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ZÁPISNICA č. 07/2019 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU 
dňa 13.12.2019  

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 15. 11. 2019 
5. Kontrola uznesení 
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 

harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v Bratislave (na 
schválenie) 

7. Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie SvF STU (na schválenie) 
8. Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU v Bratislave na obdobie od roku 2019 (na prerokovanie) 
9. Z vyšších orgánov 
10. 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:   19 
Počet členov študentskej časti:     11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                   10 
Ospravedlnení:  Mgr. Herzánová, doc. Šulek, Šaliga  
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, Ing. Šatura, prof. 

Stanko    

Prezenčná listina zo dňa 13.12.2019 je priložená k originálu zápisnice.  
 
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  prof. Kohnová a Mgr. Jurči.  
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Arnould a Bieliková. Do komisie na sčítanie hlasov za zamestnaneckú časť 
bola navrhnutá doc. Húsenicová.    
 

Uznesenie č. 53 AS/19 
AS SvF schvaľuje  prof. Kohnovú  a Mgr. Jurčiho za overovateľov zápisnice.  

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

 
Uznesenie č. 54 AS/19 

AS SvF schvaľuje Ing. Arnoulda a Bielikovú za skrutátorov. Do komisie na sčítanie hlasov za zamestanenckú 
časť schvaľuje doc. Húsenicovú. 
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Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 

32 
28 

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

27 
0 
1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 54 AS/19 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 55 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. 55 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 

K bodu 4: Schválenie zápisnice  z rokovania AS SvF dňa 15.11.2019  

Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici bola doručená pripomienka Ing. arch. 
Minarovičovej, ohľadom informácie z Rady VŠ. Pôvodné znenie k bodu 9: Zástupkyňa v Rade VŠ Ing. arch. 
Minarovičová podala senátorom informácie zo zasadnutia Rady VŠ, na ktorom bolo zvolené nové 
predsedníctvo. Nové znenie k bodu 9: 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. 
 

Uznesenie č. 56 AS/19 
AS SvF schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF dňa 15.11.2019 s pripomienkou.  
 

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. 56 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: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny 
a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v Bratislave (na 
schválenie)  

Predsedníčka AS SvF, ako predkladateľka  materiálu k uvedenému bodu, požiadala doc. Antošovú, 
predsedníčku organizačnej komisie AS SvF, aby podala senátorom bližšie informácie. Doc. Antošová 
oboznámila senátorov, že na základe ukončenia členstva v AS SvF Mgr. Herzánovej z Katedry telesnej 
výchovy, je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy. Senátori obdržali 
organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb. JUDr. Zajacová informovala senátorov 
(predovšetkým nových členov AS SvF), že všetky potrebné informácie ohľadom zabezpečenia doplňujúcich 
volieb na jednotlivých katedrách budú uvedené v sprievodnom  liste,  ktorý  obdržia od predsedníčky 
organizačnej komisie po schválení Organizačných pokynov a harmonogramu doplňujúcich volieb (príloha č. 
1). 
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Uznesenie č. 57 AS/19 
 Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „AS SvF“) 

vyhlasuje doplňujúce voľby na člena zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU 
v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 a schvaľuje „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich 
volieb“ bez pripomienok. 

 

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

                 
K bodu 7: Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie SvF STU (na schválenie) 

Návrh  Disciplinárnej  komisie SvF predkladá dekan fakulty  v zmysle § 31 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 8 bod 2 v spojení 
s bodom 5 čl. 8 „Disciplinárneho poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov“ zo dňa 
24.06.2013 z dôvodu, že podľa čl. 8 bod 4 písm. a) „Disciplinárneho poriadku STU pre študentov“ zaniklo 
členstvo doterajším členom Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a to ku dňu 11.12.2019 
(príloha č. 2). 
 
Priebeh tajného hlasovania: 
 

Počet hlasovacích lístkov pre voličov  (senátorov): 
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných od voličov  (senátorov): 
Z toho  platných 
              neplatných 

29 
29 
28 

1 
 

Výsledok hlasovania (počet získaných hlasov od voličov): 

 

Navrhovaní členovia DK SvF STU: 
Hlasujem 

ZA* 

 
Hlasujem 

           PROTI* 

 
 

ZDRŽIAVAM SA 
hlasovania* 

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - predseda 27 1 0 

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. 27 0 1 

doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. 27 0 1 

doc. Ing. Peter Šulek, PhD. 27 0 1 

Bc. Milan Švolík 28 0 0 

Erik Pavlišín 27 1 0 

Andrej Dorušinec 26 1 1 

Zuzana Harčarufková 27 0 1 

 

Uznesenie č. 58 AS/19 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave podľa § 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje „Návrh na 
vymenovanie Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“. 

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

32 
29 

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

29 
0 
0 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 58 AS/19 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
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K bodu 8: Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU v Bratislave na obdobie od roku 2019 (na prerokovanie) 

Dekan predložil senátorom Dlhodobý zámer rozvoja SvF na obdobie od roku 2019, ktorý prerokovala  
Vedecká rada SvF a jej pripomienky boli zapracované.   Následne bol materiál zaslaný na pripomienkovanie 
vedúcim katedier. Dlhodobý zámer rozvoja SvF na obdobie od roku 2019 bude po pripomienkovaní 
predložený  na schválenie Akademickému senátu SvF na zasadnutí v januári 2020. 
Do diskusie sa zapojili senátori:  doc. Sandanus, Ing. Arnould, doc. Húsenicová, Bc. Švolík, doc. Borzovič, Mgr. 
Jurči, doc. Fraštia, doc. Petráková, Bc. Horník, prof. Kohnová Diskutované boli témy inderdisciplinárného 
vzdelávania, motivácia zamestnancov pre spoluprácu, celoživotné vzdelávanie zamestnancov, optimalizácia 
štruktúry pracovísk fakulty – ľudské zdroje, optimalizácia študijných programov, modernizácia učební 
a oddychových zón, parkoviska. 
Ing. Kurčová navrhla v oblasti 4 Ľudské zdroje z kapitoly Nástroje vyškrtnúť bod č. 1 "Zvýšiť otvorenosť fakulty 
pri výberových konaniach na pracovné pozície.", nakoľko dáva skreslený obraz o otvorenosti fakulty pri 
výberovom konaní. Pán dekan s týmto návrhom súhlasil. 
Ešte prebehla diskusia k dvom bodom: 
oblasť 1 Vzdelávanie (bod. 6 v Strategických cieľoch): Ako sa plánuje zvyšovať študijná úspešnosť študentov 
Bc. štúdia. 
oblasť 1 Vzdelávanie (bod. 8 v Nástrojoch): Podmienky pre voľný zápis výberových predmetov na doplnenie 
kreditov z prostredia mimo fakulty a univerzity. 
Na obidve témy reagoval prodekan doc. Makýš aj pán dekan. 
 
Doc. Sandanus k DZR SvF vyjadril pripomienky k nasledovným textom v oblastiach 4, 5 a 7 DZR: 

a) Optimalizácia štruktúry je definovaná v oblasti 4 (ĽUDSKÉ ZDROJE), 5 (FINANCIE) a 7 (SPRÁVA, RIADENIE, 

INTERNÉ SLUŽBY). 
„Optimalizácia štruktúry základných pracovísk fakulty“ (strategický cieľ č. 1) má byť v oblasti 
4-Ľudské zdroje dosiahnutá nástrojmi (1. Zvýšiť otvorenosť fakulty pri výberových konaniach 
na pracovné pozície. 2. Preniesť do života fakulty novo-akreditované pravidlá ovplyvňujúce 
prirodzený kariérny postup. 3. Vytvárať podmienky pre prijímanie mladých pracovníkov na 
postdoktorandské miesta.). 
V oblasti 5 - Financie je "Optimalizácia organizačnej štruktúry fakulty" nástrojom č. 1 pre 
"efektívne a transparentné hospodárenie fakulty s pozitívnou finančnou perspektívou". 
V oblasti 7-Správa, riadenie- je "Optimalizácia organizačnej štruktúry fakulty" strategickým 
cieľom č.1., pričom nástrojom č.1 pre dosiahnutie tohto cieľa je "Redukcia počtu základných 
pracovísk". 

Optimalizácia je definovaná ako cieľ a aj ako nástroj. Môže to viesť k záveru, že aj na dosiahnutie 
optimalizácie v oblastiach 4 a 5 je použitý nástroj z oblasti 7 - "Redukcia počtu základných 
pracovísk"...? 
 

b) Pre strategický cieľ č. 3 („V ťažiskových oblastiach VaV zabezpečiť plynulé dopĺňanie prioritných 
oblastí a na neviazaných akreditovaných študijných programov tvorivými pracovníkmi, učiteľmi a 
garantmi pri ich generačnej výmene“) navrhujem doplniť nástroj v znení: "Vhodným spôsobom 
motivovať tvorivých pracovníkov a učiteľov". 

Takýto nástroj je použitý v oblasti 7 pre pracovníkov zabezpečujúcich odborné a administratívne 
služby, mal by sa rozšíriť najmä na učiteľov. 

 
V oblasti 5. FINANCIE 

a) Pre nástroj č. 1 (Optimalizovať organizačnú štruktúru fakulty) platí poznámka uvedená vyššie. 
b) Navrhujem doplniť bod č. 11 v znení: Aplikovať trvalé rozpočtové opatrenia stabilizujúce 

vysokošpecializovaných pedagogických a výskumných zamestnancov na katedrách fakulty. 
 

V oblasti 7. SPRÁVA, RIADENIE, INTERNÉ SLUŽBY 

a) Redukcia počtu základných pracovísk (nástroj č. 4) - katedier bola navrhovaná v minulosti viackrát. 
Ani raz nebola podložená porovnaním súčasného a navrhovaného stavu v žiadnom ukazovateli. Pri 
predpoklade, že redukcia má priniesť znížené náklady na správu fakulty, mali by byť tieto náklady 
najskôr vyčíslené a porovnané. 
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Katedry ako základné pracoviská sú historicky overené, čo sa spomína aj v úvode DZR. Je možné, že k 
redukcii príde postupne vlastnou iniciatívou z katedier. Takýto spôsob optimalizácie považujem za 
vhodnejší. 

b) Nástroj č. 4 (Personálne dobudovať niektoré pracoviská dekanátu kvalifikovanými pracovníkmi, riešiť 

generačnú výmenu pracovísk Dekanátu) navrhujem preformulovať tak, aby bolo zrejmé, že pracovníci 
dekanátu sa budú postupne vymieňať. Z terajšej formulácie to nie je zrejmé: 

Návrh znenia: 

"4. Personálne dobudovať niektoré pracoviská dekanátu kvalifikovanými pracovníkmi formou 
generačnej výmeny na pracoviskách dekanátu." 

 
K prerokovávanému bodu uviedol Ľ. Hruštinec nasledujúce pripomienky a poznámky najmä k problematike 
zmeny organizačnej štruktúry Fakulty:  

- Katedry SvF sa počtom pedagógov a výskumníkov už v predchádzajúcich rokoch prispôsobili zníženému 
počtu študentov a zmeneným podmienkam financovania vysokých škôl.  Takmer na všetkých katedrách 
došlo k výraznému zníženiu počtu pedagogických a vedeckých pracovníkov. Napríklad na Katedre 
geotechniky sa znížil počet pracovníkov v porovnaní s rokom 1990 približne na 1/3, t.j. počet pracovníkov 
sa znížil približne o 2/3. Optimalizácia počtu pracovníkov na katedrách prebieha priebežne a reaguje 
pružne na zmenu vonkajších podmienok najmä s ohľadom na klesajúci počet študentov a aktuálnu 
metodiku (kritéria) prideľovania finančných prostriedkov na vysoké školy, ktorú uplatňuje Ministerstvo 
školstva SR. 

- Navrhovaná zmena organizačnej štruktúry základných pracovísk (katedier) spočívajúca v zlúčení 
viacerých katedier nerieši ekonomické problémy katedier z dôvodu, že katedry už museli 
v predchádzajúcom období pružne reagovať na zmenenú metodiku financovania vysokých škôl.  
Problematika zlučovania katedier súvisiaca so zmenou organizačnej štruktúry katedier na ústavy je 
diskutovaná na fakulte viac ako 10 rokov. Proces spájania sa (zlučovania) katedier by mal byť založený 
na základe prirodzenej potreby spolupráce jednotlivých pracovísk a zamestnancov, resp. na základe ich 
pedagogického, vedeckého a odborného zamerania.  Napriek viacerým požiadavkám nebola zo strany 
vedenia fakulty doposiaľ predložená žiadna ekonomická analýza potvrdzujúca ekonomickú výhodnosť 
a efektívnosť formálneho zlučovania základných pracovísk (katedier).  Naopak, sú príklady z Českej 
Republiky (ČVUT - Fakulta stavební v Prahe, VUT - Fakulta stavební v Brne), kde nedošlo k zlučovaniu 
katedier (resp. katedry sa premenovali na ústavy) a uvedené stavebné fakulty patria k najlepšie 
hodnoteným v regióne Česko – Slovenska.      

- V roku 2002 bola prijatá novela vysokoškolského zákona, v ktorej došlo k zmene právnej subjektivity 
z Fakúlt na Rektoráty vysokých škôl. Z uvedeného vyplýva, že mnohé administratívnych činnosti 
a agenda sa realizujú na Rektoráte a zároveň na Dekanátoch, ktoré stratili právnu subjektivitu a majú 
zachovanú pôvodnú organizačnú štruktúru. V zmysle ministerskej Metodiky prideľovania finančných 
prostriedkov na administratívne činnosti vysokých škôl je výška pridelených finančných prostriedkov 
závislá od počtu študentov. Pri dlhodobo klesajúcom počte študentov a množstve spoločných 
administratívnych činností na Dekanáte a Rektoráte je žiadúce do budúcnosti optimalizovať celofakultné 
a rektorátne pracoviská, ktoré zabezpečujú spoločné administratívne činnosti. 

 

Na základe diskusie a požiadavky predkladateľa dokumentu navrhuje Ľ. Hruštinec nasledujúce doplnenia 
resp. úpravy textu dokumentu DZR:  

 Oblasť 4  ĽUDSKÉ ZDROJE 
Strategické ciele 
„1. Optimalizovať štruktúru celofakultných a základných pracovísk fakulty.“ 

 Oblasť 5  FINANCIE 
Nástroje 
„1. Optimalizovať štruktúru celofakultných a základných pracovísk fakulty.“ 

  „10. Aplikovať trvalé rozpočtové opatrenia stabilizujúce pedagogických a vedeckých pracovníkov na 
katedrách (ústavoch), ako aj vysokošpecializovaných zamestnancov na servisných pracoviskách 
fakulty.“ 

 Oblasť 7  SPRÁVA, RIADENIE, INTERNÉ SLUŽBY 
Nástroje 
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„1. Optimalizácia počtu celofakultných a základných pracovísk.“ 
  „4. Personálne optimalizovať niektoré pracoviská. najmä pri zohľadnení využitia spoločných (rovnakých)  

administratívnych činností, ktoré zabezpečujú aj univerzitné pracoviská na Rektoráte STU. „ 
 
V diskusii k DZR SvF na obdobie od roku 2019 vystupil prof. Stanko, podpredseda AS STU, ktorý upozornil na 
zosúladenie poslania SvF vzhľadom na potrebu praxe a na záujem o štúdium zo strany stredných škôl..    
 

K bodu 9: Z vyšších orgánov 

AS STU bude mať zasadnutie dňa 16.12.2019, informácie k tomuto bodu nie sú. 
 

K bodu 10: Rôzne 

 
1) Zástupkyňa v Rade VŠ Ing. arch. Minarovičová podala senátorom informácie zo zasadnutia Rady VŠ. 
Hlavnými bodmi zasadnutia pléna Rady vysokých škôl dňa 3.12.2019 boli pripomienky k návrhu akreditačných 
štandardov a k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020. 
O metodike rozpisu dotácií sa nerokovalo, pretože nebola do dňa konania zasadnutia uverejnená. O tomto 
bode sa bude rokovať 17.12. 2019 na mimoriadnom zasadnutí pléna RVŠ. 
RVŠ na plenárnom zasadnutí 3.12.2019 schválila Uznesenia k návrhu akreditačných štandardov a sú 
zverejnené na webovom sídle RVŠ https://www.radavs.sk/materialy.  
Okrem iných pripomienok RVŠ navrhuje znížiť počet osôb vo funkcii docenta tvoriacich jadro personálneho 
zabezpečenia pre študijné programy prvého a druhého stupňa a zároveň RVŠ navrhuje znížiť počet osôb 
tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia pre študijné programy tretieho stupňa a HIK z piatich osôb na 
tri. RVŠ navrhuje tiež obmedziť súčet pracovných pomerov osôb tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia 
na 1,6 a to nie len na VŠ, ale aj na všetkých inštitúciách (doma i v zahraničí) zaoberajúcich sa výskumom alebo 
vzdelávaním. V Uznesení č. 17 navrhuje RVŠ v odôvodnených prípadoch diferencovať minimálne požiadavky 
na získanie titulu docent/profesor v rámci skupín študijných odborov resp. aj jednotlivých odborov. RVŠ na 
záver ostro odsúdila neoprávnený postup policajného zásahu na akademickej pôde Akadémie policajného 
zboru dňa 28. 10. 2019 a žiada kompetentné orgány prešetriť okolnosti zásahu. 
 

2) Podpredseda AS STU a člen Predsedníctva RVŠ, prof. Stanko, informoval o  zasadnutí Predsedníctva RVŠ, 
konaného 02.12.2019 v Nitre, kde boli prerokované uznesenia z jednotlivých rád RVŠ /RVTU, RVV a RRF – 
uznesenia na portáli RVŠ/- kde ťažiskom boli hlavne otázky týkajúce sa „Návrhu akreditačných štandardov“ 
SAAVS, pričom upozornil na rôznorodosť názorov jednotlivých VŠ, z čoho vyplynuli aj konečné uznesenia.  
 
3) Termíny  zasadnutí AS SvF v roku 2020: 24.01.2020 

20.03.2020 
17.04.2020 
05.06.2020 

 
 
 

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

Zapísala:  Anna Urbanovská  

Overovatelia:  prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Milan Jurči, PhD.  

 

https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-rady-vysokych-skol-zo-dna-3-12-2019/?mdocs-cat=null
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                                         Príloha č. 1 
 

 

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF 

z Katedry telesnej výchovy SvF STU v Bratislave 

 

- Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej aj ako „AS SvF“) vyhlasuje doplňujúce voľby 

do zamestnaneckej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU na obdobie 2019-2023,  

- doplňujúce voľby zabezpečuje organizačná a sociálna komisia v spolupráci s legislatívnou  

komisiou AS SvF,  

- 18.12.2019 prebehnú tajné voľby 2 kandidátov na Katedre telesnej výchovy na člena AS SvF  na 

obdobie 2019 – 2023 za prítomnosti 2 členov organizačnej a soc. komisie. Zápisnicu o výsledku 

volieb spolu s prezenčnou listinou doručí Katedra telesnej výchovy predsedníčke organizačnej 

a sociálnej komisie AS SvF doc. Ing. Nadi Antošovej, PhD., katedra TMS, Stavebná fakulta STU v 

Bratislave, Radlinského 11, Bratislava,  

- 19.12.2019 zašle doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. všetkým členom zamestnaneckej časti AS SvF 

hlasovací lístok s kandidátmi z Katedry telesnej výchovy na člena AS SvF  STU spolu 

s rozdeľovníkom členov komisie , 

- 07.01.2020 do 17.01.2020 prebehnú tajné voľby kandidáta na člena AS SvF  za Katedru telesnej 

výchovy na jednotlivých katedrách a ústave SvF za prítomnosti člena organizačnej a soc. 

komisie AS SvF. Člen AS SvF na príslušnej katedre a ústave SvF zabezpečí potrebný počet 

hlasovacích lístkov pre všetkých voličov/ústavu. O  priebehu doplňujúcich volieb vyhotoví člen 

AS SvF zápisnicu, ktorú podpíše člen AS SvF za príslušnú katedru/ústav, jeden overovateľ 

z katedry/ústavu a člen organizačnej a soc. komisie AS SvF, 

- 20.01.2020 do 12.00 hod. doručia zápisnicu o výsledku doplňujúcich volieb spolu s prezenčnou 

listinou členovia zamestnaneckej časti AS SvF z katedier a ústavu SvF predsedníčke 

organizačnej komisie doc. Ing. Nadi Antošovej, PhD., a to  buď priamo alebo prostredníctvom 

podateľne SvF, 

- 22.01.2020 organizačná a sociálna komisia vyhodnotí doplňujúce voľby a  výsledok volieb 

oznámi predsedníčke AS SvF. Meno  zvoleného člena AS SvF za Katedru telesnej výchovy oznámi 

predsedníčka AS SvF na najbližšom zasadnutí AS SvF STU, ktoré  bude 24.01.2020. 

 

Schválené na zasadnutí Akademického senátu SvF STU v Bratislave dňa 13.12.2019. 

 
 
 

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

                                                                                               predsedníčka Akademického senátu 

                                                                                                 Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
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                         Príloha č. 2 

 

 

Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
 
 
Dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „SvF STU“) v zmysle 
§ 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a čl. 8 bod 2 v spojení s bodom 5 tohto článku Disciplinárneho poriadku 
STU pre študentov  
 

podáva 
 
 
nasledovný návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave, ktorá prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných 
programoch uskutočňovaných na Stavebnej fakulte STU:  
 
 
Predseda:  
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.  prodekan pre vzdelávanie  
 
Členovia:  
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.  Katedra geodézie  
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.  Katedra betónových konštrukcií a mostov 
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.   Katedra hydrotechniky 
Bc. Milan Švolík   študent, 2. stupeň TS – 1. ročník 
Erik Pavlišín    študent, 1. stupeň PSA – 1. ročník 
Andrej Dorušinec   študent, 1. stupeň PSA – 1. ročník 
Zuzana Harčarufková   študent, 1. stupeň PSA – 2. ročník 
 
 
Predseda a členovia Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa v súlade s článkom 
8 bod 5 „Disciplinárneho poriadku STU pre študentov“ vymenúvajú na štvorročné funkčné obdobie, 
a to odo dňa nasledujúceho po dni schválenia návrhu Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave, t. j. na dobu od 14. decembra 2019 do 13. decembra 2023.  
 
 
 
 prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
 dekan  

 
 
 

 
 

 


