ZÁPISNICA č. 02/2020 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU
dňa 5.6.2020
konaného o 9:00 hod. v aule B001 fakulty.
Schválený program rokovania:

1. Otvorenie, prezentácia
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
Schválenie programu
Schválenie zápisnice z rokovania AS 24.01.2020
Kontrola uznesení
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 a návrh
materiálu “Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na
funkčné obdobie 2020 – 2023“ (na schválenie)
7. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 a návrh
materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF STU
v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 (na schválenie)
8. Správa o činnosti fakulty za rok 2019 (na schválenie)
9. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019 (na schválenie)
10. Analýza hodnotenia VVČ na SvF STU za rok 2019 (informácia)
11. Návrh úpravy hodnotenia VVČ na rok 2020 (na schválenie)
12. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 (na schválenie)
13. Rozpis dotácie na rok 2020 (na schválenie)
14. Z vyšších orgánov
15. 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:
21
Počet členov študentskej časti:
11
Počet prítomných členov študentskej časti:
5
Ospravedlnení: Bieliková, Bc. Bučková, Bc. Horník, Ing. Junasová, Kubica, Velická
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc.
Rabenseifer, Ing. Šatura, prof. Stanko
Prezenčná listina zo dňa 5.6.2020 je priložená k originálu zápisnice.
K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Macák a Ing. Minarovičová.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Naddourová a Ing. Arnould. Do komisie na sčítanie hlasov za
zamestnaneckú časť bol navrhnutý doc. Borzovič.
Uznesenie č. 8 AS/20
AS SvF schvaľuje Ing. Macáka a Ing. Minarovičovú za overovateľov zápisnice.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:

32
25

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:

1

24
0

Počet členov AS prítomných na
Zdržali sa hlasovania:
1
hlasovaní:
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 8 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

Uznesenie č. 9 AS/20
AS SvF schvaľuje Ing. Naddourovú a Ing. Arnoulda za skrutátorov a doc. Borzoviča do sčítacej komisie k
hlasovaniu o návrhu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave
na funkčné obdobie 2020 – 2023.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 9 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

K bodu 3: Schválenie programu
Predsedníčka AS SvF navrhla zmenu k predloženému programu, pred bod 6. doplniť nový bod programu
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 a návrh
materiálu “Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na
funkčné obdobie 2020 – 2023“ (na schválenie).
Uznesenie č. 10 AS/20
AS SvF schvaľuje program rokovania AS SvF doplnený o nový bod č. 6. Doplňujúce voľby do študentskej
časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 a návrh materiálu „Volebná komisia pre
doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2020 – 2023“
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 10 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF dňa 24.01.2020
Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici neboli doručené zo strany senátorov žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 11 AS/20
AS SvF schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF zo dňa 24.01.2020.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 11 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 5: Kontrola uznesení
Predsedníčka AS SvF konštatovala, že z predchádzajúceho obdobia vyplynulo termínované uznesenie č.
12 AS/19, zo zasadnutia AS SvF dňa 24.01.2019 – AS SvF v Bratislave žiada vedenie fakulty uskutočniť
analýzu dopadov „Hodnotenia VVČ na SvF STU za rok 2019“ na bodové hodnotenie jednotlivých katedier
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(ústavu) a predložiť ju na rokovanie AS SvF v termíne pred hlasovaním o rozdelení finančných
prostriedkov na nasledujúce obdobie (rok 2020).
Predmetná analýza je zaradená do programu rokovania AS SvF v bode č. 10.
K bodu 6: Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 2023 a návrh materiálu „Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF na
funkčné obdobie 2020 – 2023“ (na schválenie)
Predsedníčka Akademického senátu SvF STU predložila senátorom návrh Študentského parlamentu SvF
na členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2020
– 2023. (príloha č. 1)
Za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF boli navrhnutí :
Bc. Mila Švolík – predseda volebnej komisie
Tomáš Šaliga – člen volebnej komisie
Matej Hucko – člen volebnej komisie.
Senátori k predloženému návrhu volebnej komisie nemali žiadne doplňujúce návrhy.

Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi:
Počet platných hlasovacích lístkov :
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
Výsledok tajného hlasovania
Navrhovaní členovia volebnej komisie pre
doplňujúce voľby do AS SvF STU:

32
26
26
26
26
0

Hlasujem
ZA*

Hlasujem
PROTI*

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania*

Bc. Mila Švolík - predseda

25

0

1

Tomáš Šaliga - člen

26

0

0

Matej Hucko - člen

25

0

1

Uznesenie č. 12 AS/20
Akademický senát SvF STU schvaľuje „Volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF
STU na funkčné obdobie 2020 - 2023“ v nasledovnom zložení: Bc. Milan Švolík - predseda volebnej
komisie, Tomáš Šaliga - člen volebnej komisie, Matej Hucko - člen volebnej komisie, bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 12 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.
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K bodu 7: Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023
a návrh materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS
SvF STU v Bratislave na obdobie 2020 – 2023 (na schválenie)
Materiál predkladá predsedníčka AS SvF v zmysle § 26 ods. ods. 7 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého ak zaniklo
členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa odseku 6 písm.
b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického
senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo
predčasne zaniklo, alebo, ak to upravuje vnútorný predpis fakulty, nastupuje na jeho miesto zvolený
náhradník.
Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na
funkčné obdobie 2020 – 2023 vypracovali doc. Antošová a Bc. Švolík (príloha č. 2).
Senátori k predloženému materiálu nemali žiadne doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 13 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti
Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné
obdobie 2020 – 2023 a schvaľuje „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do
študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie 2020-2023“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 8: Správa o činnosti fakulty za rok 2019 (na schválenie)
Dekan predložil senátorom na schválenie „Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok
2019“, ktorá bola prezentovaná na Stretnutí akademickej obce SvF, ktoré sa konalo 31.01.2020.
Informoval o údajoch, ktoré boli do správy doplnené.
V diskusii k správe nemali senátori žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 14 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Stavebnej fakulty
STU v Bratislave za rok 2019“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 9: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019 (na schválenie)
Dekan predložil senátorom na schválenie „Výročnú správu o hospodárení Stavebnej fakulty STU
v Bratislave za rok 2019“. Podrobné informácie senátorom podal tajomník fakulty Ing. Šatura. Predseda
ekonomickej komisie doc. Hruštinec informoval senátorov, že Ekonomická komisia AS SvF na svojom
zasadnutí dňa 4.6.2020 prerokovala predložený materiál a odporúča jeho schválenie.
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Uznesenie č. 15 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2019“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
26
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 10: Analýza hodnotenia VVČ na SvF STU za rok 2019 (informácia)
Dekan fakulty predložil senátorom „Analýzu hodnotenia VVČ na SvF za rok 2019“ (príloha č. 3), ktorá
bola spracovaná na základe uznesenia AS SvF STU č. 12 AS/19 zo dňa 24.1.2019. Týmto uznesením
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).
Analýzu hodnotenia VVČ vypracovala komisia pre hodnotenie VVČ a prodekanka prof. Hlavčová, ktorá
senátorom podala bližšie informácie. Predsedníčka PaVV komisie prof. Kohnová, informovala senátorov
že s Analýzou hodnotenia VVČ za rok 2019 boli oboznámení všetci členovia PaVV komisie AS SvF. PaVV
komisia navrhuje, aby sa analýza hodnotenia VVČ vykonávala každý rok.
V diskusii senátor Ing. Bucha vyjadril požiadavku, aby boli aj drobné zmeny hodnotenia VVČ priebežne
aktualizované. Do diskusie sa ďalej zapojili doc. Borzovič, doc. Sandanus, doc. Hruštinec a doc.
Húsenicová.
Uznesenie č. 16 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie „Analýzu hodnotenia VVČ za rok
2019“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
25
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
1
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 11: Návrh úpravy hodnotenia VVČ na SvF STU na rok 2020 (na schválenie)
Dekan fakulty predložil senátorom na schválenie „Návrh úpravy hodnotenia VVČ na rok 2020“ (príloha
č. 4), ktorý vznikol na základe analýzy hodnotenia VVČ za rok 2019 komisiou pre VVČ. Neobsahuje zmeny
bodového hodnotenia jednotlivých aktivít, ale upresňuje niektoré vysvetlenia v popisnej časti metodiky
hodnotenia VVČ a zmierňuje niektoré obmedzenia pre vybrané hodnotené aktivity.
Materiál bol predsedníčkou PaVV komisie prof. Kohnovou zaslaný všetkým členom komisie na
pripomienkovanie. PaVVK pripomienkovala, že v navrhovanej zmene, ktorá je uvedená v časti
všeobecných vysvetliviek -„Pre uznanie ostatných aktivít v Tab. 2 je potrebný minimálne 50 % pracovný
úväzok.“, treba upresniť, že sa aktivity uznávajú s plným bodovým ohodnotením danej aktivity.
JUDr. Zajacová uviedla, že v rámci diskusie na PAS AS SvF, PAS odporúča v schválenom hodnotení už
nemeniť podmienky v priebehu hodnoteného roka a hodnotením pre daľší rok (2021) sa zaoberať ešte
tento rok. Doc. Sandanus túto pripomienku podporil. V diskusii k materiálu vystúpili senátori Mgr. Jurči,
doc. Šulek, prof. Unčík. Prodekanka prof. Hlavčová navrhla uznesenie schvaľovať s pripomienkou.
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Uznesenie č. 17 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh úpravy hodnotenia VVČ na rok
2020“ s pripomienkou.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
14
Počet členov AS prítomných na
26
Počet hlasov proti:
6
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
6
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 17 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 12: Návrh rozpočtu SvF STU na rok 2020 (na schválenie)
Dekan fakulty predložil senátorom na schválenie „Návrh rozpočtu SvF STU na rok 2020“ (príloha č. 5).
Detailnejšie sa k materiálu vyjadril tajomník fakulty Ing. Šatura.
Doc. Hruštinec, predseda Ekonomickej komisie AS SvF, informoval senátorov že dňa 4.6.2020 zasadala
ekonomická komisia AS SvF za účasti dekana a tajomníka fakulty, na ktorej bol návrh rozpočtu
prerokovaný. Ekonomická komisia AS SvF k návrhu rozpočtu na rok 2020 nezaujala stanovisko a žiadala
predkladateľa materiálu o dodatočné vysvetlenie niektorých položiek
V diskusii k návrhu rozpočtu vystúpili:
- Ing. Minarovičová prečítala otvorený list zamestnancov Katedry konštrukcií a pozemných stavieb SvF
adresovaný členom Akademického senátu STU v Bratislave, k bodom programu zasadnutia AS SvF č.
12 a č. 13. ( príloha č. 6),
- doc. Hruštinec upriamil pozornosť na rozpočet v nákladovej položke na účty 511 a 549, ktoré boli
navýšené oproti minulému roku o 933 tis. Eur, a aj na účet 521, konkretizoval viaceré údaje účtov
rozpočtu a komentoval ich, poukázal na situáciu zamestnancov, ktorí generujú na fakulte finančné
zdroje a na tých, ktorí ich spotrebovávajú; poukázal na fakt, že nárast dotácie neodráža nárast na účte
521 mzdy (zmrazené mzdy),
- doc. Petráková diskutovala otázku rezervy, miezd a prevádzky, pracovníkov, ktorí tvoria finančné
zdroje a ktorí ich spotrebúvajú, vzhľadom na kontrolnú činnosť AS odporučila dať do uznesenia aj
návrh aby predkladateľ materiálu do budúcnosti predkladal priebežné štvrťročné plnenia rozpočtu
na zasadnutiach AS SvF,
- doc. Psotný reagoval na diskusiu a upozornil na fakt, že na Katedre stavebnej mechaniky je vážna
kríza už teraz, na katedre sa vyskytuje mobing, šikanovanie, nútia sa podpisovať skrátené úväzky.
Do diskusie sa zapojili aj senátori: doc. Šulek, doc. Sandanus pripomenul, že AS zastupuje členov AO,
poukázal na otázku porovnania na účtoch v roku 2019 a 2020, otázku zvýšenej sumy na propagáciu, doc.
Borzovič požadoval informácie o položkách dotácie, poukázal na zamestnancov katedier, ktorí od svojich
senátorov požadujú vysvetlenie prečo sú zmrazené platy, kde je problém, doc. Húsenicová upriamila
pozornosť na otázku financovania posudkov záverečných prác, JUDr. Zajacová ocenila snahu
zúčastnených, prácu senátu, poukázala na právo senátorov na otázky, diskutovala otázku použitia
valorizácie, otázku výkonov a rozdelenia miezd, Ing. Macák požadoval zdôvodnenie zvýšenej sumy na
propagáciu, doc. Fraštia žiadal vysvetliť informáciu o 300 000,- € v účtovníctve, ktoré vstúpili do rozpočtu
z výsledku auditu a Ing. Arnould zdôraznil, že komunikácia ohľadom bodu programu je slabá, mnohí
zamestnanci a senátori majú problém porozumieť predloženým informáciám, zmrazenie miezd bude
predstavovať frustráciu a demotiváciu pre mnohých pedagógov, čím je pre študentov vytvorené nezdravé
prostredie. Predkladateľ a spracovateľ materiálu reagovali na diskusné príspevky.
Predsedníčka AS SvF vzhľadom na dodržanie hygienických a režimových opatrení Krízového štábu STU a
z dôvodu účasti viacerých prítomných senátorov na popoludňajšom
zasadnutí Predsedníctva
akademického senátu STU, zasadnutie AS SvF prerušila. Prerušené zasadnutie AS SvF bude pokračovať
dňa 12.06.2020 o 9:00 hod. v aule B001 a predmetom rokovania budú body 12 až 15 programu
zasadnutia AS SvF STU zo dňa 05.06.2020.
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Pozvánka s programom zasadnutia bude členom AS SvF zaslaná elektronicky.

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

Anna Urbanovská

Overovatelia:

Ing. Marek Macák, PhD.

Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
PhD.PhD.
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Príloha č. 1

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave
05.06.2020

Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej
časti AS SvF na funkčné obdobie 2020 – 2023 (na schválenie)
Predkladá:

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka As SvF STU v Bratislave

Vypracovala:

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

Doplňujúce voľby do študentskej časti organizuje trojčlenná volebná komisia zložená zo zástupcov
študentskej časti akademickej obce SvF STU (ďalej aj ako „volebná komisia ŠČ“), ktorej zloženie je
navrhnuté nasledovne:




Bc. Milan Švolík, predseda volebnej komisie ŠČ,
Tomáš Šaliga, člen volebnej komisie ŠČ,
Matej Hucko, člen volebnej komisie ŠČ.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Príloha č. 2

Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti
AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023

Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti
Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na
funkčné obdobie 2020-2023
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej aj ako „AS SvF“) vyhlasuje
doplňujúce voľby na člena študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2023.
Doplňujúce voľby do AS SvF na funkčné obdobie 2019-2023 organizuje, ich priebeh
usmerňuje a kontroluje volebná komisia schválená Akademickým senátom Stavebnej
fakulty STU v Bratislave dňa 05.06.2020.
Člena študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2020-2023 si zvolia v tajných
voľbách členovia študentskej časti akademickej obce SvF do 15.10.2020.
Doplňujúce voľby do študentskej časti organizuje trojčlenná volebná komisia zo
zástupcov študentskej časti akademickej obce SvF STU (ďalej aj ako „volebná komisia
ŠČ“) v zložení: Bc. Milan Švolík, predseda volebnej komisie ŠČ, Tomáš Šaliga, člen
volebnej komisie ŠČ, Matej Hucko, člen volebnej komisie ŠČ.
21.09.2020 zverejní volebná komisia ŠČ harmonogram volieb a organizačné pokyny na
realizáciu volieb do študentskej časti AS SvF na nástenke ŠČ AS SvF STU v budove
SvF STU a na socialnych sietiach SvF.
Od 21.09.2020 do 25.09.2020 do 14.00 hod. sa uskutoční navrhovanie kandidátov do
študentskej časti AS SvF STU. Návrhy na kandidátov treba doručiť predsedovi volebnej
komisie ŠČ Bc. Milanovi Švolíkovi na e-mail: volby@zssvf.sk alebo do kancelárie
združenia študentov č. dverí B111, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11,
Bratislava.
26.09.2020 do 9.00 hod. volebná komisia ŠČ zabezpečí zverejnenie listiny kandidátov
v súlade so zásadami volieb študentskej časti Akademického senátu SvF zo dňa
2.3.2015. Listina kandidátov bude zverejnená na nástenke ŠČ AS SvF STU v budove
SvF STU a na socialnych sietiach SvF a ZŠ SvF STU. Listina kandidátov bude vyvesená
aj počas konania volieb v mieste konania volieb.
V dňoch 06.10.2020 a 07.10.2020 od 10.00 hod. do 14.00 hod.- utorok a streda sa budú
konať tajné voľby kandidátov na člena študentskej časti AS SvF v priestoroch Stavebnej

fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, vo vestibule na 1. poschodí
bloku B.
Do 9.10.2020 do 12.00 hod - piatok. volebná komisia ŠČ spracuje výsledky volieb do
študentskej časti AS SvF a o výsledku volieb spíše protokol a doručí ho predsedníčke
organizačnej a socialnej komisie AS SvF STU: doc. Ing. Nadi Antošovej, PhD., Katedra
technológie stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, 10. poschodie, č. dv. 1003, a to buď priamo alebo prostredníctvom podateľne
SvF.
Do 14.10.2020 organizačná a socialná komisia skontroluje priebeh a vyhodnotí výsledky
volieb do študentskej časti AS SvF, pričom zabezpečí zverejnenie výsledkov do
15.10.2020 na nástenke ŠČ AS SvF STU v budove SvF STU a na socialnych sietiach
SvF a ZŠ SvF STU a predloží správu o doplňujúcich voľbách do AS SvF na najbližšom
zasadnutí AS SvF.
Tieto organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti
Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na
funkčné obdobie 2020-2023 boli schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty
STU v Bratislave dňa 05.06.2020.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Príloha č. 3

Analýza hodnotenia VVČ za rok 2019

Analýza hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019 bola urobená na základe
uznesenia Akademického senáty SvF STU v Bratislave zo dňa 24.1. 2019. Uznesenie bolo
nasledovné:
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).
Analýza hodnotenia VVČ za rok 2019 bola vypracovaná komisiou VVČ, ktorá bola
ustanovená AS a vedením fakulty pre kontrolu hodnotenia VVČ za rok 2019. Kvôli
komplexnosti analýzy boli porovnané bodové hodnotenia katedier za vedecko-výskumnú
činnosť pre roky 2017, 2018 a 2019, pretože v týchto rokoch došlo k postupnej úprave
hodnotenia, s poslednou úpravou hodnotenia v roku 2019.
Vedecko-výskumná činnosť sa na fakulte hodnotí v troch oblastiach: Pôvodné
publikované práce, inžinierske, architektonické a umelecké diela a iné aktivity (tab. č. 1),
Atribúty prostredia a ocenenia pre akreditáciu, periodické hodnotenie vedy a výskumu a
rozvoj fakulty (tab. č. 2) a Pridelené granty a projekty (tab. č. 3). Tieto oblasti hodnotenia, ako
aj celkové bodové hodnotenia katedier sme v analýze porovnali a zhodnotili za všetky tri
uvedené roky.
Z hodnotenia a porovnania výkonov katedier v tab. 1 až 3 za rok 2019 vidieť
vyváženosť výkonov katedier vo všetkých 3 hlavných hodnotených oblastiach vedeckovýskumnej činnosti. Z porovnania hodnotenia výkonov VVČ za rok 2019 oproti roku 2018
nevyplynuli žiadne výrazné zmeny alebo anomálie pri jednotlivých katedrách. Percentuálne
podiely výkonov katedier na výkonoch fakulty sa pre katedry v roku 2019 zmenili oproti roku
2018 v prevažnej väčšine katedier do 1,5 % kladným alebo záporným smerom.
Vzhľadom na uvedené nenavrhujeme zmeny v bodovom hodnotení pre
nasledujúci rok.
1

Komentár a vysvetlivky k tabuľkám
a) V Tab. A, B) sú bodové a percentuálne vyhodnotenia VVČ (vedecko-výskumnej činnosti)
za porovnávané obdobia rokov 2017 až 2019 vyhodnocované podľa nasledujúcich
hodnotiacich kritérií prijatých AS SvF STU:
 Rok 2017

Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti od roku 2017. Schválené na
zasadnutí AS SvF 28.11.2014. Hodnotenie VVČ bolo platné a používané
od roku 2015.

 Rok 2018

Úprava hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018. Schválené
na zasadnutí AS SvF 31.5.2018. Hodnotenie bolo platné a použité iba
v roku 2018 a vzhľadom na rok 2017 boli zmenené najmä kritéria
hodnotenia uvedené v Tab. č. 2.

 Rok 2019

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na SvF STU od roku 2019.
Hodnotenie bolo schválené na zasadnutí AS SvF dňa 24.1.2019
a použité v roku 2019. Vzhľadom na hodnotenie uplatňované v rokoch
2017 a 2018 boli komplexnejšie zmenené kritéria hodnotenia uvedené
v tab.

č.

1,

2 a 3

(bodové

hodnotenia,

obmedzujúce počty

publikácií, citácií, kvartily, atď.).
b) V jednotlivých tabuľkách (č. 1, 2, 3) sú vyhodnocované nasledujúce vedecko-výskumné
činnosti a aktivity:
 Tab. č. 1 - Pôvodné publikované práce, inžinierske, architektonické a umelecké diela
a iné aktivity.
 Tab. č. 2 - Atribúty prostredia a ocenenia pre akreditáciu, periodické hodnotenie vedy
a výskumu a rozvoj fakulty.
 Tab. č. 3 - Pridelené granty a projekty.
c) V Tab. A je uvedené celkové bodové a percentuálne vyhodnotenie za jednotlivé roky
a porovnanie výkonov v roku 2019 s rokmi 2018 a 2017. Vyhodnotené sú:
 Pre jednotlivé katedry (pracoviská) je vyhodnotený počet bodov získaných
v jednotlivých kategóriách VVČ (Tab. č.1 až 3) a ich percentuálny podiel z celkových
bodov katedry.
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 Celkový počet bodov získaných jednotlivými katedrami (pracoviskami) a ich
percentuálny podiel v rámci celej SvF (stĺpec zvýraznený žltou farbou).
 Počet bodov získaných jednotlivými katedrami (pracoviskami) v jednotlivých
kategóriách VVČ (Tab. č.1 až 3) a ich percentuálny podiel v rámci katedry. Pre lepšiu
prehľadnosť sú farebne zvýraznené percentuálne podiely v intervaloch: od 30,0% až
39,0%; od 40,0% do 49,9% a viac ako 50,0%.
 Bodové a percentuálne vyhodnotenie celkových výkonov SvF získaných v jednotlivých
kategóriách VVČ (Tab. č.1 až 3) a vzájomné porovnanie rozdielov výkonov za roky
2019 – 2018 a 2019 – 2017 (posledné dva riadky tabuľky A). Pre lepšiu prehľadnosť
sú farebne zvýraznené:
 zelenou farbou prírastky (zvýšenie) “+“ výkonov za porovnávané obdobie;
 červenou farbou úbytky (poklesy) “-“ výkonov za porovnávané obdobie.
d) V Tab. B je uvedené relatívne percentuálne vyhodnotenie za jednotlivé roky a porovnanie
výkonov v roku 2019 s rokmi 2018 a 2017 (prírastky a úbytky výkonov). Vyhodnotené
sú:
 Pre jednotlivé katedry (pracoviská) je vyhodnotený v jednotlivých kategóriách VVČ
(Tab. č.1 až 3) percentuálny podiel z celkových bodov katedry.
 Celkový percentuálny podiel bodov získaných jednotlivými katedrami (pracoviskami)
v rámci celej SvF (stĺpec zvýraznený žltou farbou).
 Percentuálne vyhodnotenie rozdielov výkonov získaných v jednotlivých kategóriách
VVČ (Tab. č.1 až 3) a ich porovnanie za roky 2019 – 2018 a 2019 – 2017 (stĺpce
označené “Rozdiely VVČ za roky 2019 až 2017“ v Tab. B). Pre lepšiu prehľadnosť sú
farebne zvýraznené:
 zelenou farbou prírastky (zvýšenie) “+“ výkonov za porovnávané obdobie;
 červenou farbou úbytky (poklesy) “-“ výkonov za porovnávané obdobie.

Predkladá:

V Bratislave, 22.5.2020

Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Dekan fakulty
Vypracovala:
Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
prodekanka za VVČ
3

Návrh úpravy hodnotenia VVČ na rok 2020

Kód

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

a) Knižné publikácie
AAA, Vedecké monografie vydané v zahraničných a
AAB domácich vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch
ABA,
a zborníkoch vydané v zahraničných a domácich
ABB
vydavateľstvách
BAA,
BAB

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných a
domácich vydavateľstvách

ABC,
ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
zahraničných a domácich vydavateľstvách

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

BCI

Skriptá vydané v domácich a zahraničných
vydavateľstvách

Dotácia

Body

30
X

X

10

X

30

X

3 za 1AH

EAJ

Odborné preklady publikácií

BGG

Normy + národné prílohy

5 za 1AH

EDJ

Preklady noriem

3 za 1AH

Príloha č. 4

.

Bonifikácia

- SJ +9
- Význačný zahraničný
vydavateľ mimo ČR +30
- Význačný vydavateľ z ČR
+10

- SJ +3
- Význačný zahraničný
vydavateľ mimo ČR +10
- Význačný vydavateľ z ČR
+3
- SJ+ 9
- Význačný zahraničný
vydavateľ mimo ČR +30
- Význačný vydavateľ z ČR
+10

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.

-

Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.
Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly.
Vyžadujú sa všetky recenzie mimo fakulty.
Publikácie musia spĺňať požiadavky vyhlášky pre danú triedu
publikácií (napr. aspoň 100 exemplárov, atď.).
- Bonifikácie sa sčítavajú.
-

Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.
Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly.
Vyžadujú sa všetky recenzie 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.
-

Zoznam význačných vydavateľov je prílohou Hodnotenia.
Pri knihách sa hodnotí publikácia ako celok a nie kapitoly.
Vyžadujú sa všetky recenzie mimo fakulty.
Publikácie musia spĺňať požiadavky vyhlášky pre danú triedu
publikácií (napr. aspoň 100 exemplárov, atď.).
- Bonifikácie sa sčítavajú.
min. 3AH okrem ČJ

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
ADM,
ADN,
BDC,
BDD
BDM,
BDN
AEG,
AEH

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

X

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

3

-

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

5

- SJ +2
- Zahraničie (mimo ČR) +1

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

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

- [4] Počítajú sa štyri príspevky jednotlivcovi, pri dvoch
spoluautoroch je to 8, atď. Pre práce vo WOS/SCOPUS táto
podmienka neplatí.
- Bonifikácie sa sčítavajú.
- Započíta sa na jednej konferencii jeden prepočítaný príspevok
jednotlivcovi. Pre práce vo WOS/SCOPUS táto podmienka
neplatí.

20

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a
domácich karentovaných časopisoch

X
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a
domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
ADE, Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich
ADF
časopisoch [4]
X
BDE, Odborné práce v ostatných zahraničných a domácich
BDF
časopisoch [4]
c) Vedecké, odborné a umelecké práce publikované v zborníkoch
AEM,
AEN

Vedecké práce v zahraničných a
AEC,
domácich recenzovaných vedeckých
AED
zborníkoch
Publikované pozvané príspevky na
AFA,
zahraničných a domácich vedeckých
AFB
konferenciách
AFC, Publikované príspevky na zahraničných
AFD a domácich vedeckých konferenciách
Odborné práce v zahraničných
BEE,
a domácich zborníkoch (konferenčných aj
BEF
nekonferenčných)

[4]

X

- Kvartily na základe najlepšieho zaradenia časopisu
v poslednom dostupnom roku na
- https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.
action alebo
- www.scimagojr.com/scimagojr.com.

-
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- 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.

AFG, Abstrakty príspevkov zo zahraničných a domácich
AFH vedeckých konferencií [2]
AFK Postery zo zahraničných a domácich konferencií [2]
AFL
Zostavovateľské práce knižného charakteru
FAI (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...)

X

X

d) Zverejnené výstupy v oblasti umeleckej a architektonickej činnosti
ZZZ
Závažné umelecké a architektonické diela, výkony a
až
X
prezentácie [4]
ZVV
YZZ
Menej závažné umelecké a architektonické diela,
až
X
výkony a prezentácie [4]
YVV
XZZ
Ostatné umelecké a architektonické diela, výkony
až
X
a prezentácie [4]
XVV
nie je
CGC, Umelecké a architektonické štúdie a projekty v
dotácia
CGD zahraničí a doma [4]

Tab. 2. Atribúty prostredia a ocenenia pre akreditáciu,
periodické hodnotenie vedy a výskumu a rozvoj fakulty
1. Školiteľ úspešného doktoranda s výstupom kategórie WOS alebo
SCOPUS
2. PhD. – zamestnanec katedry SvF
3. Habilitácia, získanie ved. kvalif. stupňa II.
4. Inaugurácia, DrSc., získanie ved. kvalif. stupňa I.
5. Predseda habilitačnej a inauguračnej komisie, alebo oponent
dizertačnej, habilitačnej a inauguračnej práce.

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

Dotácia

1
10

7

- SJ+1
- WOS-SCOPUS +3

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

- + 1 za AH

- Počíta sa max. 10 autorských hárkov na jednotlivca

- v zahraničí + 7

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

4

- v zahraničí + 4

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

2

- v zahraničí + 2

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

1

- v zahraničí + 1

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

Body
15

Bonifikácia

Poznámka

- WOS SCOPUS časopis + 15

30
40
50
10

3

- zahraničný autor +1

- [10/10] Katedre sa počíta max .10 citácii jednotlivca v zahraničných
zdrojoch a max. 10 v domácich zdrojoch. Citácie v domácich zdrojoch
môžu byť nahradené citáciami v zahraničných 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
- Hodnotia sa posudky zamestnancov SvF len na práce autorov mimo
fakulty.
- [8] Počíta sa prvých osem aktivít jednotlivcovi.

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

4

9. Členstvo v programovom výbore zahraničnej konferencie vo
svetovom jazyku [3]

3

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.

- [3] - Hodnotia sa celkovo len 3 aktivity jednotlivcovi.
- Len jeden člen za katedru.

Poznámka

Tab. 3. Pridelené granty a projekty

Získanie a administrovanie projektu

1. APVV, VEGA, KEGA

Finančný objem – spolu [€] v tis.

Počet

Body

Body

tis. €

Body

Body

A

B

AxB

C

D

CxD

10
3

- 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.).

- 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

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

10

3

4. Výskumné domáce granty mimo 1.

5

3

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

20

0

6. ZoD: zaradené ako výskumné

0

3

7. ZoD: nezaradené ako výskumné

0

3

8. Networkingové projekty (napr. COST
atď.)
9. Znalecký posudok zadaný fakultou cez
ÚSZ [8]

5

0

2

0

- 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.
- 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.
- 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
- Neprijaté projekty - 5 bodov.
- V prvom roku body za prijatie a v nasledujúcich
rokoch za administrovanie projektu.
- Počítajú sa finančné prostriedky bez DPH
a kooperácií.
- Spôsob ich získania musí štandardne obsahovať
súťažný prvok.
- Počíta sa len réžia.
- Pri projektoch COST len členstvo v management
komitéte.
- V prvom roku body za prijatie a v nasledujúcich
rokoch za administrovanie projektu.
- Koordinácia projektu +5
- [8] Podľa uvedenej hodnoty sa počíta prvých osem
aktivít jednotlivcovi.

VYSVETLIVKY VŠEOBECNÉ:
1. V Tab 1. a v Tab. 2 ( bod 6 citácie) sa uvádzajú 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, aktivity v Tab 1. a v Tab. 2 (bod 6 citácie) sa nevykazujú. Pre uznanie ostatných aktivít v Tab. 2 je potrebný minimálne 50 % pracovný
úväzok.
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 pri 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.

Predkladá: Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan fakulty
Vypracovala: Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., prodekanka za VVČ

Príloha č. 5
NÁVRH ROZPOČTU STAVEBNEJ FAKULTY NA ROK 2020
1. ÚVOD
Návrh rozpočtu Stavebnej fakulty na rok 2020 je vypracovaný v súlade s ustanovením §16
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Návrh rozpočtu
Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti fakulty je zostavený rozpočet, ktorý sa skladá
z nákladov a výnosov, na základe ktorého fakulta hospodári. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádza
zo skutočných nákladov a výnosov dosiahnutých v roku 2019 a zo zostatku finančných
prostriedkov roku 2019. Na základe týchto informácii fakulta predpokladá potreby na rok 2020,
pričom sú zohľadnené úsporné opatrenia reflektujúce pokles stavu dotačných aj
mimodotačných prostriedkov, ako aj predpokladaný pokles objemu ich napĺňania v r. 2020.
Fakulta zohľadnila v rozpočte tieto finančné prostriedky:
 schválenú dotáciu na rok 2020 na akreditované študijné programy,
 zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov dotácie k 31.12.2019,
 predpokladané vlastné výnosy získané v roku 2020 (tržby z predaja služieb, poplatky
od študentov a školné).
2.1 . Plánované náklady
Celkové náklady pre rok 2020 sú plánované vo výške 16 226 998 €, z toho v hlavnej
nezdaňovanej činnosti vo výške 14 469 317 € a v zdaňovanej činnosti 1 757 681 €.


Na účte 501 Spotreba materiálu – 520 000 € sú plánované výdavky na nákup
kancelárskych potrieb, kníh, časopisov, papiera, nákup tonerov, pohonných hmôt,
čistiacich hygienických a dezinfekčných potrieb, inštalačného materiálu a drobného
hmotného majetku.



Na účte 502 Spotreba energie – 480 000 € sú plánované výdavky za elektrickú, tepelnú
energiu, plyn, vodné. Prínos z prijatých úsporných opatrení v prevádzke závisí
každoročne od klimatických vplyvov zvyšujúcich nároky na tepelnú energiu.



Na účte 511 Opravy a údržba – 435 000 € sú plánované výdavky na bežné opravy
a údržbu v rámci prístrojového vybavenia katedier a v rámci bežných opráv (oprava
sieťového vybavenia fakulty) a nevyhnutné účelové opravy a údržbu priestorov fakulty;
navýšené sú o predpokladané náklady na opravy kancelárskych priestorov súvisiace
so– sťahovaním z bl. A v rámci projektu ACCORD.



Na účte 512 Cestovné – 95 000 € fakulta v dôsledku dopadov pandémie predpokladá
zníženie nákladov na pracovné cesty realizované v rámci projektov.



Na účte 518 Ostatné služby – 710 000 € sú zahrnuté plánované náklady na spolupráce
v rámci projektov, vložné na konferencie, poštovné, vzdelávanie pracovníkov, odvoz
odpadu, telefóny, revízie zariadení, dopravné služby, letenky a iné.



Na účte 521 Mzdové náklady – 8 240 000 € sú zahrnuté mzdové prostriedky na
pedagógov, THP pracovníkov (neučiteľov), výskumných pracovníkov, krytie
medzifakultných pedagogických výkonov, mzdové prostriedky z APVV projektov,
odmeny a dohody v rámci projektov, kurzov, zmlúv o dielo a iné (valorizácia).
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 Na účte 524 Zákonné sociálne náklady – 2 900 480 € sú vedené náklady na zákonné
soc. poistenie vzhľadom na objem miezd a dohôd o vykonaní práce predpokladaný v
roku 2019.
 Na účte 527 Zákonné sociálne náklady – 272 000 € sa očakávajú náklady na tvorbu
sociálneho fondu v zmysle KZ vo výške 1,25 %, na náhradu príjmu pri pracovnej
nechopnosti, príspevok na stravovanie, odstupné a odchodné.
 Na účte 538 Ostatné dane a poplatky – 19 200 € sú náklady za notárske poplatky, daň
za ubytovanie a poplatok za komunálny odpad.
 Na účte 549 Iné ostatné náklady na HČ 1 673 004 € sú náklady v zmysle schválenej
dotačnej zmluvy s MŠVVaŠ SR na štipendiá doktorandov, štipendiá zahraničných
študentov a doktorandov, štipendiá postdoktorandov, štipendiá z vlastných zdrojov,
náklady na súťaž doktorandov a študentov a bankové poplatky.


Na účte 551 Odpisy – 178 000 € sú plánované odpisy za hnuteľný majetok zakúpený
fakultou. Odpisy za nehnuteľný majetok (okrem URZ Kočovce, aerodynamický tunel)
sú evidované na Rektoráte STU.



Na účte 556 Tvorba fondov - 460 000 € sú zahrnuté náklady v zmysle schválenej
dotačnej zmluvy s MŠVVaŠ SR na sociálne a motivačné štipendiá študentov a tvorba
štipendijného fondu vytvorená z poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia.



Na účte 562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám – 150 000 € sú zahrnuté
predpokladané poplatky za členské do medzinárodných organizácií, presun dotácie na
spoluriešiteľa projektu APVV, poplatky za preukazy študentov a zamestnancov fakulty.

2.2. Plánované výnosy
Celkové výnosy sú pre rok 2020 plánované vo výške 16 443 100 €, z toho v hlavnej
nezdaňovanej činnosti v objeme 14 532 000 € a v zdaňovanej činnosti v objeme 1 911 100 €.
2.2.1. Hlavná nezdaňovaná činnosť
Podstatné čiastky plánovaných výnosov hlavnej nezdaňovanej činnosti tvorí:


Na účte 691 Dotácia – 13 850 000 €, ktorú tvorí:
- príjem zo schválenej základnej dotačnej zmluvy pre rok 2020,
- predpokladaný príjem z projektov pre rok 2020,
- zostatky z projektov a dotácie roku 2019.



Na účte 648 Zákonné poplatky HČ – 350 000 € sú predpokladané príjmy :
- poplatky za prijímacie konanie
31 000 €
- poplatky za vydanie dokladov o štúdiu
36 000 €
- školné
283 000 €
o prekročenie štand. dĺžky štúdia
233 000 €
o školné za štúdium v cudzom jazyku
40 000 €
o iné školné
10 000 €.



Na účte 649 Iné ostatné výnosy HČ – 250 000 € sú predpokladané výnosy zo
zahraničných projektov a spoluriešiteľov APVV projektov.



Na účte 656 Výnosy z použitia fondov – 80 000 € sú plánované výnosy z použitia
štipendijného, reprodukčného fondu a z použitia ostatných fondov.
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2.2.2. Zdaňovaná činnosť
2.2.2.1 Hlavná zdaňovaná činnosť
Najvyššiu čiastku plánovaných výnosov hlavnej zdaňovanej činnosti tvoria:


na účte 602 Výnosy z predaja služieb – 50 000 € sú príjmy plánované najmä z
ubytovania a stravovania v URZ Kočovce, ubytovania v URZ Nižná Boca, poplatky za
využívanie telovýchovných zariadení,



na účte 648 Zákonné poplatky – 110 000 € výnos za vzdelávacie kurzy, semináre,
odborné skúšky.

2.2.2.2 Podnikateľská činnosť


Na účte 602 Tržby z predaja služieb – 1 600 000 € sú predpokladané tržby za
poskytnuté služby v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo, konferencií, školení
a seminárov, v ktorých v dôsledku pandémie očakávame pokles.



Na účte 658 Výnosy z nájmu majetku – 150 000 € sú plánované výnosy, kde v dôsledku
pandémie očakávame pokles:
- prenájom nebytových priestorov,
- inominátne a iné zmluvy,
- prenájom telovýchovných zariadení.

Výška výnosov z prenájmov nebytových priestorov fakulty je plánovaná v rozpočte len vo
výške 70% z celkových výnosov, nakoľko s odvodom 30% z celkových výnosov z prenájmov
nebytových priestorov disponuje Rektorát.

3.

Plánovaný hospodársky výsledok

Plánovaný hospodársky výsledok fakulty v zdaňovanej činnosti ako rozdiel výnosov a nákladov
pred zdanením sa predpokladá vo výške 153 419 €. Po vyčíslení dane z príjmu právnických
osôb v zdaňovanej činnosti vo výške 32 218 € je plánovaný hospodársky výsledok
v zdaňovanej činnosti v objeme 121 201 €.
Súčasťou zdaňovanej činnosti je celá
podnikateľská činnosť a časť hlavnej činnosti vykonávaná v URZ Kočovce, URZ Nižná Boca,
vzdelávacie kurzy, prenájom telovýchovných zariadení.
Kladný hospodársky výsledok po zdanení hlavnej nezdaňovanej činnosti predpokladáme v
objeme 62 683 € a to v prípade, ak budú dodržané limity vyčerpania dovolenky zamestnancov
v danom roku v zmysle zákona a príkazu dekana.
Celkový hospodársky výsledok fakulty pred zdanením predpokladáme 216 102 €, po výpočte
dane z príjmu právnických osôb v objeme 32 218 € predpokladáme celkový hospodársky
výsledok po zdanení vo výške 183 884 €.
Predpokladaný hospodársky výsledok je ovplyvnený objemom odpisov z mimodotačných
zdrojov, ktoré nie sú kryté výnosmi, zablokovaním čerpania rezervného fondu z úrovne R-STU,
kvôli ktorému je fakulta nútená na úhradu nevyhnutných mimodotačných nákladov používať
iné zdroje financovania, ktoré taktiež nie sú kryté výnosmi.
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Návrh rozpočtu a predpokladaný hospodársky výsledok vychádza z predpokladu zvýšených
nákladov na ostatné služby (letenky, vložné na konferencie), znížených výnosov od
zahraničných študentov, poklesu tržieb z predaja služieb a výrazného vplyvu pandémie ako na
hlavnú, tak aj na podnikateľskú činnosť fakulty.

Zdôvodnenie rozpočtu :
Opravy a udržiavanie - účet 511 – nárast o 245 429 € , t.j. o 34,82 % z dôvodu realizácie
projektu ACCORD – sťahovanie katedier z bloku A do nových, upravených kancelárií v bloku
C, ako aj mimoriadny objem riešenia havarijných stavov na inžinierskych sieťach objektov
fakulty a CL.
Iné ostatné výnosy – účet 602 – navrhovaný plán tržieb predpokladá v dôsledku pandémie
podstatné zníženie pozitívneho trendu na okruhu podnikateľskej činnosti, ktorá sa výrazne
podieľa na tvorbe hospodárskeho výsledku.
Bratislava 25.05.2020

Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan
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Príloha č. 6
Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU, Bratislava
V Bratislave dňa 5.6.2020

Akademický senát SvF STU v Bratislave

Vec: Otvorený list zamestnancov Katedry konštrukcií pozemných stavieb Akademickému
senátu Stavebnej fakulty STU
Vážený pán dekan, vážení členovia senátu, vážení členovia vedenia fakulty, vážení hostia,
Dovoľujem si Vám predložiť Otvorený list zamestnancov Katedry konštrukcií pozemných stavieb,
ktorý vyjadruje naše stanovisko k dvom bodom programu dnešného zasadnutia Akademického
senátu SvF STU (dňa 5.6.2020). Ide o bod č.11 Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 a bod č. 12
Rozpis dotácie na rok 2020.
Na základe diskusie v rámci našej katedry k predkladaným materiálom pokladáme za dôležité
vyjadriť sa k nasledovným bodom:
•

Valorizácia miezd - na základe Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2020 Č.: 2020-1039:2-A1100 bod 2 odsek 8 sú v rozpise dotácií na
vysoké školy zahrnuté aj vplyvy valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl od 1.
septembra 2019 a od 1. januára 2020. V návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov pre katedry
však 10% valorizácia zahrnutá nie je (nárast mzdových prostriedkov na katedry celkovo oproti r.
2019 predstavuje cca 0,4%).

•

Rozpis dotácií - súčasné nastavenie pravidiel rozpisu dotácie na fakulte presahuje rámec
uvedenej Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu v kapitole dotácie zamestnancov
centrálnej administratívy a prevádzky (bod 22). V zmysle tejto metodiky sú zo štátneho rozpočtu
dotované mzdy pre cca 60 týchto zamestnancov (pri aktuálnom počte 2223 študentov v zmysle
aktuálnej Výročnej správy Stavebnej fakulty za rok 2019). Podľa uvedenej správy má fakulta
132 zamestnancov administratívy a prevádzky, t.j. cca 70 osôb (pri zohľadnení rôznych
úväzkov) je platených z výkonov tvorivých zamestnancov fakulty.

•

Proces vzdelávania - aktuálny spôsob výpočtu dotácie na mzdy učiteľov vychádza z metodiky
z roku 2007 vytvorenej na základe Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu s pomerom
P/V- 80/20. Súčasná metodika výpočtu podľa MŠ s pomerom 50/50 v kombinácii s neúmerným
nárastom vedecko-výskumných výkonov a následne klesaním ich jednotkovej ceny výrazne
deformuje a komplikuje výpočty mzdových prostriedkov na katedrách. Učiteľ nemá
kvantifikované v zmysle tejto metodiky požiadavky na svoj tarifný plat, čo zneisťuje jeho
pôsobenie na fakulte. Práve uplynulé tri mesiace plne ukázali, akým významným a
nenahraditeľným aspektom v procese fungovania fakulty je vzdelávanie, aká dôležitá je
príprava našich budúcich absolventov do praxe.

Aktuálny spôsob financovania tvorivých zamestnancov fakulty považujeme za neakceptovateľný,
neudržateľný a do určitej miery diskriminačný. Z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasíme s
predloženým Návrhom rozpočtu a Rozpisu dotácie na rok 2020.
Na základe uvedených dôvodov a vzhľadom na proces schvaľovania rozpočtu a nelichotivý výhľad
do budúcnosti žiadame pre rok 2021 prehodnotiť metodiku prerozdelenia finančných
prostriedkov na katedry tak, aby bola transparentná a spravodlivá, a aby bola v súlade s
Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu.
S úctou
kolektív Katedry KPS

