zasadnutí AS STU dňa 28.05.2018. Bližšie informácie 

budú k dispozícii v zápisnici na stránke AS STU, 

- člena Rady VŠ doc. Možiešika, PhD. , bližšie informácie zo zasadnutia sú na webovej stránke R-VŠ. 

  
 

 

K bodu 9: Rôzne                 

1/ Doc. Petráková, PhD. vyjadrila požiadavku, aby dočasná komisia AS SvF k revízii hodnotenia VVČ za rok 
2018 vypracovala dôvodovú správu s vysvetlením dôvodov  vykonanej redukcie jednotlivých položiek. 
Dôvodovú správu predložiť senátorom  a vedúcim katedier.  
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Túto požiadavku podporil aj dekan, požiadal prof. Filla, PhD. o vypracovanie a predloženie dôvodovej správy 
k úprave hodnotenia VVČ za rok 2018.  
Prof. Fillo, PhD. reagoval na uvedenú požiadavku kladne, dôvodová správa k úprave hodnotenia VVČ za rok 
2018 bude vypracovaná do 10.6.2018,  prerokovaná s vedúcimi katedier a vysvetlením úprav jednotlivých 
položiek v termíne 10. – 25.6.2018.    
   
2/ JUDr. Zajacová, PhD. informovala senátorov, že v súvislosti s ukončením pracovného pomeru doc. Bačovej, 
PhD. ku dňu 31.08.2018 a z toho vyplývajúceho ukončenia členstva v Akademickom senáte SvF, je potrebné 
vyhlásiť doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF za Katedru dopravných stavieb. Organizačne 
doplňujúce voľby zabezpečí organizačná a sociálna komisia v spolupráci s legislatívnou komisiou.       
3/ JUDr. Zajacová, PhD. informovala senátorov, že v súvislosti s ukončením štúdia niektorých študentov 
a z toho súvisiacim zánikom členstva v AS SvF, je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby do študentskej časti AS 
SvF. Doplňujúce voľby organizačne zabezpečí Študentský parlament.     
Uvedené materiály týkajúce sa doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS SvF budú 
zaslané členom AS SvF po zasadnutí predsedníctva AS SvF na korešpondenčné hlasovanie.    

 

 

Nasledujúce zasadnutie AS SvF sa koná dňa 19.10.2018 o 9:00 hod.  

 

Zapísala: A. Urbanovská 

 

 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                      predsedníčka AS SvF           
 
 
Overovatelia:    PhDr. Alžbeta Pálová, PhD. 
 
 
 
                 doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.  
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     Príloha č. 1 
 
 
 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
na obdobie 2019-2023     

 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 31. 
05. 2018 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej aj ako „SvF STU“) na 
funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023. 
 
I. Návrh na členov volebnej komisie:  
Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb 
Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., Katedra dopravných stavieb 
Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie 
Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky  
Bc. Peter Drahoš - študent 
Lucia Barborková- študentka 
 
II. Časový harmonogram volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave:  

P. 
č. 

Aktivita    Termín 

1 
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana  
SvF STU v Bratislave Akademickým senátom SvF STU 

31. 05. 2018 

2 
Predkladanie návrhov na kandidátov na dekana SvF 
predsedovi volebnej komisie 

do 08. 10. 2018 do 12.00 hod. 

3 
Zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana SvF STU  
v Bratislave, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou 

do  15.10.2018 

4 
Kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie odborný 
životopis a volebný program 

do 22. 10. 2018 do 12.00 hod. 

5 
Zverejnenie odborných životopisov a volebných  programov 
kandidátov na dekana 

do 29. 10. 2018 

6 Predstavenie kandidátov akademickej obci SvF STU 
16. 11. 2018 o 9.00 hod.  
v aule ak. Bellu (B-101) 

7 Voľby kandidáta na dekana SvF STU 
30. 11. 2018 o 9.00 hod. 
v zasadacej miestnosti SvF  
(1. poschodie, blok C) 

 
III. Organizačné pokyny pre voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
1. Voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa uskutočnia v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi STU a SvF STU, v súlade s Volebným poriadkom pre 
voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie na Stavebnej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave zo dňa 31.5.2010, časovým harmonogramom a týmito organizačnými 
pokynmi, schválenými Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
 
2. Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na dekana je možné podať doporučene poštou alebo cez podateľňu 
Stavebnej fakulty STU predsedovi volebnej komisie AS SvF :  (doplní sa po zvolení). Pri zasielaní poštou platí 
dátum a hodina na poštovej pečiatke. Každý navrhovateľ môže navrhnúť iba jedného kandidáta. Písomný 
návrh na kandidáta na dekana musí obsahovať: meno a priezvisko vrátane titulov, pracovné zaradenie, 
pracovisko navrhovaného kandidáta, dátum, meno a podpis navrhovateľa. K návrhu treba pripojiť 
prehlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí s uvedenou kandidatúrou. 
 
3. Navrhovaní kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie v písomnej aj elektronickej forme odborný 
životopis a volebný program v súlade so schváleným časovým harmonogramom. Uvedené materiály v 
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písomnej forme zašlú poštou alebo cez podateľňu SvF STU predsedovi volebnej komisie. Materiály v 
elektronickej forme zašlú na e-mailovú adresu: anna.urbanovska@stuba.sk. Predložené materiály, 
odovzdané v stanovenom termíne, zverejní volebná komisia na úradnej tabuli Stavebnej fakulty STU a na 
webovom sídle Stavebnej fakulty STU. 
 
4. Akademický senát SvF zvolá v termíne, uvedenom v bode 6 časového harmonogramu, zhromaždenie 
akademickej obce SvF, na ktorom všetci kandidáti uvedení na listine kandidátov oboznámia zhromaždenie so 
svojim volebným programom a v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky prítomných členov 
akademickej obce. 
 
5. Na zasadnutí Akademického senátu  SvF STU dňa 30. 11. 2019 o 9.00 hod. sa uskutočnia v zasadacej 
miestnosti dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, blok C, 1. posch., voľby kandidáta na 
dekana SvF STU. 
 
 
V Bratislave 31. 05. 2018 
                      Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                          predsedníčka AS SvF 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.urbanovska@stuba.sk
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Príloha č. 2 

 

 
 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
na obdobie 2019-2023     

 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 31. 
05. 2018 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej aj ako „SvF STU“) na 
funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023. 
 
I. Členovia volebnej komisie:  
Predseda :  Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel. 

č. 59 274 595, e-mail: nada.antosova@stuba.sk    
Členovia :    Doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.,  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva 

       Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie 
                     Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky  
                     Bc. Peter Drahoš - študent 
                     Lucia Barborková- študentka 
 
II. Časový harmonogram volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave:  

P. 
č. 

Aktivita    Termín 

1 
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana  
SvF STU v Bratislave Akademickým senátom SvF STU 

31. 05. 2018 

2 
Predkladanie návrhov na kandidátov na dekana SvF 
predsedovi volebnej komisie 

do 08. 10. 2018 do 12.00 hod. 

3 
Zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana SvF STU  
v Bratislave, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou 

do  15.10.2018 

4 
Kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie odborný 
životopis a volebný program 

do 22. 10. 2018 do 12.00 hod. 

5 
Zverejnenie odborných životopisov a volebných  programov 
kandidátov na dekana 

do 29. 10. 2018 

6 Predstavenie kandidátov akademickej obci SvF STU 
16. 11. 2018 o 9.00 hod.  
v aule ak. Bellu (B-101) 

7 Voľby kandidáta na dekana SvF STU 
30. 11. 2018 o 9.00 hod. 
v zasadacej miestnosti SvF  
(1. poschodie, blok C) 

 
 
III. Organizačné pokyny pre voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
1. Voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa uskutočnia v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi STU a SvF STU, v súlade s Volebným poriadkom pre 
voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie na Stavebnej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave zo dňa 31.5.2010, časovým harmonogramom a týmito organizačnými 
pokynmi, schválenými Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
 
2. Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na dekana je možné podať doporučene poštou alebo cez podateľňu 
Stavebnej fakulty STU predsedovi volebnej komisie AS SvF :  Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra 
technológie stavieb, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Pri zasielaní poštou platí dátum a hodina na poštovej 
pečiatke. Každý navrhovateľ môže navrhnúť iba jedného kandidáta. Písomný návrh na kandidáta na dekana 
musí obsahovať: meno a priezvisko vrátane titulov, pracovné zaradenie, pracovisko navrhovaného kandidáta, 
dátum, meno a podpis navrhovateľa. K návrhu treba pripojiť prehlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí 
s uvedenou kandidatúrou. 
 

mailto:nada.antosova@stuba.sk
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3. Navrhovaní kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie v písomnej aj elektronickej forme odborný 
životopis a volebný program v súlade so schváleným časovým harmonogramom. Uvedené materiály v 
písomnej forme zašlú poštou alebo cez podateľňu SvF STU predsedovi volebnej komisie. Materiály v 
elektronickej forme zašlú na e-mailovú adresu: anna.urbanovska@stuba.sk. Predložené materiály, 
odovzdané v stanovenom termíne, zverejní volebná komisia na úradnej tabuli Stavebnej fakulty STU a na 
webovom sídle Stavebnej fakulty STU. 
 
4. Akademický senát SvF zvolá v termíne, uvedenom v bode 6 časového harmonogramu, zhromaždenie 
akademickej obce SvF, na ktorom všetci kandidáti uvedení na listine kandidátov oboznámia zhromaždenie so 
svojim volebným programom a v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky prítomných členov 
akademickej obce. 
 
5. Na zasadnutí Akademického senátu  SvF STU dňa 30. 11. 2019 o 9.00 hod. sa uskutočnia v zasadacej 
miestnosti dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, blok C, 1. posch., voľby kandidáta na 
dekana SvF STU. 
 
 
V Bratislave 31. 05. 2018 
 
 
                      Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                          predsedníčka AS SvF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.urbanovska@stuba.sk


Úprava hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018 
Schválené na zasadnutí AS SvF 31.5.2018 

(Použité skratky: KA – komplexná akreditácia, A, B, C, kategórie atribútov výstupov, IF= impact factor, P – atribút prostredia, O - atribút ocenenia) 

Kód podľa 
Vyhlášky MŠ 
č. 456/2012 

Tab. 1. Pôvodné publikované práce, inžinierske, architektonické a 
umelecké diela a iné aktivity 

Kategória 
KA Dotácia Body 

a) Knižné publikácie

AAA 
Vedecké knižné monografie vo vybraných zahraničných vydavateľstvách 
podľa zoznamu CREPČ (priebežne aktualizovaný zoznam je uvádzaný na 
http://cms.crepc.sk/) 

A X 30* 

AAA, AAB Vedecké knižné monografie v ostatných zahraničných a  domácich 
vydavateľstvách  B, C X 24*

ABA, ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách  A, B X 20* 

ABC Kapitoly vo vedeckých knižných monografiách  -  zahraničných A, B X 10* 
ABD  -  domácich A, B X 8* 

BAA 
Odborné knižné publikácie vo vybraných zahraničných vydavateľstvách 
podľa zoznamu CREPČ (priebežne aktualizovaný zoznam je uvádzaný na 
http://cms.crepc.sk/)  

B X 24* 

BAA, BAB Odborné knižné publikácie v iných zahraničných vydavateľstvách 
a domácich vydavateľstvách B, C X 18* 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách  - zahraničných X 6* 
BBB  - domácich X 4* 

ACA, ACB Vysokoškolské učebnice  v zahraničných a domácich vydavateľstvách B, C X 25* 
BCI Skriptá pre denné štúdium X 15*
BCK Kapitoly v skriptách pre denné štúdium X 5*

EAJ Odborné preklady knižných publikácií X 2 = 1 
AH 

BGG, EDJ 
Normy: pôvodné slovenské technické normy (STN) a  spracovanie a preklady 
iných noriem (napríklad ISO, EN) do slovenského jazyka, ktoré sú prevzaté do 
sústavy STN noriem 

3 = 
1AH 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, užitkové vzory a objavy podané cez fakultu . A, P X 20 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných  vedeckých a umeleckých časopisoch

ADC, ADD Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné aj domáce A(IF), B X 25*** 

ADM, ADN Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS A(IF), B X 20*** 

AEG, AEH Stručné oznámenia vedeckých prác v zahraničných a domácich 
karentovaných časopisoch  A(IF), B X 10*** 

AEM, AEN Stručné oznámenia vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  A(IF), B X 10*** 

ADE, ADF Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch vydávaných v svetovom 
jazyku B,C X 10 

ADE, ADF Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch ostatných B,C X 5** 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch

BDC, BDD Odborné práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch A(IF) X 25*** 

BDM, BDN Odborné práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS A(IF) X 20*** 

BDE Články v zahraničných nekarentovaných časopisoch vydávané vo svetovom 
jazyku 

B 
(vedecké) 

C 
X 10 

BDF Články v domácich nekarentovaných časopisoch  [2] C 5** 

Príloha č. 3
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  d) Vedecké, odborné a umelecké práce publikované v recenzovaných zborníkoch z konferencií alebo 
seminárov 

AEC, AED, 
AFA, AFB,  

AFC,  
AFD  

Článok z medzinárodného  kongresu/konferencie v zborníku  evidovanom v 
medzinárodnej profesijnej databáze (Current Contents, Web of Science alebo 
SCOPUS) 

A 
 

X 10 

Články v zahraničí                                                                                           [4] B  X 3* 
Články doma                                                                             [2]   X 1** 

AFK Poster v zahraničí s abstraktom, článkom v zborníku       [2]   X 1* 
AFL Poster doma s abstraktom, článkom v zborníku                [2]   X 0.5** 

  e) Ocenené inžinierske,  architektonické a umelecké súťaže, zverejnené výstupy v oblasti umeleckej 
a architektonickej činnosti 

 Diela a súťaže v zahraničí (inžinierske, architektonické, umelecké) kategórie A  A, P  X 10 
Diela a súťaže doma (inžinierske, architektonické, umelecké) kategórie B    [2]    B, P  X 5 

  f) Zverejnené výstupy v oblasti umeleckej a architektonickej činnosti 

ZZZ až ZVV Závažné umelecké a architektonické diela, výkony a prezentácie  A, P   10* 
YZZ až YVV Menej závažné umelecké a architektonické diela, výkony a prezentácie B, P   5* 
XZZ až XVV Ostatné umelecké a architektonické diela, výkony a prezentácie       C   2* 
CGC, CGD Umelecké a architektonické štúdie                                      [2]  C   1* 

 *       výstup vo svetovom jazyku (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ): dvojnásobok uvedených bodov                          
 **     príspevok vo svetovom jazyku (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ): + 1 bod 
*** - príspevok kategórie B sa hodnotí ako 0.8 A  
[1] - Počíta sa jeden príspevok jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch sú to 2, atď.  
[2] - Počítajú sa dva príspevky jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch sú to 4, atď.  
[4] - Počítajú sa štyri príspevky jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch je to 8, atď.  
Tab. 2. Atribúty prostredia a ocenenia pre KA a rozvoj fakulty KA  Dotácia Bodová hodnota  
1. Školiteľ úspešného doktoranda s výstupom kategórie A P  15 
2. Školiteľ úspešného doktoranda s výstupom kategórie B P  5 
3. PhD. – zamestnanec katedry SvF P  15 
4. Habilitácia, získanie ved. kvalif. stupňa II. P  20 
5. Inaugurácia, DrSc., získanie ved. kvalif. stupňa I. P  30 
6. Predseda habilitačnej, inauguračnej komisie   2 
7. Ocenenia v danej oblasti hodnotenia KA kategórie A [3] * O  20 
    
    
10. Citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v 
citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – len 
zahraničný autor [10]  

P, O  3 

11. Citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v 
citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – 
domáci autor [10]  

P, O  2 

12. Posudok časopiseckého článku WOS alebo SCOPUS [8]    O   1,5 B** 
13. Posudok knihy, skrípt a grantového projektu [8]   *** O   1,5 B** 
14. Organizovanie konferencie a výstavy (celkovo 1x za 

konferenciu a výstavu) mimo položiek kategórie A 
 
   

3 
15. Členstvo v programovom výbore konferencie: 
       - zahraničnej vo svetovom jazyku 
       - domácej + ČR* 
      mimo položiek kategórie A 

 
 

             
 

 
3 

1.5 

16. Členstvo v habilitačnej, inauguračnej komisii    1 
17. Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisu vydávanom 

vo svetovom jazyku 
      Členstvo v redakčnej rade ostatných časopisov  
      mimo položiek kategórie A 

 
  

5 
 

1 

18. Členstvo v medzinárodných výboroch odborných spoločností 
mimo položiek kategórie A   2 
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19. Členstvo v grantových a normalizačných komisiách mimo 
položiek kategórie A   1 

20. Udelenie ceny na národnej úrovni v zahraničí 
      mimo položiek kategórie A   15 

[3] – Hodnotia sa celkovo len 3 aktivity jednotlivcovi zo zoznamov pre danú oblasť A – Príloha 1. 
* pri viacerých členoch z 1 pracoviska na akcii sa ráta iba 1x           
[10] - Počíta sa max 10 citácii jednotlivcovi. Uznávať sa budú len citácie uvedené v AIS. Nehodnotia sa vzájomné citácie pracovníkov z 
jednej katedry. 
[8] - Podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem aktivít jednotlivcovi                              
**   B =  bodová hodnota článku sa rovná 0,1 násobku bodovej hodnoty posudzovaných článkov a grantov uvedených v tab. 1. a tab. 3. 
***  Posudky zamestnancov SvF len na práce autorov mimo fakulty 

Tab. 3.  Pridelené granty a projekty (Finančný objem sa hodnotí iba pre granty a projekty, ktoré vstupujú do metodiky rozpisu 
dotácie zo štátneho rozpočtu (okrem nevýskumných ZoD)  
 Získanie a administrovanie 

projektu  Finančný objem – spolu [€] v tis.** 

 Poče
t  
A 

Body  
B 

Body  
AxB  

tis. €  
C 

Body 
D 

Body  
CxD  

1. VEGA  10*   3  
2.  KEGA  10*   3  
3.  APVV   10*   3  
4.  Projekty financované zmluvou medzi STU a 

EÚ s financiami na účte STU – (napr. 7RP, 
HORIZON 2020, Dunajská stratégia, 
ERASMUS+,  atď.) **** 

        20*   3  

5.  Projekty financované zmluvou medzi 
zahraničným partnerom a STU s financiami na 
účte STU (OECD, UNDP, GEF, Svetová banka, 
atď.) **** 

 10*   3  

6.  Výskumné domáce granty mimo 1., 2. a 3, 
spôsob ich získania finančných prostriedkov musí 
štandardne obsahovať súťažný prvok. 

 5   3  

7.  ZoD: zaradené ako výskumné, spôsob ich 
získania finančných prostriedkov musí 
štandardne obsahovať súťažný prvok. (bez DPH 
a kooperácií) 

 0   3  

8.  ZoD: nezaradené ako výskumné (len réžia)  0   3  
9.  Networkingové projekty*** (napr. COST, Marie 

Curie, atď.)   5   0  

10. Znalecký posudok zadaný fakultou cez ÚSZ [8]   2   0  

11. Projekty ŠF EÚ domáce a cezhraničné***   20   0  

*      neprijaté projekty 5 b,  
**     počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli fakultným účtovníctvom a bez kooperácií,  

 ZoD zmluvy len réžia; 10*(20*) - len v prvom roku riešenia,                                     
***   získanie a administrovanie projektov, 
****  platí pre partnerstvo v projekte, v prípade koordinácie projektu na SvF sa body zvyšujú o 100% - len v stĺpci B, 
[8] - podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem aktivít jednotlivcovi                              
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Vysvetlivky všeobecné: 

1. Uvádzajú sa aktivity za zamestnancov prijatých na plný úväzok na hodnotenom pracovisku, a tie, ktoré uvádzajú v príspevku 
adresu SvF alebo STU.  

2. Každá aktivita môže byť v rámci katedry alebo fakulty uvedená iba raz.  
3. V prípade, že zamestnanec má na fakulte čiastočný úväzok, uvedené činnosti sa nevykazujú.  
4. Ak spoluautor je zahraničný, autorstvo sa v plnom rozsahu priznáva interným pracovníkom fakulty (na plný pracovný úväzok).  
5. Uvádzajú sa aj práce interných doktorandov katedry.  
6. Uvádzajú sa iba práce, ktoré boli publikované v hodnotenom období, teda nie práce v tlači.  
7. Ak sú autori z viacerých katedier, autorstvo sa priznáva jednotlivým pracoviskám podľa ich podielu na práci.  
8. V prípade spoluautorstva domácich autorov z rôznych inštitúcií prislúcha zamestnancom SvF tiež len pomerná časť autorstva.  
9. Podanie článku bude evidované. Musí byť predložené potvrdené prijatie článku na recenziu alebo umožnený prístup k databáze 

redakčnej rady autorom.  
10. Všetky aktivity uvádzať úplne podľa prílohy. 

Vysvetlivky k tabuľkám: 

Tab. 1: Pre všetky monografie, knihy a skriptá platí: rozsah minimálne  3 AH. (Jedna normalizovaná strana má 30 riadkov so 60 údermi 
v jednom riadku pri riadkovaní 2 (1 strana = 1 800 znakov). Jeden autorský hárok (AH) sa skladá z 20 normostrán, t. j. z 36 000 znakov, 
pri obrázkoch 1 autorský hárok = 2 300 cm2.) Musí byť prístupná vo  verejnej distribučnej  sieti,  t.j . musí mať  ISBN aj keď ide o CD a 
musí byť prepracovaná min. o 50%. 
Monografia – recenzovaná vedecká a umelecká zverejnená pôvodná monotematická práca s vedeckým prínosom. 
Odborná publikácia je recenzovaná práca, ktorej spracovanie si vyžaduje odbornú kvalifikáciu autora.   
Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných publikáciách a skriptách - ak kapitola v publikácii (pri viacerých 
autoroch) nespĺňa požiadavky na publikáciu, ale má rozsah najmenej 1AH, je zaradená ako kapitola. Hodnota kapitol v publikácii môže 
mať max. hodnotu publikácie (max. 3 kapitoly). Kapitoly s rozsahom kratším ako 1 AH možno zaradiť do kategórie 1b, c.  
Za recenzovaný časopis sa považuje ten, ktorý žiada individuálnu recenziu na príslušnom tlačive.  
Ocenenie (zamestnancov fakulty) - iba prvé tri miesta, resp. mimoriadna cena (nie ŠVK - študenti).  

Tab. 2: Vylučujú sa autocitácie, t. j. zhoda mena ktoréhokoľvek z autorov citovanej a citujúcej práce, citácie v diplomových, rigoróznych a 
dizertačných prácach a výskumných správach, v novinových článkoch, výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu a pod. a citácie 
z vlastnej katedry, resp. ústavu. Citácia je odvolávka na vedeckú prácu – uvádzať podľa prílohy. Citácia a recenzia zahraničného autora 
je taká, kde je len zahraničný autor, -ri príspevku s citáciou.  

Recenzie nemožno zamieňať s citáciami. Recenzia je správa, hodnotiaci článok o recenzovanom diele. Na rozdiel od citácie autor 
recenzie zvyčajne nevyužíva, nepreberá a nenadväzuje na myšlienky autora recenzovaného diela, ale hodnotí a upozorňuje na 
recenzovanú publikáciu. 

Tab. 3: Body za získanie projektu sa počítajú len raz. Neúspešný zaregistrovaný návrh projektu sa hodnotí 5-mi bodmi. Projekt musí byť 
podaný cez referát projektov SvF. Hodnotí sa len finančný objem v € - poukázaný fakulte. Pri projektoch neuvádzať štipendiá, DPH, 
kooperácie a sumy okamžite transferované na iné organizácie. Pri ZoD nezaradených ako výskumné sa uvádza len celková réžia. Do 
finančného hodnotenia sa nezapočítavajú projekty EÚ, ktoré nie sú financované priamo zo zahraničia na účet STU (ako štrukturálne fondy, 
Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program Vzdelávanie, Cezhraničná spolupráca, atď.). 
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Príloha 1  Ocenenia a vyznamenania... 

 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo 

 

kategória 

atribútu 

ocenenia 
druh výsledku 

A 

- Pozvaná prednáška na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A – key note speach. 
- Členstvo vo vedeckom, programovom výbore na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A. 
- Volené členstvo vo svetových profesijných organizáciách-doklad o zvolení výborom. 
- Medzinárodná vedecká cena resp. čestný doktorát na zahraničnej univerzite. 
- Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii výstupu A. 
- Vedúca funkcia v  medzinárodných výboroch profesijných spoločností-predseda výboru 
 

 

 

19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy 

 

kategória 

atribútu 

ocenenia 
druh výsledku 

A 

- Pozvaná prednáška na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A – key note speach. 
- Členstvo vo vedeckom, programovom výbore na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A 
- Volené členstvo vo svetových profesijných organizáciách-doklad o zvolení výborom. 
- Medzinárodná vedecká cena alebo štátne vyznamenanie v oblasti vedy 
- Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii výstupu A. 
 

 

 

24 Matematika a štatistika 

 

kategória 

atribútu 

ocenenia 
druh výsledku 

A 

- Pozvaná prednáška na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A – key note speach. 
- Členstvo vo vedeckom, programovom výbore na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A. 
- Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii výstupu A. 
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