
 1 

 
 

ZÁPISNICA č. 05/2019 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU 
dňa 17.05.2019  

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 29. 3. 2019 
5. Kontrola uznesení 
6. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018 (na schválenie) 
7. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019 (na schválenie) 
8. Rozpis dotácie na rok 2019 (na schválenie) 
9. Návrh prodekana pre vzdelávanie (na schválenie) 
10. Z vyšších orgánov 
11. Rôzne 

 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS SvF prof. 
Škultétyová.     

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:   21 
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  20 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:  10 
Ospravedlnení: Ing. Struhárová, N. Velická  
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, Ing. Šatura    

Prezenčná listina zo dňa 17.05.2019 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  doc. Borzovič  a Ing. Bucha. 
Za skrutátorov boli navrhnutí:  Bc. Naddourová a P. Kubica.  
 

Uznesenie č. 38 AS/19 
AS SvF schvaľuje  doc. Borzoviča a Ing. Buchu za overovateľov zápisnice. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
27 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

27 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 38 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Uznesenie č. 39 AS/19 

AS SvF schvaľuje Bc. Naddourovú a P. Kubicu za skrutátorov.   

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
28 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

28 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 39 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. 
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Uznesenie č. 40 AS/19 
AS SvF schvaľuje program rokovania AS SvF. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
28 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

28 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 40 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 4: Schválenie zápisnice  z rokovania AS SvF dňa 29.3.2019  

Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici neboli doručené zo strany senátorov žiadne 
pripomienky.  
 

Uznesenie č. 41 AS/19 
AS SvF schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF dňa 29.3.2019.  
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
28 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

28 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 41 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 5: Kontrola uznesení  

Predsedníčka AS SvF konštatovala, že z predchádzajúceho zasadnutia AS SvF nevyplývali žiadne termínované 
uznesenia.  
 

K bodu 6: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018  (na schválenie)  

Dekan predložil senátorom správu o hospodárení fakulty za rok 2018. Podrobné informácie senátorom podal 
tajomník fakulty Ing. Šatura. Predseda EK doc. Hruštinec informoval senátorov, že ekonomická komisia AS 
SvF na svojom zasadnutí prehodnotila predložený materiál a odporúča jeho schválenie. Predsedníctvo AS SvF 
odporúča správu schváliť 
V diskusii k uvedenému materiálu vyjadril doc. Hruštinec požiadavku, aby v budúcnosti predkladaný materiál  
obsahoval bližšiu špecifikáciu jednotlivých položiek: najmä položiek ako „spotreba energie“, „ iné ostatné 
náklady“ a „ostatné služby“. Senátori návrh doc. Hruštinca podporili. Dekan a tajomník fakulty túto 
požiadavku senátorov akceptovali. 
 

Uznesenie č. 42 AS/19 
AS SvF schvaľuje Správu o hospodárení fakulty za rok 2018 bez pripomienok.  
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
30 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

30 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 42 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 7: Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019 (na schválenie) 

Dekan predložil senátorom návrh rozpočtu fakulty na rok 2019. Podrobné informácie senátorom podal 
tajomník fakulty Ing. Šatura. Predseda EK  doc. Hruštinec informoval senátorov, že ekonomická komisia AS 
SvF na svojom zasadnutí prehodnotila predložený materiál a odporúča jeho schválenie. Predsedníctvo AS SvF 
odporúča návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť. 
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Uznesenie č. 43 AS/19 
AS SvF schvaľuje návrh rozpočtu fakulty na rok 2019 bez pripomienok 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
30 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

30 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 43 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 8: Rozpis dotácie na rok 2019 (na schválenie) 

Dekan predložil senátorom návrh rozpisu dotácie na rok 2019. Podrobné informácie senátorom podal 
tajomník fakulty Ing. Šatura. Predseda EK doc. Hruštinec informoval senátorov o tom, že ekonomická komisia 
AS SvF na svojom zasadnutí prehodnotila predložený materiál a odporúča jeho schválenie pričom sa viedla 
práve k rozdeleniu mzdových prostriedkov dlhá diskusia. Predsedníctvo AS SvF odporúča rozpis dotácie na 
rok 2019 schváliť avšak vo svojich záveroch konštatovalo, že na zasadnutí AS je potrebné prerokovať a 
optimalizovať neprimeraný nárast mzdových prostriedkov pracovníkov celofakultných pracovísk (najmä CIT) 
voči mzdovým prostriedkom katedier. 
 
V diskusii senátori reagovali na nárast mzdových prostriedkov pre celofakultné pracoviská (najmä pracovisko 
CIT) v porovnaní s katedrami. V diskusii vystúpili senátori : Ing. Macák, doc. Sandanus,  Ing. Zuzulová, Ing. 
Minarovičová, Ing. Bucha, Ing. Kurčová, doc. Petráková, Ing. Arnould. Konštatovali že nárast mzdových 
prostriedkov pre pracoviská je nevyvážený, demotivačný, môže viesť k odchodu mladých pedagogických 
pracovníkov. Ku všetkým diskusným príspevkom podali vysvetlenie dekan, resp. tajomník fakulty. 
 
Doc. Hruštinec v diskusii uviedol, že v roku 2019 sú navrhnuté nad-tarifné mzdové prostriedky “MP“ (t.j. 
rozdiel medzi rozpočtovanými MP a požiadavkami na tarifné platy) pre celofakultne pracoviská (Dekanát a 
Kočovce + KIC + CIT) priemerne v objeme +40,31% pričom pre Katedry je objem nad-tarifných MP priemerne 
+24,66%. Pre jednotlivé celofakultné pracoviská predstavuje objem tzv. “garantovaných“ nad-tarifných MP: 
CIT = +129,52%; KIC = +26,59% a Dekanát a Kočovce = +24,94%. Podľa názoru doc. Hruštinca je objem 
“garantovaných“ nad-tarifných MP pre CIT (+129,52%) neprimeraný vzhľadom na “negarantované“ 
priemerné nad-tarifné MP pre Katedry (+24,66%).    
Doc. Šulek požiadal, aby v súvislosti s Návrhom rozdelenia MP na rok 2019 bola zo strany vedenia SvF 
vysvetlená disproporcia medzi objemom navrhovaných osobných príplatkov pre katedry a pre celofakultné 
pracoviská. V prípade  katedier tvorí navrhovaný objem osobných príplatkov v priemere 22% z ich tarifných 
platov. V prípade celofakultných pracovísk  tvorí navrhovaný objem osobných príplatkov v priemere 40% z 
ich tarifných platov. Ďalej upozornil na to, že Návrh rozdelenia MP na rok 2019 môže byť, vzhľadom na 
uvedenú disproporciu, vnímaný zo strany katedier SvF ako demotivačný.   
Doc. Borzovič  v diskusii v súvislosti s navrhovaným rozpisom dotácie na rok 2019 poukázal na situáciu na 
pracovisku CL na Trnávke: 
Je všeobecne zaznamenaný nárast mzdových prostriedkov. Mzdový fond CL dlhodobo klesá. V tomto roku 
o 5 %, čo je možno v súlade s dlhodobou koncepciou CL, ktorá však viedla v posledných rokoch 
k minimalizovaniu pracovného personálu na 3 osoby (vedúci pracovník, administratívny pracovník 
a remeselník). Za najkritickejšie však je možné považovať vekovú štruktúru (dôchodkový vek) a hroziacu 
stratu kontinuity na tomto špecifickom pracovisku. Mzdové prostriedky 13 690 € na rok 2019 predstavujú 
samozrejme ich čiastkové úväzky. Riešením nie je ani všeobecné priemerné navýšenie prostriedkov o 7 %, ale 
opustenie súčasnej dlhodobej koncepcie pre CL. Laboratória neodmysliteľne patria k prestíži technických 
univerzít. V minulosti budovali úspešne meno našej fakulty a univerzity. Okrem výskumných činností je ich 
úlohou aj hospodárska činnosť pre prax, tá sa však v takomto zložení dá ťažko realizovať. 
 
 

Uznesenie č. 44 AS/19 
AS SvF schvaľuje rozpis dotácie na rok 2019 bez pripomienok.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
30 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 

23 
4 
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Zdržali sa hlasovania: 3 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 44 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 9: Návrh prodekana pre vzdelávanie (na schválenie) 

Dekan predložil senátu návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Makýša, PhD. za prodekana pre 
vzdelávanie, pedagogickú činnosť a pre vnútorný systém kvality (príloha č. 1). 
Predsedníčka Legislatívnej komisie AS SvF Ing. Kurčová informovala senátorov, že Legislatívna komisia 
zasadala pred zasadnutím akademického senátu pre prerokovanie bodu programu AS č. 9 na 17.5.2019 s 
názvom „Návrh prodekana pre vzdelávanie (na schválenie)“. Informovala senátorov o zápise z uvedeného 
zasadnutia, ktoré obsahuje stanovisko legislatívnej komisie k návrhu na vymenovanie doc. Ing. Petra Makýša, 
PhD. na post prodekana SvF STU pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality (príloha č. 
2). Predsedníctvo AS SvF sa na svojom zasadnutí stotožnilo so stanoviskom legislatívnej komisie AS SvF. 
Predsedníčka PaVV komisie AS SvF prof. Kohnová informovala senátorov, že členovia PaVV komisie 
korešpondenčne zaujali stanovisko k predloženému návrhu dekana a plne po odbornej stránke podporili doc. 
P. Makýša na post prodekana pre vzdelávanie.  
Dekan reagoval na stanovisko LK, predložil písomné právne stanovisko Oddelenia legislatívy a právnych 
služieb Univerzity Komenského v Bratislave k výkladu Zákona č. 131/2002 Z. z. (z 21. februára 2002) 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 10  v odseku 8. 
V diskusii vystúpili senátori: doc. Hruštinec, Ing. Kurčová, doc. Borzovič, doc. Fraštia. Ing. Kurčová požadovala 
stanovisko právnika RSTU. Doc. Fraštia požiadal LK, či na základe predloženého dokumentu  LK neprehodnotí 
svoje pôvodné stanovisko.  
Na základe požiadavky a diskusie, predsedníčka AS SvF prerušila zasadnutie AS SvF na 15 minút, počas 
ktorého sa LK poradila o ďalšom postupe.   
 
Po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie senátu v bode č. 9. Legislatívna komisia AS SvF oboznámila 
senátorov so svojím stanoviskom, ktoré prijala na základe diskusie na svojom zasadaní počas prerušenia 
zasadnutia AS SvF konaného 17.5.2019. 
 
Stanovisko legislatívnej komisie: 
Legislatívna komisia berie na vedomie písomné právne stanovisko Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Univerzity Komenského v Bratislave predložené dekanom SvF prof. Ing. Stanislavom Unčíkom, PhD. na AS SvF 
STU a odporúča hlasovať o vymenovaní doc. Ing. Petra Makýša, PhD. na post prodekana SvF STU pre 
vzdelávanie a pedagogickú činnosť a pre vnútorný systém kvality s pripomienkou. 
 
Akademický senát SvF berie na vedomie stanovisko Legislatívnej komisie AS SvF a na základe toho dala 
predsedníčka AS SvF schváliť pripomienku k hlasovaniu k bodu 9. 

Uznesenie č. 45AS/19 
AS SvF berie na vedomie písomné právne stanovisko Oddelenia legislatívy a právnych služieb Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktoré bolo predložené dekanom SvF prof. Ing. Stanislavom Unčíkom, PhD. na AS 
SvF STU a bude prílohou zápisnice zo zasadnutia AS SvF, ktorá nebude zverejnená. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
27 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 
Zdržali sa hlasovania: 

27 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 45 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
Predtým ako predsedníčka AS SvF dala o návrhu na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie hlasovať, 
navrhla do komisie na sčítavanie hlasov za zamestnaneckú časť AS SvF schváliť doc. Borzoviča.  
 

Uznesenie č. 46 AS/19 
AS SvF schvaľuje doc. Borzoviča do sčítacej komisie k hlasovaniu v bode č. 9 programu. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
27 

Počet hlasov za: 
Počet hlasov proti: 

27 
0 
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Zdržali sa hlasovania: 0 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 46 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 47 AS/19 
AS SvF schvaľuje doc. Ing. Petra Makýša, PhD., za prodekana pre funkčné obdobie od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023 
s pôsobnosťou na úsekoch: vzdelávanie a pedagogická činnosť, vnútorný systém kvality s pripomienkou. 
Uvedené kompetencie prestáva vykonávať od 1.6. 2019 prodekan doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.   
 

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
27 

  

 
Hlasovanie o návrhu na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie 

Navrhovaný: 
Hlasujem 

ZA* 
Hlasujem 
PROTI* 

ZDRŽIAVAM SA 
hlasovania* 

doc. Ing. Peter MAKÝŠ, PhD. 24 2 1 

Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 47 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na 
hlasovaní. 

 

K bodu 10: Z vyšších orgánov 

Dekan informoval senátorov o zasadnutí Vedeckej rady  STU dňa  15.5.2019, na ktorom SvF podala dva návrhy 
(Ing. Recký a prof. Sokol – emetirný prof.). Obidva predložené návrhy VR STU schválila. Bližšie informácie sú 
na stránke R-STU. 

 

K bodu 11: Rôzne 

1. Predsedníčka AS SvF požiadala predsedov obvodných volebných komisií, aby informovali senátorov 
o priebehu volieb do AS STU, ktoré sa konali na fakulte v dňoch 6. – 7.5.2019. Za zamestnaneckú časť AS 
SvF informovala senátorov predsedníčka VK doc. Antošová, ktorá konštatovala že voľby do AS STU 
prebehli v zmysle schváleného harmonogramu a organizačných pokynov, so  70% -nou účasťou voličov. 
Poradie kandidátov na členov AS STU za zamestnaneckú časť AS SvF podľa počtu získaných hlasov: 

 

1. doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 

2. JUDr. Janka Zajacová, PhD.  

3. prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

4. prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

 
Náhradníci : 
1. prof. Ing. Jozef  Hraška, PhD. 

2. doc. Ing. Július  Šoltész, PhD. 

3. Ing. Peter Buday, PhD.  

Za študentskú časť AS SvF informoval senátorov o priebehu volieb predseda VK R. Horník. Voľby do AS STU 
prebehli v zmysle schváleného harmonogramu a organizačných pokynov. Poradie kandidátov na členov AS 
STU za študentskú časť AS SvF podľa počtu získaných hlasov: 

1. Tomáš Šaliga 

2. Milan Švolík 

 
Náhradníčka : 
1. Bc. Barbora Junasová 

Podpredsedníčka AS SvF JUDr. Zajacová poďakovala predsedom VK za organizáciu a samotný priebeh volieb 
do AS STU. 
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2. Doc. Petráková : 
-  vyzvala pána dekana, aby na nasledujúcom zasadnutí AS SvF informoval senátorov 

o reštrukturalizácii CIT, 
- odporúča predsedom komisií AS SvF, aby bol na zasadnutia komisií pri riešení personálnych 

a ekonomických otázok prizvaný dekan fakulty. 
3.  Doc.  Hruštinec  informoval členov AS, že na rokovaní AS STU dňa 29.4.2019 bol prijatý materiál s názvom 
“Zásady identifikácie excelentných tvorivých tímov STU a odmeňovania špičkových výstupov jednotlivcov“, 
ktorý bol zaslaný ako informatívny materiál aj na rokovanie AS SvF STU. V rámci schváleného rozpočtu STU 
na rok 2019 je vyčlenených a schválených spolu =600.000,- EUR na oceňovanie špičkových výstupov 
(publikačných, inžinierskych a umeleckých) jednotlivcov a excelentných tvorivých tímov STU. Odporučil 
prípadným jednotlivcom alebo tímom, ktorí majú špičkové výstupy alebo excelentné tímové výsledky, aby si 
schválené “Zásady ...“ podrobnejšie preštudovali a uchádzali sa o vyčlenenú finančnú podporu.  
 
4.  Najbližšie zasadnutie AS SvF je plánované v novom školskom roku 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 

  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 
predsedníčka AS SvF 

Zapísala:  A. Urbanovská  

Overovatelia:  doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.  

 Ing. Blažej Bucha, PhD.  
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Príloha č. 1 

Návrh na vymenovanie prodekana SvF STU na funkčné obdobie 2019-2023 
 

 
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení zmien a doplnkov a Štatútom SvF STU v 
Bratislave predkladám návrh na vymenovanie prodekana SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 
1.6.2019 do 31.5.2023 s pôsobením na úsekoch: 
  

- doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – vzdelávanie a pedagogická činnosť, vnútorný systém kvality, 
  
Zdôvodnenie: 
Predkladaný návrh prodekana rieši provizórny stav v zložení vedenia fakulty. Na riadenie jedného 
z najdôležitejších úsekov fakulty – pedagogiky, je navrhovaný mimoriadne skúsený a erudovaný kandidát – 
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.  Doc. Makýš v nedávnej minulosti riadil pedagogický proces na SvF a všetko čo 
s tým súvisí dve funkčné obdobia. Počas svojho pôsobenia sa stal jedným z najrešpektovanejších študijných 
prodekanov na našej univerzite. Významne sa zaslúžil o akreditáciu STU, keď bol po úmrtí vtedajšieho 
prorektora pre vzdelávanie oslovený rektorom STU a pomohol vyriešiť záležitosti, predovšetkým systém 
riadenia kvality, potrebné na úspešnú akreditáciu univerzity. Ocenením jeho kvalít a znalostí v oblasti 
riadenia pedagogického procesu je aj skutočnosť, že bol oslovený predsedom novovzniknutej Akreditačnej 
agentúry a stal sa členom tímu, ktorý pripravuje akreditačné štandardy.  
Po štvormesačnej prestávke v mandáte prodekana, je doc. Makýš v súlade so  zákonom č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách v znení zmien a doplnkov opätovne navrhnutý na vymenovanie na prodekana. Som 
presvedčený, že doc. Makýš, so svojimi skúsenosťami, znalosťami, poznaním problémov fakulty, 
pracovitosťou a kreativitou je najlepším riešením postu študijného prodekana. 

Predložený návrh znamená aj zvýšenie vyváženosti vedenia fakulty, nakoľko doc. Makýš reprezentuje svojou 
odbornosťou oblasť pozemných stavieb a technológií, ktorá vo vedení nebola zastúpená prodekanom. Táto 
nominácia zlepšuje predpoklady pre úspešné plnenie všetkých úloh fakulty v súlade s programovým 
vyhlásením.  
 
V Bratislave 6. 5. 2019   
 
                                                              prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                                            dekan  
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Príloha č. 2 

 

 

Zápis zo zasadnutia legislatívnej komisie 13.5.2019, 9:45 hod 
 
 
Prítomní:  Mária Kurčová, Andrea Zuzulová, Katarína Minarovičová, Viktor Borzovič, 

  Richard Horník 
Hosť:    predsedníčka senátu Ivona Škultétyová 
Ospravedlnení:  Lucia Bučková 
 
Priebeh zasadnutia: 
Legislatívna komisia zasadala pred zasadnutím akademického senátu  pre prerokovanie bodu 
programu AS č. 9 na 17.5.2019 s názvom „Návrh prodekana pre vzdelávanie (na schválenie)“. 
Dekan fakulty prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. predkladá návrh na vymenovanie prodekana SvF STU 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1.6.2019 do 31.5.2019 doc. Ing. Petra Makýša, PhD. pre oblasť 
vzdelávanie a pedagogická činnosť, vnútorný systém kvality. Kandidát na vymenovanie prodekana 
pôsobil na  tomto poste dve funkčné obdobia za sebou a je opätovne navrhovaný na nasledujúce 
funkčné obdobie po štvormesačnej pauze. Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. (z 21. februára 2002) 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 10 (Dekan), odseku 8 môže 
funkciu prodekana vykonávať na tej istej fakulte verejnej vysokej školy tá istá osoba najviac dve po 
sebe nasledujúce funkčné obdobia. Druhé funkčné obdobie doc. Makýša skončilo 31.1.2019. 
Vzhľadom na vyskytujúce sa otázky o možnosti obsadenia danej funkcie prodekana na nasledujúce 
funkčné obdobie, po dvoch po sebe už skončených funkčných obdobiach, legislatívna 
komisia vyslovuje nasledovné stanovisko. 
Stanovisko legislatívnej komisie k návrhu na vymenovanie doc. Ing. Petra Makýša, PhD. na post 
prodekana SvF STU pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality 
Legislatívna komisia nepochybuje o odbornej zdatnosti a erudovanosti doc. Ing. Petra Makýša, PhD. 
pre navrhovaný post prodekana. 
Zákon č. 131/2002 Z.z. (z 21. februára 2002) o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v § 10 (Dekan) v odseku 8 stanovuje „ ... Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení 
akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Na tej istej 
fakulte verejnej vysokej školy môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana fakulty verejnej 
vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“  
Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. vykonával funkciu prodekana SvF STU dve funkčné obdobia za sebou 
a je navrhnutý na post prodekana, síce so štvormesačnou pauzou, ale na ďalšie – práve 
prebiehajúce, nasledovné funkčné obdobie.  Vzhľadom na to, že zákon č. 131/2002 Z.z., sa 
nezmieňuje o žiadnych pauzách medzi dvomi nasledujúcimi funkčnými obdobiami, ale len o po 
sebe nasledujúcich funkčných obdobiach, nie je jednoznačné, či je návrh doc. Makýša na post 
prodekana v súlade so zákonom. Z uvedeného dôvodu legislatívna komisia odporúča pred 
hlasovaním akademického senátu Stavebnej fakulty v tejto veci vyžiadať od dekana písomné právne 
stanovisko odborníka na legislatívu pre oblasť vysokých škôl k zákonnosti uvedeného postupu pri 
vymenovaní doc. Ing. Petra Makýša, PhD. na post prodekana Stavebnej fakulty pre vzdelávanie 
a pedagogickú činnosť a pre vnútorný systém kvality. 
 
 
Bratislava, 13.5.2019 
 


