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ZÁPISNICA č. 06/2019 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU 
dňa 15.11.2019  

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 17. 5. 2019 
5. Kontrola uznesení 
6. Návrh prodekana pre zahraničné vzdelávanie (na schválenie) 
7. Návrh akreditačných štandardov (informácia) 
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 
prof. Škultétyová.     

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:   21 
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  18 
Počet členov študentskej časti:    11 
Počet prítomných členov študentskej časti:    7 
Ospravedlnení: Mgr. Herzánová, Ing. Kurčová, doc. Psotný, Ing. Arnould, Bieliková, Bučková, 

Velická  
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, Ing. 

Šatura    

Prezenčná listina zo dňa 15.11.2019 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  doc. Fraštia  a doc. Hruštinec.  
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Horník a Hucko. Do komsie na sčítanie hlasov za 
zamestnaneckú časť bol navrhnutý doc. Borzovič.    
 

Uznesenie č. 48 AS/19 
AS SvF schvaľuje  doc. Fraštiu a doc. Hruštinca za overovateľov zápisnice.  
 

 

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

32 
23 

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

23 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 48 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 
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Uznesenie č. 49 AS/19 

AS SvF schvaľuje Bc. Horníka a Hucka za skrutátorov. Do komisie na sčítanie hlasov za 
zamestanenckú časť schvaľuje doc. Borzoviča. 

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

32 
23 

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

23 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 49 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. 50 AS/19 
AS SvF schvaľuje program rokovania AS SvF. 
 

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

32 
23 

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

23 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 50 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných 
na hlasovaní. 

 

K bodu 4: Schválenie zápisnice  z rokovania AS SvF dňa 17.5.2019  

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

Uznesenie č. 51 AS/19 
AS SvF schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF dňa 17.5.2019.  
 

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

32 
23 

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

23 
0 
0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 51 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: Návrh prodekana pre zahraničné vzťahy (na schválenie)  

Dekan predložil senátu návrh na vymenovanie doc. Dr. techn. Ing. arch. Romana Rabenseifera 
za prodekana pre zahraničné vzťahy (príloha č. 1). 
Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadnutí predložený návrh dekana na vymenovanie 
prodekana pre zahraničné vzťahy prerokovalo a odporúča ho schváliť. 
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Uznesenie č. 52 AS/19 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doc. Dr. techn. Ing. arch. 
Romana Rabenseifera za prodekana pre funkčné obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2023 s 
pôsobnosťou na úseku: zahraničné vzťahy, bez pripomienok. Uvedené kompetencie prestáva 
vykonávať od 1.1. 2020 prodekanka prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.  

                 

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

32 
23 

  

 
 

Hlasovanie o návrhu na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy 

Navrhovaný: 
Hlasujem 

ZA* 
Hlasujem 
PROTI* 

ZDRŽIAVAM SA 
hlasovania* 

doc. Dr. techn. Ing. arch.  

Roman Rabenseifer  
23 0 0 

 
Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 52 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 
 

 

K bodu 7: Návrh akreditačných štandardov (informácia) 

Predsedníčka AS SvF vyzvala dekana fakulty, aby senátorov informoval o návrhu akreditačných 
štandardov. Materiál vypracovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.  
Pripomienky k návrhu akreditačných štandardov je potrebné poslať do 19.11.2019 na Rektorát 
STU. Senátori svoje pripomienky môžu zaslať prodekanovi doc. Makýšovi.  
Do 5.12.2019 budú pripomienky z fakúlt STU zosumarizované a zaslané do akreditačnej 
agentúry. 
V diskusii doc. Sandanus vyslovil názor, že zvyšovanie (sprísňovanie) kritérií postupov pre STU 
a SvF považuje za nesprávne. Keď budú platiť pravidlá akreditačnej komisie, nech platia pre 
všetky VŠ. Doc. Šulek sa zaujímal o to, ako sa zabráni tomu, aby sa habilitačné a inauguračné 
konanie realizovalo na VŠ s nižšími kritériami, a nie na SvF STU, kde budú schválené vyššie 
kritériá. Dekan odpovedal, že na habilitačné konanie a inauguračné konanie prebiehajúce na 
inej fakulte, treba stanovisko a vyjadrenie fakulty, na ktorej uchadzač pôsobí. V prípade, že 
potenciálny doc. alebo prof.  sa rozhodne robiť inauguračné alebo habilitačné konanie na inej 
fakulte, kde sú nižšie kritériá, SvF mu to odsúhlasiť nemusí.                
 
 

 

K bodu 8: Z vyšších orgánov 

 
1/ Dekan informoval o zasadnutí Kolégia rektora STU dňa 4.11.2019. Vianočný koncert STU sa 
uskutoční dňa 3.12.2019 v DPOH. Bližšie informácie zo zasadnutia KR STU sú k dispozícii 
v Zápisnici č. 9/2019 na stránke STU: 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/
zasadnutia_kr/Zapisnica_2019-11-04.pdf 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr/Zapisnica_2019-11-04.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr/Zapisnica_2019-11-04.pdf
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2/ Predsedníčka AS SvF oboznámila senátorov o zasadnutí AS STU dňa 28.10.2019. Informovala 
o bodoch programu aktuálne otázky STU - príprava aktualizácie dlhodobého zámeru STU, 
personálny audit, začatie rekonštrukcie priestorov súvisiacich so zriadením MŠ; návrh dodatkov 
k Organizačným poriadkom Rektorátu STU, UVP STU a Projektového strediska; schválenie 
členstva STU v inej právnickej osobe - Americká obchodná komora a Slovenská batériová 
aliancia; návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti nehnuteľných vecí STU a žiadosť 
o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU. 
Senátor doc. Hruštinec informoval o diskusii v AS STU ohľadom vyjadrenia  hovorcu STU 
o zlúčení UK Bratislava a  STU Bratislava. Predsedníčka AS sa poďakovala JUDr. Zajacovej za jej 
prácu vykonanú v súvislosti s bodom programu - návrh opatrení pre AS FIIT a príprava volieb 
do volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a požiadala ju, aby senát o tomo bode  informovala.
  
Bližšie informácie zo zasadnutia AS STU sú k dispozícii v Zápisnici č. 3 na stránke STU :  

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2019/Zapisnic
a_AS_28_10_2019.pdf 

V diskusii k otázke vyjadrenia hovorcu STU o zlučovaní UK a STU vystúpili senátori doc. 
Hruštinec a doc. Petráková.  
Dekan v čase konania senátu nemal informácie o oficiálnom materiály týkajúceho sa  zlučovania 
UK a STU. 
 

K bodu 9: Rôzne 

 
1/ Zástupkyňa v Rade VŠ Ing. arch. Minarovičová podala senátorom informácie zo zasadnutia 
Rady VŠ, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo a odborné komisie RVŠ SR. Informovala 
o možnosti pripomienkovať zverejnený návrh akreditačných štandardov cez Radu VŠ.  
 
 

Najbližšie zasadnutie AS SvF bude dňa 13.12.2019 o 9:00 hod. 
 
 
 
 

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

Zapísala:  Ing. Marcela Maliariková  

Overovatelia:  doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.  

           

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2019/Zapisnica_AS_28_10_2019.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2019/Zapisnica_AS_28_10_2019.pdf
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                                                                                                                                                     Príloha č. 1 

 

 

 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
15. 11. 2019 

 
 
Návrh na doplnenie prodekanov na funkčné obdobie 2019 až 
2023 

 

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

 
Vypracoval: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
 dekan 
  
 
 
 
Návrhy uznesení: Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doc. 

Dr. techn. Ing. arch. Romana Rabenseifera za prodekana pre funkčné 
obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2023 s pôsobnosťou na úseku: 
zahraničné vzťahy. Uvedené kompetencie prestáva vykonávať od 1.1. 
2020 prodekanka prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. 

              a) bez pripomienok 
              b) s pripomienkami   
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Návrh prodekanov 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 
1.1.2020 do 31.5.2023 s pôsobením na úseku:  
 
  

- doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer – zahraničné vzťahy 
  
Zdôvodnenie: 
SvF STU mala v minulosti piatich prodekanov, pričom oblasť zahraničných vzťahov pokrýval samostatný 
prodekan. Takýto stav je stále zakotvený aj v platnom Štatúte SvF STU a Organizačnom poriadku SvF STU. 
Z dôvodu racionalizácie činností na fakulte, vrátane činností prodekanov, boli pozície prodekana pre vedu 
a výskum a prodekana pre zahraničné vzťahy zlúčené a vykonávané jedným prodekanom. V súčasnosti, resp. 
v nedávnej minulosti enormne narástla agenda vedy a výskumu a súčasne je pre fakultu veľmi dôležité 
prehĺbenie internacionalizácie výskumu aj štúdia. Táto internacionalizácia je aj jedným z bodov volebného 
programu súčasného vedenia fakulty.  
Intenzifikácia zahraničných vzťahov vo vedeckej oblasti (intenzívnejšie zapojenie fakulty do medzinárodného 
výskumu, spoločné európske projekty), v pedagogickej oblasti (hľadanie partnerov pre spoločné študijné 
programy) a súčasne potreba zvýšenia počtu zahraničných študentov (náborové aktivity v zahraničí) si 
vyžaduje plné nasadenie prodekana, ktorý nebude mať v náplni práce inú agendu.  
Na riadenie tohto veľmi dôležitého úseku fakulty – zahraničných vzťahov, je navrhovaný  skúsený 
a erudovaný kandidát – doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer.  
Doc. Rabenseifer preukázal počas pôsobenia na fakulte organizačný talent a manažérske zručnosti. Má 
bohaté skúsenosti s manažovaním a riešením rôznych typov domácich aj medzinárodných projektov 
a významnú publikačnú aktivitu. Má vynikajúce jazykové znalosti a bohatú zahraničnú spoluprácu. Doc. 
Rabenseifer má všetky predpoklady pre úspešné pôsobenie v pozícii prodekana pre zahraničné vzťahy. 

Predložený návrh znamená aj zvýšenie vyváženosti vedenia fakulty, nakoľko doc. Rabenseifer reprezentuje 
svojou odbornosťou oblasť pozemných stavieb a architektúry, ktorá vo vedení nebola zastúpená 
prodekanom. Táto nominácia zlepšuje predpoklady pre úspešné plnenie všetkých úloh fakulty v súlade 
s programovým vyhlásením.  

 

 
V Bratislave, 4. 11. 2019. 
 
 
 
                                                prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                                       dekan  
 
 

 
 


