
 

     
 

ZÁPISNICA č. 01/2019 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU  
dňa 24.01.2019  

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 14.12.2018  
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2018 a celé funkčné obdobie 2015 - 2018   

(na schválenie) 
7. Správa o činnosti fakulty za rok 2018 a celé funkčné obdobie 2015 - 2018 (na schválenie) 
8. Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2018 (na prerokovanie) 
9. Návrh prodekanov na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 (na schválenie) 
10. Hodnotenie VVČ  
11. Z vyšších orgánov 
12. 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:                                16 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                            7 
Ospravedlnení: prof. RNDr. Škultétyová, PhD., JUDr. Zajacová, PhD., doc. Ing. Fraštia, PhD., Ing. 

Buday, PhD. , PhDr. Alžbeta Pálová, PhD., Šaliga, Mackovčin, Bc. Štefanovičová, 
Velická  

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

Prezenčná listina zo dňa 24.01.2019 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a doc. Ing. Ladislav 
Husár, PhD. 

Za skrutátorov boli navrhnutí:  Bc. Barbora Junasová a Bc. Peter Drahoš.  

Uznesenie č. 1 AS/19 
Akademický senát SvF STU schvaľuje  prof. Ing. Silviu Kohnovú, PhD. a doc. Ing. Ladislava 
Husára, PhD. za overovateľov zápisnice. 

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. 1 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní 



 

 

Uznesenie č. 2 AS/19 

Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Barboru Junasovú a Bc. Petra Drahoša za skrutátorov.                                                                                                                                                                   

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. 2 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

 
K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 3 AS/19 
Akademický senát SvF STU schvaľuje program rokovania 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. 3 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 
 

 K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 14.12.2018 

V zmysle rokovacieho poriadku AS SvF predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie 
zápisnicu z rokovania AS SvF z 14.12.2018, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené 
žiadne pripomienky.   
 

Uznesenie č. 4 AS/19 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF zo  dňa 14.12.2018.  

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. 4 AS/19 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 2018 a celé funkčné obdobie 2015 – 2019 (na 
schválenie)  

Predsedníčka Akademického senátu SvF STU predložila správu o činnosti AS SvF za rok 2018 
(príloha č. 1), v ktorej bola vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie, zhrnutá činnosť AS SvF 
za roky 2015 až 2019. 

K predloženej správe neboli zo strany senátorov vznesené žiadne pripomienky. Správa bude 
zverejnená na web stránke fakulty a prezentovaná na stretnutí akademickej obce fakulty dňa 
24. januára 2019. 

 



 

 

Uznesenie č. 5 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dokument „Správa 
o činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2018 a celé 
funkčné obdobie 2015-2019“ 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. 5 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 

  

K bodu 7: Správa o činnosti fakulty za rok 2018 a celé funkčné obdobie 2015 – 2018 

Dekan predložil správu o činnosti AS SvF, v ktorej bolo zapracované hodnotenie činnosti fakulty 
za roky 2015 - 2018, vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie. 

K predloženej správe neboli zo strany senátorov vznesené žiadne závažné pripomienky. 
V diskusii na správu reagovali senátori doc. Možiešik, prof. Baláž, doc. Hruštinec.  Správa bude 
zverejnená na web stránke fakulty a prezentovaná na stretnutí akademickej obce fakulty dňa 
24. januára 2019. 
 

Uznesenie č. 6 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dokument „Správa o 
činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za 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. 6 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 
 
 

K bodu 8: Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2018 (na prerokovanie) 

Bc. Naddourová v mene predsedu Združenia študentov SvF  Adama Beneša, oboznámila členov 
AS so správou o činnosti Združenia študentov za rok 2018 (príloha č. 2), ktorú bude prezentovať 
na stretnutí akademickej obce 24.01.2019. 

Členovia AS zobrali predloženú správu na vedomie. 

 

K bodu 9: Návrh prodekanov na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.3.2023 (na schválenie) 

Dekan  fakulty  predložil  návrh  na vymenovanie  prodekanov SvF STU v Bratislave  na funkčné 
obdobie 2019-2023, s pôsobnosťou na úsekoch: 
  

                     - doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. - rozvoj fakulty, vzdelávanie a pedagogická činnosť,             
vnútorný systém kvality, 

-  prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. -  veda a výskum, zahraničné vzťahy, edičná činnosť, 
                     -  doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. - vonkajšie vzťahy, sociálna starostlivosť o zamestnancov,  

sociálna starostlivosť o študentov.  

Schvaľovanie prodekanov pre nové funkčné obdobie prebehlo tajným hlasovaním. Volebná 
komisia v zložení doc. Antošová, Bc. Junasová, Bc. Drahoš potvrdila výsledky tajného 
hlasovania. 



 

 

 

Uznesenie č. 7 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doc. Ing. Petra Kyrinoviča, PhD., 
za prodekana pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 s pôsobnosťou na úsekoch: 
rozvoj fakulty, vzdelávanie a pedagogická činnosť, vnútorný systém kvality bez pripomienok.
  

Priebeh tajného 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 tajného hlasovania: uznesenie č. 7 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 

Uznesenie č. 8 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje prof. Ing. Kamilu Hlavčovú, PhD., 
za prodekanku pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 s pôsobnosťou na úsekoch: 
veda a výskum, zahraničné vzťahy, edičná činnosť bez pripomienok.  

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 21 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 1 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 8 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 9 AS/19 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doc. Ing. Katarínu Gajdošovú, 
PhD., za prodekanku pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 s pôsobnosťou na 
úsekoch: vonkajšie vzťahy, sociálna starostlivosť o zamestnancov, sociálna starostlivosť 
o študentov bez pripomienok.  

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 21 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti: 1 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 9 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 10: Hodnotenie VVČ 

Prodekan prof. Szolgay, PhD., informoval senátorov o návrhu komisie VOČ zo dňa 
17.1.2019 - Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na SvF STU od roku 2019 (príloha 
č. 3) , ktorý vypracovalo vedenie fakulty v spolupráci so spoločnou komisiou AS SvF a KD 
SvF. V diskusii vystúpili senátori: doc. Hruštinec, prof. Fillo, prof. Mesiar, doc. Húsenicová, 
prof. Baláž, doc. Husár, Ing. Kurčová.  
Senátori navrhli doplniť bod 10 programu, nové znenie bodu 10: Vyhodnotenie VVČ (na 
schválenie). Predsedníčka AS SvF dala o návrhu hlasovať.      

Uznesenie č. 10 AS/19 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje bod 10 programu: 
Vyhodnotenie VVČ (na schválenie). 

 



 

 

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. 10 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 11 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Hodnotenie vedeckovýskumnej 
činnosti od roku 2019“  bez pripomienok. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 20 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 2 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 11 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 12 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave žiada vedenie fakulty uskutočniť analýzu 
dopadov „Hodnotenia VVČ na SvF STU za rok 2019“ na bodové hodnotenie jednotlivých 
katedier (ústavu) a predložiť ju na rokovanie AS SvF v termíne pred hlasovaním o rozdelení 
finančných prostriedkov na nasledujúce obdobie (rok 2020). 

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. 12 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 

 

K bodu 11: Z vyšších orgánov 

1/ Dekan informoval o zasadnutí kolégia rektora STU dňa 16.01.2019, bližšie informácie sú 
k dispozícii v zápisnici na stránke univerzity. 

 K bodu 12: Rôzne 

1/ prof. Fillo, člen AS STU, informoval senátorov o návrhu listu členov AS SvF (príloha č. 4), 
adresovaného predsedovi komisie VEGA   - prof. Gahérovi, v súvislosti s podnetom člena AS 
SvF prof. Ivana Baláža, PhD., ktorý sa týkal hodnotenia projektov VEGA v ktorých je prof. 
Baláž riešiteľom. Predsedníčka AS SvF dala o návrhu listu hlasovať.                                               

Uznesenie č. 13 AS/19 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje znenie listu, ktorý bude zaslaný 
predsedovi grantovej agentúry VEGA prof. Gahérovi.   

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 19 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 3 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 



 

 

2/ Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že najbližšie zasadnutia AS SvF sú plánované  
v nasledovných termínoch : 22.2.2019, 29.3.2019 a 26.4.2019 so začiatkom o 9:00 hod. 

 

Zapísala: A. Urbanovská 

                                                                                                 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                     predsedníčka AS SvF  
        
 
Overovatelia:    prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. 
 
 
                  doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.  
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          príloha č. 1 

  

                                                                
 
 
 
 
 

                                                                 Správa o činnosti 
 
 
 
 
 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
a jeho predsedníctva v roku 2018 

a za celé funkčné obdobie 2015-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválená Akademickým senátom 
 

Stavebnej fakulty STU 24. 01. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Január 2019 
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Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „AS“ alebo „AS SvF“) v súlade s § 27 ods.1 písm. l) 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 (ďalej v texte aj „fakulta“ alebo 

„SvF STU“) správu o svojej činnosti. 

 

Akademický senát Stavebnej fakulty pre funkčné obdobie 2015 – 2019 bol ustanovený 

na zasadnutí AS SvF dňa 27. 03. 2015. AS je zložený z 32 senátoriek a senátorov ( z toho 

je 21 zamestnancov a 11 študentov ).  Na tomto zasadnutí bolo zvolené aj predsedníctvo 

senátu ( 4 zamestnanci a 2 študenti ) a zaradenie členov AS do štyroch pracovných komisií: 

- Pedagogická a vedeckovýskumná komisia 

- Ekonomická komisia 

- Organizačná a sociálna komisia  

- Legislatívna komisia.   

 

Od ustanovenia AS SvF sa udialo v zložení senátu niekoľko zmien z dôvodov: 

ukončenia štúdia niektorých členov študentskej časti AS, ukončenia pracovného pomeru, 

z dôvodu úmrtia.  

 

         Rok 2015 bol rokom nástupu nového Vedenia SvF STU a tiež rokom nástupu do 
funkcie nového Akademického senátu fakulty. Dňa 27.3.2015 skončilo funkčné obdobie 
predchádzajúceho akademického senátu a súčasne sa začalo funkčné obdobie nového 
senátu.  
         AS SvF v predchádzajúcom zložení mal v roku 2015 tri zasadnutia, nový AS SvF mal 
päť zasadnutí.  
AS SvF STU sa v roku 2015 zaoberal hlavne týmito témami:  
         Na 1. zasadnutí AS (23. 1. 2015) to bola Správa o činnosti akademického senátu za 
roky 2011 - 2014, Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014 a Správa o činnosti fakulty 
za roky 2011 – 2014,  Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2014, príprava volieb 
do akademického senátu fakulty (AS SvF) na funkčné obdobie 2015 až 2019. 
Na zasadnutí boli schválení noví prodekani na funkčné obdobie 2015-2019 s pôsobením v 
oblastiach: 
- prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vzťahy s verejnosťou, 
- Ing. Peter Kyrinovič, PhD. - rozvoj fakulty,  
- doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - vzdelávanie, 
- prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - vedeckovýskumná činnosť, zahraničné vzťahy.  
 
        Na 2. zasadnutí AS (27. 2. 2015) boli hlavnými bodmi programu schválenie členov 
Vedeckej rady Stavebnej fakulty, schválenie Zásad prijímacieho konania na Ing. štúdium a 
boli schválené organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné 
obdobie 2011-2015.  
        3. zasadnutie AS (27.3. 2015) potvrdilo priebeh volieb do Akademického senátu SvF 
STU pre nasledujúce funkčné obdobie. Na tomto zasadnutí ukončil predchádzajúci AS svoje 
pôsobenie. Členovia AS SvF STU poďakovali doterajšiemu predsedovi akademického 
senátu prof. Macurovi za prínos k rozvoju Stavebnej fakulty počas jeho dlhoročného 
pôsobenia v akademickom senáte fakulty počas jeho pôsobenia v AS SvF, obzvlášť počas 
jeho pôsobenia vo funkcii predsedu AS SvF. 
        4. zasadnutie AS (28. 4. 2015) bolo ustanovujúcim zasadnutím nového Akademického 
senátu na funkčné obdobie 2015-2019, na ktorom sa uskutočnila voľba Predsedníctva AS 
a následne voľba predsedu a podpredsedu AS. V tajných voľbách boli zvolení do 
Predsedníctva AS za zamestnaneckú časť AS: JUDr. Janka Zajacová, PhD., prof. Ing. 
Ľudovít Fillo, PhD., prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, 
PhD., za študentskú časť Petra Danišová a Bc. Kristína Vaňová. Z členov predsedníctva 
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bola zvolená predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. a  viedol prof. 
Ing. Viliam Macura, PhD., na záver prevzala vedenie nová predsedníčka AS SvF doc. Ing. 
arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
AS SvF STU schválil zloženie pracovných komisií a predsedov pracovných komisií pre 
funkčné obdobie 2015 - 2019: 
- Pedagogická a vedeckovýskumná komisia: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 
- Ekonomická komisia: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 
- Organizačná a sociálna komisia: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. 
- Legislatívna komisia: Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 
Vzhľadom na nové zloženie AS SvF a jeho komisií pre funkčné obdobie 2015-2019 sa konali 
doplňujúce voľby do volebnej komisie pre voľby do AS STU. Novou predsedníčkou sa stala 
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. 
        Na 5. zasadnutí AS (15. 5. 2015) boli schválené: Výročná správa o hospodárení 
fakulty za rok 2014, Rozpočet SvF na rok 2015, Rozpis dotácie fakulty na rok 2015 a 
schválení: zástupca fakulty do Rady vysokých škôl pre funkčné obdobie 2015-2019 (doc. 
Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.) a administratívny pracovník/zapisovateľ (RNDr. Mária 
Ostrochovská) .  
       6. zasadnutie AS (26. 6. 2015) bolo venované hlavne novonavrhovanej organizačnej 
štruktúre fakulty, ktorá nebola schválená. Dekan fakulty predložil členom AS SvF na 
prerokovanie písomný materiál „Návrh štruktúry ústavov SvF STU“, ktorý na zasadnutí v 
zmysle svojho programového vyhlásenia zdôvodnil. Dekan fakulty konštatoval, že 
neschválením predloženého uznesenia môže prísť k zdržaniu transformačného procesu. 
Pripomienky z diskusie - boli predložené otázky a pochybnosti, či po vytvorení ústavov a 
teda po redukcii pracovísk príde reálne k racionalizácii činností a zlepšovaniu podmienok 
pre pracovníkov fakulty na vykonávanie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, že 
ústavy nezvýšia počet študentov ani výkonnosť pracovníkov, a treba dať priestor 
pracoviskám, aby sa strata počtu študentov dala kompenzovať inými činnosťami. 
V rámci doplnenia členov Vedeckej rady SvF pre funkčné obdobie 2015-2019 bol 
schválený doc. Ing. Štefana Stanko, PhD., prorektor STU pre vzdelávanie.  
      Na 7. zasadnutí (06. 11. 2015) AS prerokoval a schválil návrh na akreditáciu študijného 
programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie, pre dennú formu 1. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania. Akademický  senát ďalej schválil úpravu  rozpočtu   Stavebnej  fakulty   STU  
v  Bratislave  v  zmysle predloženého návrhu o zákonnú valorizáciu. 
Organizačná štruktúra fakulty (informácia) - dekan fakulty predložil členom AS SvF písomný 
informačný materiál „Štruktúra a počet pracovných pozícií na pracoviskách SvF STU“.  
Súčasný   nepriaznivý  vývoj   v  záujme  o  štúdium   na SvF STU  má  za   následok  
postupný  pokles počtu študentov   na  fakulte.    Tento pokles    sa  s  veľkou    
pravdepodobnosťou   prejaví  v  redukcii dotačných prostriedkov  fakulty  v  najbližších 
rokoch,   na  čo  bude treba  reagovať  aj  organizačnou   zmenou, resp. redukciou   
pracovných   miest.      Predložený    materiál  mapuje  súčasný       stav    počtu      pracovníkov 
v  jednotlivých kategóriách  na  katedrách  a  pracoviskách Dekanátu.  Dáva obraz o 
štruktúre jednotlivých  pracovísk a bude východiskom pre nutné organizačné zmeny. 
 Akademický senát SvF STU schválil pani Annu Urbanovskú,  pracovníčku dekanátu SvF 
za administratívneho zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice AS SvF.  
       8. zasadnutie AS (11. 12. 2015) bolo zamerané hlavne na problematiku  Dlhodobého 
zámeru rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019 ako základného programového 
dokumentu SvF na ďalšie 4 roky nadväzujúceho na program rozvoja univerzity ako celku. 
Stavebná fakulta STU v Bratislave chce bytˇ uznávanou, výskumne orientovanou, 
technickou fakultou medzinárodného významu. Chce poskytovať kvalitné, medzinárodne 
porovnateľné vzdelanie. Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil 
„Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019“ a AS schválil aj 
Disciplinárnu komisiu SvF v  zmysle § 31 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a  doplnení 5  čl.  8 „Disciplinárneho   poriadku  Slovenskej technickej univerzity  
v  Bratislave pre študentov“ zo dňa 24.06.2013. Predsedom sa stal prodekan doc. Peter 
Makýš a komisia má ďalších 7 členov.  
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Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil a súhlasil s majetkovo-
právnym usporiadaním pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu. 

 

Rok 2016 bol 2. rokom práce Vedenia SvF STU a tiež 2.rokom práce Akademického 

senátu fakulty.  

 

AS SvF mal v roku 2016 štyri zasadnutia.  

 

 

 

AS SvF STU sa v roku 2016 zaoberal hlavne týmito témami:  

 

Na 1. zasadnutí AS ( 22. 01. 2016 o 9:00 hod. ) to bola schválená Správa o činnosti 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2016 a Správa o činnosti Stavebnej 

fakulty STU za rok 2016,  na základe diskusie schválená s formálnymi pripomienkami.  

 

        Na 2. zasadnutí AS ( 29. 04.  2016 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2015  a schválenie Rozpočtu 
fakulty a rozpis dotácie na rok 2016. V diskusii odzneli poznámky k účelovosti vynaloženia 
finančných prostriedkov uvedených v kapitole 1.3. Podpora mladých odb. asistentov 50% 
TP 2016 a návrh riešenia problému.  
 

        Na 3. zasadnutí AS ( 25. 11. 2016 o 9:30 hod. ) na úvod požiadala členov AS SvF 
predsedníčka AS doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. aby si minútou ticha uctili 
pamiatku zosnulej členky AS SvF Mgr. Tatiany Filipoiu, z Katedry jazykov.  
         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 zároveň navrhla doplniť program rokovania o nový bod – „Vyhlásenie 
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF za člena  z Katedry jazykov.“  
Ostatné materiály, ktoré podliehajú schváleniu AS SvF, boli senátormi len prerokované 
a zaradené na schválenie na nasledujúcom zasadnutí AS SvF dňa 16.12.2016:  

- Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016 (schválenie) 
- Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (súhlas) 
- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU (súhlas)   
- Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019 (schválenie).  
  V diskusii vystúpil Ing. Peter Buday, PhD. a prezentoval stanovisko Katedry konštrukcií 
pozemných stavieb k zavedeniu jednoročných pracovných zmlúv na Stavebnej fakulte 
STU v Bratislave. 

 

Na 4. zasadnutí AS (16. 12. 2016 o 10:00 hod. ) informovala senátorov o výsledku 

doplňujúcich volieb zástupcu katedry jazykov do AS SvF predsedníčka organizačnej komisie 

AS SvF doc. Ing. Antošová, PhD. Za členku AS SvF za katedru jazykov  na obdobie 2016 - 

2019 bola zvolená PhDr. Alžbeta Pálová, PhD. 

         Doplnenie členov ekonomickej a legislatívnej komisie AS SvF a materiály, ktoré 
podliehajú schváleniu AS SvF, boli zaradené na schválenie: 

- Doplnenie členov ekonomickej komisie AS SvF (schválenie) 
- Doplnenie člena legislatívnej komisie AS SvF (schválenie) 
- Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016 (schválenie) 
- Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (súhlas) 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil a súhlasil s majetkovo-     

právnym usporiadaním pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu. 

- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU (súhlas)   
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- Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019 (stiahnutý z programu). 
 

 

 

        Rok 2017 bol tretím rokom práce vedenia SvF STU a tiež tretím rokom práce Akademického 
senátu Stavebnej fakulty STU.  
 

AS SvF mal v roku 2017 šesť zasadnutí. 

 

AS SvF STU sa v roku 2017 zaoberal hlavne týmito témami:  

 

Na 1. zasadnutí AS ( 20. 01. 2017 o 9:00 hod. ) to boli schválené Správa o činnosti 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2016 a Správa o činnosti Stavebnej 

fakulty STU za rok 2016. Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na svojej webovej stránke v roku 2016 

zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa 

Slovensko“, senátori v diskusii vyjadrili svoje názory aj k tomuto materiálu. 

 
        Na 2. zasadnutí AS ( 24. 03.  2017 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
schválenie Rozpočtu Stavebnej fakulty STU na rok 2017 a materiál „Učiace sa Slovensko“ 
na pripomienkovanie. V diskusii odznel návrh, aby pri predkladaní “Návrhu rozpočtu“ 
v nasledujúcich obdobiach boli v komentároch k jednotlivým účtom uvádzané okrem 
celkových plánovaných finančných nákladov a výdavkov aj podrobnejšie informácie 
o jednotlivých položkách tvoriacich výslednú sumu (napr. v komentári k účtom podrobnejšie 
uviesť tie položky, ktoré sú nad 10.000,- EUR).  Vzhľadom na rozpočtovú položku č. 549 so 
sumou 1 102 500 euro bolo konštatované, že na Stavebnej fakulte študuje najviac 
doktorandov v rámci všetkých fakúlt STU – cca 170, pričom pedagógov je voči tomu počtu 
cca 280. Zo strany vedenia fakulty sme dostali informáciu, že v závislosti od zimy prináša 
rekonštrukcia bloku C ( výškovej budovy ) úsporu približne ¼ nákladov na vykurovanie 
ročne. Na tomto zasadnutí AS SvF sa zúčastnil aj doc. Ing. Štefan Stanko, PhD., prorektor 
STU pre vzdelávanie, ktorý je zároveň aj predsedom Rady pre výchovu a vzdelávanie pri 
Rade vysokých škôl SR, ktorý prijal pozvanie za účelom diskusie k materiálu „Učiace sa 
Slovensko“. 
        Na 3. zasadnutí AS ( 21. 04.  2017 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
schválenie Rozpisu dotácie na rok 2017 a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty 
za rok 2016.  
 
        Na 4. zasadnutí AS ( 19. 05.  2017 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2017 – 2019 
a schválenie materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2017 – 2019“. Ďalším bodom bolo 
prerokovanie návrhu na akreditáciu študijného programu Pozemné stavby a architektúra, 
denná forma, 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania, z dôvodu úmrtia garanta ŠP.  
        Na 5. zasadnutí AS ( 27. 10. 2017 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 
2017 – 2019, schválenie doplnenia členov predsedníctva AS SvF za študentskú časť AS 
SvF, schválenie doplnenia členov komisií AS SvF a schválenie doplnenia členov 
Disciplinárnej komisie SvF STU. Senátori obdržali materiál k návrhu projektu Zlepšenie 
univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách „ Advancing University 

Capacity and Competence in Research, Development and Innovation “ (ďalej len „ACCORD“). Na 
tomto zasadnutí AS SvF sa zúčastnili ako prizvaní hostia rektor STU prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD. a Ing. Belko. Rektor podrobne informoval členov AS SvF o stave prípravy 
projektu regionálneho rozvoja ACCORD, v diskusii odpovedal na otázky senátorov. 

Na 6. zasadnutí AS (15. 12. 2017 o 11:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
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schválenie materiálu „Vyhlásenie volieb delegátov STU v Študentskej rade vysokých škôl“ 

a informácie súvisiace s ukončením hodnoteného roka 2017. 

 

Rok 2018 bol 4. rokom práce vedenia SvF STU a tiež 4. rokom práce Akademického 

senátu Stavebnej fakulty STU.  

 

AS SvF mal v roku 2018 sedem zasadnutí.  

 

Každé zasadnutie AS sa v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Rokovací poriadok 

AS SvF“) riadilo programom rokovania, súčasťou ktorého boli tzv. stále body rokovania 

(schvaľovanie programu, kontrola uznesení,...) a aktuálne body rokovania boli zaraďované 

podľa návrhov vedenia fakulty a členov akademického senátu. Pravidelnými bodmi 

zasadnutia boli informácie o rokovaniach z vyšších orgánov: AS STU, RVŠ SR, kolégium 

rektora atď., ako aj odpovede na otázky členov AS zo strany Vedenia fakulty. Predsedníčka 

AS bola pravidelne pozývaná na zasadnutia vedenia fakulty a zasadnutia kolégia dekana 

fakulty. Podobne členovia Vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach AS. 

Všetky rozhodujúce body programu boli prerokované v Predsedníctve AS SvF, na ktoré boli 

pravidelne pozývaní predsedovia komisií AS. Stanoviská Predsedníctva AS SvF STU boli 

prezentované na rokovaniach AS.  

Konštatujeme, že AS sa zaoberal mnohými otázkami činnosti fakulty v súlade so 

svojím poslaním vymedzeným Zákonom o vysokých školách. Činnosť AS je podrobne 

zdokumentovaná v zápisniciach, ktoré sú uverejnené na webovej stránke fakulty. 

Považujeme preto za účelné uviesť v správe o činnosti len podstatné, zásadné body 

programu zasadnutí AS, ktoré sa priamo dotýkali života na fakulte a členov Akademickej 

obce Stavebnej fakulty STU.  

 

AS SvF STU sa v roku 2018 zaoberal hlavne týmito témami:  

 

Na 1. zasadnutí AS ( 19. 01. 2018 o 9:00 hod. ) bola schválená Správa o činnosti 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2017. Dekan fakulty informoval 

senátorov o pripravovanej organizácii podujatia k 80. Výročiu začiatku výučby na 

stavebných oddeleniach technického vzdelávania na Slovensku (začiatok výučby 

05.12.1938 v Martine). 

 
        Na 2. zasadnutí AS ( 27.04.2018 a 15. 05.2018 o 9:00 hod. a 13:00 hod. ) hlavnými 
bodmi programu boli schválenie Rozpočtu Stavebnej fakulty STU na rok 2018. Boli 
schválené Výročná správa o hospodárení SvF za rok 2017 a Výročná správa o činnosti SvF 
za rok 2017. AS SvF súhlasil s návrhom dekana zohľadniť výsledky kontroly bodového 
hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) za rok 2017 poverenými členmi AS SvF a po 
ich verifikácii zapracovať do upraveného rozpisu mzdových prostriedkov na katedry. 

       Na 3. zasadnutí AS ( 31. 05.  2018 o 13:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie 
2019 – 2023 na schválenie a úprava hodnotenia  vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018 
na schválenie.   

 
        Na 4. zasadnutí AS ( 19. 10.  2018 o 10:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli 
Informácie o výsledkoch doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti a študentskej časti 
AS SvF schválenie doplnenia členov Legislatívnej komisie AS SvF  a doplnenie člena 
Disciplinárnej komisie SvF STU. AS SvF zobral na vedomie informáciu predsedníčky 
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volebnej komisie, že obdržala 4 legitímne návrhy kandidáta na dekana s jedným menom  
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
 
        Na 5. zasadnutí AS ( 30. 11. 2018 o 9:00 hod. ) sa konala tajná voľba kandidáta na 
dekana na funkčné obdobie 2019-2023.  
Za dekana bol senátormi zvolený prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
  

        Na 6. zasadnutí AS (30. 11. 2018 o 10:30 hod. ) sa konala tajná voľba volebnej komisie 
pre voľby do AS SvF na funkčné obdobie 2019-2023. Boli schválené „Organizačné pokyny 
a harmonogram volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU na funkčné obdobie 
2019-2023“. AS SvF vzal na vedomie informáciu, že stretnutie Akademickej obce Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave sa bude konať 25.01.2019 v aule akademika Š. Bellu.     
     Na 7. zasadnutí AS (14. 12. 2018 o 09:00 hod. ) sa konalo tajné hlasovanie o návrhu 
uznesenia o výsledkoch bodového hodnotenia VVČ za rok 2017 členmi dočasnej komisie 
AS SvF. Uznesenie č.54 AS/18 nebolo členmi AS SvF schválené. 
      Akademický senát SvF zobral na vedomie informácie prodekana prof. Szolgaya 
o postupe prác komisie na návrhu hodnotenia VVČ od roku 2019 (príloha č.2 Zápisnice 
č.07/2018 o hodnotení VVČ). 
        Aj v roku 2018 možno pozitívne hodnotiť partnerskú spoluprácu Akademického senátu 
SvF STU a vedenia fakulty. Akademický senát SvF STU konštatuje a ďakuje vedeniu 
stavebnej fakulty za včasné pripravenie materiálov na jednotlivé zasadnutia senátu. Kvalita 
pripravených materiálov umožnila serióznu prípravu členov AS SvF na rokovania, vďaka 
čomu boli rokovania  konštruktívne a v dôsledku toho bola väčšina materiálov senátom 
schválená. 
        Názorové rozdiely nielen medzi senátom a vedením, ale aj vo vnútri senátu pretrvávali 
v otázkach organizačnej štruktúry fakulty a hodnotenia vedeckovýskumných výkonov 
katedier a pri rozdeľovaní dotačných prostriedkov na jednotlivé pracoviská. 
        AS SvF schválil ešte v roku 2017 transparentnú prezentáciu hodnotenia VVČ katedier. 
AS SvF kreoval komisiu na kontrolu výstupov VVČ katedier (uznesenie č. 15 AS/18). Dekan 
fakulty v marci 2018 sprístupnil výsledky VVČ katedier členom komisie. Na základe prvých 
výsledkov kontroly komisia navrhla dočasnú úpravu hodnotenia VVČ na  rok 2018, ktorú AS 
SvF schválil. 
       Výsledky svojej sedemmesačnej činnosti predložila potom komisia AS na schválenie 
Akademickému senátu uznesením č.54 AS/18 v znení: „AS SvF žiada dekana Stavebnej 
fakulty STU, aby rozdelil MP katedrám na roky 2018 až 2020 (v rámci kĺzavých priemerov) 
na základe výsledkov kontroly komisie AS SvF podľa listu komisie AS z 21.11.18. Uznesenie 
nebolo schválené väčšinou hlasov. Výsledky kontroly sa nepremietli úplne do úpravy MP 
katedier podľa upravených výsledkov VVČ za rok 2017. 
       V septembri 2018 bola vytvorená komisia pre prípravu veľkej novely hodnotenia 
vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) katedier, kde mali zastúpenie – vedenie fakulty, AS aj 
vedúci katedier. Komisia pripravila materiál, ktorý poskytla na pripomienkovanie katedrám 
a predložila na schválenie AS SvF 24.01.2019 tak, aby sa podľa tejto metodiky hodnotili 
výsledky VVČ katedier už od roku 2019. 
      Princíp zásluhovosti a motivácia pre vedeckú a publikačnú činnosť súvisí s 
požiadavkami akreditácie fakulty, hodnotením fakulty nezávislými ratingovými agentúrami, 
čí prideľovaním dotačných prostriedkov z MŠVVaŠ SR a STU. Očakávajú sa významné 
zmeny zákona o VŠ.  
     Potenciál možností interdisciplinárneho vzdelávania medzi katedrami na našej fakulte aj 
tak stále nie je finančne motivovaný v rámci našich pravidiel rozdeľovania mzdových 
prostriedkov.  
 

K problematike rozdeľovania mzdových prostriedkov rezonovala v AS požiadavka na 

predkladanie 2 tabuliek na rokovanie senátu:  

- 1. tabuľka  reflektuje reálny stav výkonov podľa metodiky schválenej Akademickým 

senátom SvF,  
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- 2. tabuľka reflektuje reálne rozdelenie mzdových prostriedkov po riešení 

mínusových hodnôt vedúcimi katedier. 

Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup študentiek a študentov v AS, čo sa 

prejavuje v ich účasti na zasadaniach, ale hlavne v aktívnej diskusii v AS a na vedení fakulty, 

predovšetkým pri prerokovávaní bodov programu súvisiacich so študijnou problematikou.  

Dovoľte mi, aby som sa v mene Predsedníctva AS poďakovala všetkým členkám a 

členom Akademického senátu SvF STU za ich zodpovedný prístup pri výkone tejto dôležitej 

funkcie, najmä predsedníčkam a predsedom pracovných komisií, ako aj zástupcom v AS 

univerzity a v Rade VŠ, ktorí zabezpečovali výbornú informovanosť a orientáciu v mnohých 

otázkach a problémoch akademickej obce fakulty a celej univerzity. 

         Ďakujem vám, členkám a členom Akademickej obce, ďakujem Vedeniu fakulty, ako aj 

ostatným kolegom zamestnancom fakulty, za podporu práce senátu, prípravu podkladových 

materiálov a želám Vám všetkým v nasledujúcom období veľa zdravia, šťastia a pohody v 

pracovnom aj osobnom živote.  

 

V Bratislave 15. 01. 2019           

 

           doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.   

                       predsedníčka AS SvF STU  
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 Príloha č. 2 

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Radlinského 11; 811 07 Bratislava 

mail: vedenie@zssvf.sk 

web: www.zssvf.sk 

IČO: 42173892 

Správa o činnosti 

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je nezávislé občianske 

združenie ktoré združuje študentskú časť akademickej obce našej fakulty.  

Prioritnou činnosťou nášho združenia je prostredníctvom svojich orgánov presadzovať záujmy študentov 

v samosprávnych orgánoch fakulty a hájiť ich sociálne a študijné požiadavky.  

K podstatným činnostiam tiež patrí organizovanie spoločenských a športových podujatí 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: 

Výkonným a riadiacim orgánom združenia je Rada združenia študentov Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave, ktorá je zodpovedná za činnosť združenia. Rada združenia študentov 

pozostáva z predsedníctva a 3 oddelení: pedagogické, kultúrne a ubytovacie oddelenie. 

Za uplynulý rok členovia Združenia študentov Slovenskej technickej univerzity pripravili pre ostatných 

členov študentskej časti akademickej obce nasledovné podujatia: 

 Kultúrno-spoločenské podujatie Beánia s účasťou približne 500 študentov.

 Your Knowldge v Kočovciach. Tento projekt organizujeme z dôvodu prepojenia teórie nadobudnutej
v škole s praxou

 Bodka za semestrom.

 Mikiny s logom stavebnej fakulty

 Karierný workshop v spolupráci s organizáciou Múdry pes a YIT.

 Šachový turnaj

 Členovia Združenia študentov ako aj študentskej časti Akademického senátu STU a SvF STU boli
zapojení v nasledovných aktivitách:

 Deň otvorených dverí SvF STU
 Veľtrh CONECO, Vapac, Gaudeámus, Letná univerzita stredoškolákov

 Exkurziu pre študentov v spolupráci so spoločnosťou Strabag

 Študentskí senátori i členovia Združenia sú členmi rôznych komisií na fakultnej i univerzitnej úrovni.
Z týchto postov sa snažia pozitívne ovplyvňovať dianie na univerzite i fakulte.

Adam Beneš 
Predseda ZŠ SvF STU 

mailto:vedenie@zssvf.sk
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Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na SvF STU od roku 2019 

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

Dotácia Body Bonifikácia 

Poznámka 
-   Kód: trieda publikácie podľa Vyhlášky MŠ č. 456/2012 
- Dotácia: X znamená, že položka sa vyskytuje v   rozpočtovej 

metodike MŠ. 
- SJ = svetový jazyk – angličtina, čínština, francúzština,  

nemčina, ruština, španielčina. 
- Pri podiele spoluautorov sa zohľadňujú spoluautori evidovaní 

v systéme evidencie publikácií na MŠ SR. 
- Pri zohľadňovaní spoluautorstva sa používa podiel uvedený 

v systéme evidencie publikácií na MŠ SR. 

a) Knižné publikácie

AAA, 
AAB 

Vedecké monografie vydané v zahraničných a 
domácich vydavateľstvách 

X 30 

-  SJ +9 
-  Význačný vydavateľ 
 mimo ČR +30 

-  ČR +10 

- Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.  
- Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly. 
- Vyžaduje sa recenzia mimo fakulty. 
- Publikácie musia spĺňať požiadavky vyhlášky pre danú triedu 

publikácií (napr. aspoň 100 exemplárov, atď.). 
- Bonifikácie sa sčítavajú.  

ABA, 
ABB 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch 
a zborníkoch vydané v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách 

BAA, 
BAB 

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných a 
domácich vydavateľstvách 

ABC, 
ABD 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných a domácich vydavateľstvách 

X 10 

-  SJ +3 
-  Význačný  vydavateľ 
   mimo ČR +10 
-   ČR +3 

- Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.  
- Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly. 
- Vyžaduje sa recenzia mimo fakulty. 
- Publikácie musia spĺňať požiadavky vyhlášky pre danú triedu 

publikácií (napr. aspoň 100 exemplárov, atď.). 
- Bonifikácie sa sčítavajú. 
- V jednom diele sa autorom z fakulty hodnotia maximálne 3 

kapitoly. 

BBA, 
BBB 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
zahraničných a domácich vydavateľstvách 

ACC, 
ACD, 
BCK 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
zahraničných a domácich vydavateľstvách 
Kapitoly v učebniciach a skriptách   

ACA, 
ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a 
domácich vydavateľstvách 

X 30 

- SJ+ 9 
- Význačný    zahraničný  

vydavateľ +30 
- Význačný    vydavateľ 

z ČR +10 

- Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.  
- Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly. 
- Vyžaduje sa recenzia mimo fakulty. 
- Publikácie musia spĺňať požiadavky vyhlášky pre danú triedu 

publikácií (napr. aspoň 100 exemplárov, atď.). 
- Bonifikácie sa sčítavajú. 

BCI 
Skriptá vydané v domácich a zahraničných 
vydavateľstvách 

EAJ Odborné preklady publikácií X 3 za 1AH  min. 3AH okrem ČJ 

Príloha č. 3
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BGG Normy + národné prílohy 5 za 1AH 

EDJ Preklady noriem 3 za 1AH 

AGJ 
Patenty, úžitkové vzory (ktoré majú osvedčenie od 
Úradu priemyselného vlastníctva SR) 

X 
- Patent 45 
- Úžitkový 
vzor 30 

- Položky musia byť registrované na pracovníka fakulty alebo na 
zložku STU. 

b) Práce publikované vo vedeckých a umeleckých časopisoch

ADC, 
ADD 

Vedecké práce v zahraničných a domácich 
karentovaných časopisoch 

X 
20 

- IV kvartil + 10 
- III kvartil + 10 
- II kvartil + 15 
- I kvartil + 20 
- CC + 5  

- Kvartily na základe najlepšieho zaradenia časopisu 
v poslednom dostupnom roku na  

- https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.
action    alebo 

- www.scimagojr.com/scimagojr.com. 

ADM, 
ADN, 

Vedecké práce v zahraničných a domácich 
časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

BDC, 
BDD 

Odborné práce v zahraničných a domácich 
karentovaných časopisoch  

BDM, 
BDN 

Odborné práce v zahraničných a domácich 
časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

AEG, 
AEH 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a 
domácich karentovaných časopisoch 

X 3 

- PIatí pre IV kvartil 
- III kvartil +1 
- II kvartil + 2 
- I kvartil + 3  

- Kvartily časopisov na základe najlepšieho zaradenia časopisu 
v poslednom dostupnom roku na  

- https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.
action    alebo 

- www.scimagojr.com/scimagojr.com. 
AEM, 
AEN 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a 
domácich časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

ADE, 
ADF 

Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich 
časopisoch   [2] 

X 5 
- SJ +2 
- Zahraničie (mimo ČR) +1 

- [2] Počítajú sa dva príspevky jednotlivcovi, pri dvoch 
spoluautoroch je to 4, atď. 

- Bonifikácie sa sčítavajú. 
BDE, 
BDF 

Odborné práce v ostatných zahraničných a domácich 
časopisoch   [2] 

c) Vedecké, odborné a umelecké práce publikované v zborníkoch

AEC, 
AED 

Vedecké práce v zahraničných a 
domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch   

[4] 

X 2 
- SJ + 2 
- WOS/SCOPUS +6 
- Zahraničné mimo ČR + 2 

- [4] - Počítajú sa štyri príspevky jednotlivcovi, pri dvoch 
spoluautoroch je to 8, atď.  

- Bonifikácie sa sčítavajú. 
- Započíta sa na jednej konferencii jeden prepočítaný príspevok 

jednotlivcovi 

AFA, 
AFB 

Publikované pozvané príspevky na 
zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách   

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
http://www.scimagojr.com/scimagojr.com
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
http://www.scimagojr.com/scimagojr.com
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AFC, 
AFD 

Publikované príspevky na zahraničných 
a domácich vedeckých konferenciách  

BEE, 
BEF 

Odborné práce v zahraničných 
a domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)   

AFG, 
AFH 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných a domácich 
vedeckých konferencií [2] 

X 1 
- SJ+1 
- WOS-SCOPUS +3 

- [2] Počítajú sa dva príspevky jednotlivcovi, pri dvoch 
spoluautoroch sú to 4, atď. zo zborníka posterov 

- Bonifikácie sa sčítavajú. 
AFK - 
AFL 

Postery zo zahraničných a domácich konferencií [2] 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru 
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy...) 

X 
10 

- + 1 za AH -  Počíta sa max. 10 autorských hárkov na jednotlivca 

d) Zverejnené výstupy v oblasti umeleckej a architektonickej činnosti

ZZZ 
až 
ZVV 

Závažné umelecké a architektonické diela, výkony a 
prezentácie [4] 

X 7 
- v zahraničí + 7 - [4] Počítajú sa štyri diela jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch 

je to 8, atď. 

YZZ 
až 
YVV 

Menej závažné umelecké a architektonické diela, 
výkony a prezentácie [4] 

X 4 - v zahraničí + 4 
- [4] Počítajú sa štyri diela jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch 

je to 8, atď. 

XZZ 
až 
XVV 

Ostatné umelecké a architektonické diela, výkony 
a prezentácie [4]  

X 2 - v zahraničí + 2 
- [4] Počítajú sa štyri diela jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch 

je to 8, atď. 

CGC, 
CGD 

Umelecké a architektonické štúdie a projekty v 
zahraničí a doma [4]  

nie je 
dotácia 1 - v zahraničí + 1 

- [4] Počítajú sa štyri diela jednotlivcovi, pri dvoch spoluautoroch 
je to 8, atď. 

Tab. 2. Atribúty prostredia a ocenenia pre akreditáciu, 

periodické hodnotenie vedy a výskumu a rozvoj fakulty 
Dotácia Body 

Bonifikácia 
Poznámka 

1. Školiteľ úspešného doktoranda s výstupom kategórie WOS alebo
SCOPUS 

15 -  WOS SCOPUS časopis + 15 

2. PhD. – zamestnanec katedry SvF 30 

3. Habilitácia, získanie ved. kvalif. stupňa II. 40 

4. Inaugurácia, DrSc., získanie ved. kvalif. stupňa I. 50 
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5. Predseda habilitačnej a inauguračnej komisie, alebo oponent
dizertačnej, habilitačnej  a inauguračnej práce. 

10 

6. Citácie v publikáciách registrovaných vo Web of Science a v
SCOPUS [10/10] 

3 - zahraničný autor +1 

- [10/10] Katedre sa počíta max .10 citácii jednotlivca v zahraničných 

zdrojoch a max. 10 v domácich zdrojoch.  

- Uznávať sa budú len citácie registrované v AIS.  

- Nehodnotia sa vzájomné citácie pracovníkov z jednej fakulty. 

7. Posudok časopiseckého a konferenčného článku WOS alebo
SCOPUS [8] 

3 - [8] - Počíta osem aktivít jednotlivcovi 

8. Posudok knihy, skrípt a grantového projektu [8] 4 

- Hodnotia sa posudky zamestnancov SvF len na práce autorov mimo 

fakulty. 

- [8] Počíta sa prvých osem aktivít jednotlivcovi. 

9. Členstvo v programovom výbore zahraničnej konferencie vo

svetovom jazyku [3] 
3 

- [3] - Hodnotia sa celkovo len 3 aktivity jednotlivcovi. 

- Len jeden člen za katedru. 

10. Členstvo v redakčnej rade časopisu vydávanom vo svetovom jazyku

[3]+ [3]CC
5 - CC +15  

- WOS alebo SCOPUS +10 
- [3] + [3]CC - Hodnotia sa celkovo len 3+3 aktivity jednotlivcovi. 

11. Členstvo v medzinárodných výboroch vedeckých odborných

spoločností [3]
2 - Predseda +2 

- [3] - Hodnotia sa celkovo len 3 aktivity jednotlivcovi. 

- Nehodnotí sa čestné predsedníctvo a členstvo, len aktívne 

12. Členstvo v grantových a normalizačných komisiách [3] 3 - Predseda +1 - [3] - Hodnotia sa celkovo len 3 aktivity jednotlivcovi. 

Tab. 3.  Pridelené granty a projekty  Poznámka 

Získanie a administrovanie projektu Finančný objem – spolu [€] v tis. 

- Projekt musí byť podaný cez referát projektov SvF. 
- Pri projektoch sa hodnotí len finančný objem v € - 

poukázaný fakulte. 
- Do finančného hodnotenia sa nezapočítavajú projekty 

štrukturálnych fondov (Operačný program Výskum 
a inovácie, Operačný program Ľudské zdroje, cezhraničná 
spolupráca, a iné.). 

Počet Body Body tis. € Body Body 

A B AxB C D CxD 
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1. APVV, VEGA, KEGA 10 

3 

- Počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli 
fakultným účtovníctvom a bez kooperácií. 

- Neprijaté projekty - 5 bodov. 
- Projekty APVV – v prvom roku body za prijatie a 

v nasledujúcich rokoch za administrovanie projektu. 
- Projekty VEGA, KEGA – body len v prvom roku za 

získanie projektu. 

2. Projekty financované zmluvou medzi
STU a EÚ s financiami na účte STU – (napr. 
HORIZON 2020, Dunajská stratégia, 
ERASMUS+, atď.) 

20 3 

- Počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli 
fakultným účtovníctvom a bez kooperácií. 

- Platí pre partnerstvo v projekte, v prípade koordinácie 
projektu na SvF sa body zvyšujú o 100% - len v stĺpci 
B. 

- Neprijaté projekty - 5 bodov. 
- V prvom roku body za prijatie a v nasledujúcich 

rokoch za administrovanie projektu. 

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

10 3 

- Počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli 
fakultným účtovníctvom a bez kooperácií. 

- Platí pre partnerstvo v projekte, v prípade koordinácie 
projektu na SvF sa body zvyšujú o 100% - len v stĺpci 
B. 

- Neprijaté projekty - 5 bodov. 
- Body len v prvom roku za získanie projektu. 

4. Výskumné domáce granty mimo 1. 5 3 

- Počítajú sa finančné prostriedky, ktoré prešli 
fakultným účtovníctvom a bez kooperácií. 

- Spôsob získania finančných prostriedkov musí 
štandardne obsahovať súťažný prvok. 

- Neprijaté projekty - 5 bodov. 
- Body len v prvom roku za získanie projektu 

5. Projekty ŠF v rámci operačných
programov,  domáce a cezhraničné 

20 0 
- Neprijaté projekty - 5 bodov. 
- V prvom roku body za prijatie a v nasledujúcich 

rokoch za administrovanie projektu. 

6. ZoD: zaradené ako výskumné 0 3 

- Počítajú sa finančné prostriedky bez DPH 
a kooperácií. 

- Spôsob ich získania musí štandardne obsahovať 
súťažný prvok. 

7. ZoD: nezaradené ako výskumné 0 3 - Počíta sa len réžia. 
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8. Networkingové projekty (napr. COST
atď.) 

5 0 

- Pri projektoch COST len členstvo v management 
komitéte. 

- V prvom roku body za prijatie a v nasledujúcich 
rokoch za administrovanie projektu. 

- Koordinácia projektu +5 

9. Znalecký posudok zadaný fakultou cez
ÚSZ [8] 

2 0 
- [8] Podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem 

aktivít jednotlivcovi. 

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. V prípade, že zamestnanec má na fakulte
čiastočný úväzok, uvedené činnosti sa nevykazujú. 
2. Ak spoluautor je zahraničný, autorstvo sa v plnom rozsahu priznáva interným pracovníkom fakulty (na plný pracovný úväzok).
3. Uvádzajú sa aj práce interných doktorandov katedry.
4. Uvádzajú sa iba práce a citácie, ktoré boli publikované v hodnotenom období a riadne zaevidované v KIC SvF STU.

Vysvetlivky k tabuľkám: 
Tab. 1: Pre všetky publikácie platia charakteristiky a požiadavky uvádzané vo Vyhláške MŠ č. 456/2012. Zaradenie monografií a knižných publikácií podlieha posúdeniu  Verifikačnej komisie pre 
habilitácie a inaugurácie. 

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. Nehodnotia sa vzájomné citácie prác z jednej fakulty. 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. 
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Príloha Hodnotenia VOČ od 2019 
Indikatívny zoznam významných vydavateľstiev vedeckej a pedagogickej literatúry pre Tab. 1 

Zaradenie monografií a knižných publikácií podlieha posúdeniu  Verifikačnej komisie pre habilitácie a inaugurácie. 

1 Academia http://www.academia.cz/ 

2 CERM https://www.cerm.cz/  

3 Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress https://www.press.muni.cz/nakladatelstvi/o-nas/kdo-jsme 

4 Nakladatelství ČVUT https://www.cvut.cz/ceska-technika-nakladatelstvi-cvut 

5 VUTIUM www.vutium.cz  

6 ACS Publications https://pubs.acs.org/ 

7 ACI (American Concrete Institute) https://www.concrete.org/ 

8 American Geophysical Union (AGU) https://publications.agu.org/books/

9 ASCE (American Society of Civil Engineers) https://www.asce.org/booksandjournals/ 

10 Atlantis https://www.atlantis-press.com/ 

11 Blackwell  www.blackwellpublishing.com 

12 Cambridge International Science Publishing www.cisp-publishing.com 

13 Cambridge University Press www.cambridge.org 

14 Canadian Science Publishing http://www.nrcresearchpress.com/ 

15 Columbia University Press https://cup.columbia.edu/ 

16 Copernicus.org https://www.copernicus.org/ 

17 CRC Press www.crcpress.com  / 

18 De Gruyter https://www.degruyter.com/ 

19 Elsevier www.elsevier.com   

20 Emerald Publishing http://www.emeraldgrouppublishing.com/ 

21 FIG www.fig.net 

22 Harvard University Press www.hup.harvard.edu 

23 Chartridge Books Oxford http://www.chartridgebooksoxford.com/ 

24 IAHR Book Series https://www.crcpress.com/IAHR-Monographs/book-series/IAHRMON 

25 IAHS Press https://iahs.info/About-IAHS/IAHS-Press.do 

26 ICA (kartografia/GIS) https://icaci.org/ , https://icaci.org/publications/  

27 ICE Publishing (Institution of Civil Engineers) https://www.icebookshop.com/ 

28 IEEE https://www.ieee.org/education/elearning-library.html 

29 IOP Publishing http://ioppublishing.org/ 

30 ISPRS (fotogrametria, DPZ) 
http://www.isprs.org/ ,  http://www.isprs.org/publications/Default.aspx 
http://www.isprs.org/publications/annals-review.aspx  

31 McGraw-Hill (vrátane imprintov a oddelení) www.mcgraw-hill.com  

32 MDPI – Open Acces Journals (Switzerland)   https://www.mdpi.com/  

33 MIT Press Press http://mitpress.mit.edu/ 

34 Oxford University Press http://global.oup.com/ 

35 Peter Lang https://www.peterlang.com/ 

36 Prentice and Hall  http://www.prenhall.com/hill/ 

37 Princeton University Press https://press.princeton.edu/ 

38 Routledge https://www.routledge.com/ 

39 Science Publishing Group http://www.sciencepublishinggroup.com 

40 Sciendo www.sciendo.com 

41 SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics https://www.siam.org/  

42 Springer www.springer.com 

43 Taylor & Francis www.taylorandfrancis.com 

44 The Geological Society of America https://www.geosociety.org/ 

45 The Geological Society of London https://www.geolsoc.org.uk/ 

46 The National Academies https://www.nap.edu/content/about-the-national-academies-press 

47 University College of London Press https://www.ucl.ac.uk/ucl-press 

48 VDE Verlag https://www.vde-verlag.de/books.html 

49 Waveland Press https://www.waveland.com/browse.php 

50 Wiley  www.wiley.com  

51 Wiley-Blackwell  https://www.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html 

52 World Scientific https://www.worldscientific.com/ 

http://www.academia.cz/
https://www.cerm.cz/
https://www.press.muni.cz/nakladatelstvi/o-nas/kdo-jsme
https://www.cvut.cz/ceska-technika-nakladatelstvi-cvut
http://www.vutium.cz/
https://pubs.acs.org/
https://publications.agu.org/books/
https://www.asce.org/booksandjournals/
https://www.atlantis-press.com/
http://www.blackwellpublishing.com/
http://www.cisp-publishing.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.nrcresearchpress.com/
https://cup.columbia.edu/
https://www.copernicus.org/
http://www.crcpress.com/
https://www.degruyter.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/
http://www.fig.net/
http://www.hup.harvard.edu/
http://www.chartridgebooksoxford.com/
https://www.crcpress.com/IAHR-Monographs/book-series/IAHRMON
https://iahs.info/About-IAHS/IAHS-Press.do
https://icaci.org/publications/
https://www.icebookshop.com/
https://www.ieee.org/education/elearning-library.html
http://ioppublishing.org/
http://www.isprs.org/
http://www.isprs.org/publications/Default.aspx
http://www.isprs.org/publications/annals-review.aspx
http://www.mcgraw-hill.com/
https://www.mdpi.com/
http://mitpress.mit.edu/
http://global.oup.com/
https://www.peterlang.com/
http://www.prenhall.com/hill/
https://press.princeton.edu/
https://www.routledge.com/
http://www.sciencepublishinggroup.com/
http://www.sciendo.com/
https://www.siam.org/
http://www.springer.com/
http://www.taylorandfrancis.com/
https://www.geosociety.org/
https://www.geolsoc.org.uk/
https://www.nap.edu/content/about-the-national-academies-press
https://www.ucl.ac.uk/ucl-press
https://www.vde-verlag.de/books.html
https://www.waveland.com/browse.php
http://www.wiley.com/
https://www.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html
https://www.worldscientific.com/
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 Príloha č. 4 

Vážený pán 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
Predseda VEGA 
FFUK – Katedra logiky a metodológie vied 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Gondova 2, P.O.BOX 32 
814 99 Bratislava 

V Bratislave 24.1.2019 

Vážený pán profesor, 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 

januára 2019 zaoberal podnetom svojho člena prof. Ing. Ivana Baláža, PhD., ktorý sa týkal 

hodnotenia projektov VEGA a vychádzal z jeho skúseností s komisiou VEGA č.6. Tieto sa týkali 

hodnotenia tých projektov VEGA, v ktorých bol prof. Baláž zodpovedným riešiteľom. Všetkým 

členom AS SvF zdokumentoval svoj podnet aj s podrobným podkladovým materiálom.  Komisia 

VEGA č.6 totiž pri svojom hodnotení, znížila priemerné hodnotenie projektu oponentami prof. 

Baláža o cca 8 bodov tak, že jeho projekt bol mimo finančného príspevku. Pri ostatných projektoch 

bola diferencia max. v rámci bodu. 

AS okrem iného oboznámil aj s vyhodnotením skončeného VEGA projektu 1/0819/15, kde sa v 

záverečnom textovom hodnotení uvádza:  „Už zo stanovených cieľov a následne aj z ich splnenia a 

dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že v projekte absentovali vedecké aspekty výskumu. Riešitelia 

deklarujú príspevok k normotvornej činnosti a jeho hodnotenie je mimo kompetencie VEGA 

komisie.“ Pýtame sa ? Aká je to komisia, ktorá v záverečnom hodnotení kritizuje ciele projektu, ktorý 

na začiatku sama odsúhlasila a teraz posudzuje aj napriek tomu, že na to nemá kompetencie...? 

Profesor Baláž požiadal Ministerku školstva o prešetrenie dôvodov zamietnutia projektu, no jej 

odpoveď bola len formálna.   

Profesor Baláž oslovil tiež predsedu vlády, a podľa jeho promptnej odpovede sa podklady preverujú. 

Vážený pán profesor, na jar 2018 Vám Vedecká rada Stavebnej fakulty poslala list, v ktorom 

prezentovala problémy hodnotenia práce Profesora Baláža komisiou VEGA č.6. Žiaľ profesor Baláž 

sa vysvetlenia nedočkal.  

Vážený pán profesor, dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše vyjadrenie a nápravu zjavnej chyby komisie 

VEGA č.6, ktorou poškodila špičkového profesora našej fakulty a najlepšieho experta v oblasti 

oceľových a hliníkových konštrukcií na Slovensku, čo dokumentujú najmä jeho publikačné aktivity a 

medzinárodné aktivity ako reprezentanta Slovenska v uvedenej oblasti.  

S pozdravom  za Akademický senát  Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. 

      predsedníčka AS SvF 
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