ZÁPISNICA č. 04/2020 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU
dňa 26.6.2020
konaného o 9:00 hod. v aule B001 fakulty.
Schválený program rokovania:

1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice
5. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 (na schválenie)
6. Rozpis dotácie na rok 2020 (na schválenie)
7. Z vyšších orgánov
8. 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:
3
Ospravedlnení: doc. Fraštia, Bc. Bučková, Bieliková, Bc. Horník, Hucko, Kubica, Šaliga, Bc. Švolík, Velická.
Prizvaní: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc. Rabenseifer, Ing.
Šatura, prof. Stanko
Hostia>
podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina zo dňa 26.6.2020 je priložená k originálu zápisnice.
K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí overovatelia: doc. Petráková a doc. Psotný.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Junasová a Ing. Arnould.
Uznesenie č. 21 AS/20
AS SvF schvaľuje doc. Petrákovú a doc. Psotného za overovateľov zápisnice.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
22
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
1
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 21 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

Uznesenie č. 22 AS/20
AS SvF schvaľuje Ing. Junasovú a Ing. Arnoulda za skrutátorov.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
23
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 22 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.
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K bodu 3: Schválenie programu
K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 23 AS/20
AS SvF schvaľuje program rokovania AS SvF.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
23
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 23 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF dňa 5.6.2020
Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici neboli doručené zo strany senátorov žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 24 AS/20
AS SvF schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 5.6.2020.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
23
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 24 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

-

-

K bodu 5: Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 (na schválenie)
Dekan na základe reakcií vedúcich katedier a senátorov fakulty na predložený návrh rozpisu dotácie –
Variant2, ponúkol, aby bol bod č. 6 – Návrh rozpisu dotácie na rok 2020 (na schválenie) z programu
zasadnutia AS SvF stiahnutý. V takom prípade navrhol vytvoriť skupinu zo zástupcov Senátu a Vedenia
fakulty, ktorá by pre návrh rozpisu dotácie na rok 2020 našla zdravý kompromis a tento potom predložiť
na schválenie na najbližšom zasadnutí Akademickému senátu SvF.
Diskusia:
Doc. Hruštinec privítal návrh pána dekana.
Prof. Kohnová konštatovala, že by sa malo pokračovať v zmysle programu zasadnutia a rokovať
o obidvoch bodoch samostatne.
Predsedníčka AS SvF vyhlásila 5 minutovú prestávku a členovia predsedníctva AS SvF sa išli poradiť.
Predsedníctvo AS SvF rozhodlo, nakoľko je evidentné prepojenie týchto bodov, aby sa o oboch bodochrozpočet a dotácia rokovalo. Bod programu č. 6 z rokovania stiahnutý nebude.
Doc. Hruštinec k uvedenému bodu odprezentoval fakty z dokumentov MŠVVaŠ SR, STU a SvF a tieto
navzájom porovnal.
Doc. Sandanus navrhol presunúť fin. prostriedky z účtu 549 "Iné ostatné náklady", kde je na r. 2020
plánovaná čiastka zvýšená v porovnaní s rokom 2019 zo sumy 984653 na sumu 1673004, čo predstavuje
zvýšenie o 69,9%, na účet "mzdové náklady" minimálne v takej výške, aby mzdové náklady boli zvýšené
o 6,8 %.
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-

Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadnutí dňa 25.6.2020
prerokovalalo spôsob schvaľovania bodov programu 5 a 6 a schválilo uznesenie o týchto bodoch
hlasovať tajne. Na základe toho navrhuje o týchto dvoch bodoch hlasovať tajným hlasovaním.
Uznesenie č. 25 AS/20
Predsedníctvo AS SvF schvaľuje o bodoch programu 5 a 6 hlasovať tajne.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
17
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
5
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
1
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 25 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

Predsedníčka AS SvF na základe hlasovania oznámila, že hlasovanie v bodoch 5 a 6 programu bude tajné.

-

-

Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadnutí dňa 25.6.2020
prijalo v súvislosti s úpravou návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 pozmeňujúci návrh Predsedníctva AS
k bodu 5, ktoré predkladá senátorom na schválenie v znení:
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave navrhuje upraviť Návrh rozpočtu fakulty na rok
2020 tak, aby v Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 Variant V2 v položke „1.1. MP
katedry“ bola suma 4 582 497 € navýšená o 235 113 € a v časti II. Návrh rozdelenia dotácie na tovary a
služby na rok 2020 variant V2 bola suma 50 000 € na TaS katedry v položke „2. Katedry“ navýšená na 60
000 €.
Diskusia:
Dekan proti predloženému návrhu uznesenia rázne vystúpil, nesúhlasí s ním nakoľko je
v rozpore s § 27 ods. 1 písm. e) Zákona o VŠ. Požaduje hlasovať o materiáloch predložených dekanom
bez úpravy.
JUDr. Zajacová, konštatovala že je možné hlasovať o pôvodnom návrhu; zároveň oznámila, že sa vzdáva
postu podpredseníčky AS SvF. Do sčítacej komisie k bodom programu č. 5. a 6. navrhla za zamestnaneckú
časť doc. Antošovú .
Uznesenie č. 26 AS/20
AS SvF schvaľuje Ing. Arnoulda, Ing. Junasovú a doc. Antošovú za zamestnaneckú časť do sčítacej komisie
k bodom programu č. 5. a 6.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
23
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 26 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

Po ukončení diskusie dala predsedníčka AS SvF o návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 predloženom
dekanom hlasovať.
Uznesenie č. 27 AS/20
AS SvF schvaľuje návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 bez priomienok.
Priebeh tajného hlasovania:

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi:
Počet platných hlasovacích lístkov :
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

23
23
23
0
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Výsledok tajného hlasovania :
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
12
Počet členov AS prítomných na
23
Počet hlasov proti:
9
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
2
Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 27 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 6: Návrh rozpisu dotácie na rok 2020 (na schválenie)

-

Členovia AS SvF obdržali návrh rozpisu dotácie na rok 2020 (Variant2).
Predsedníctvo AS SvF predložilo senátorom pozmeňujúci návrh k bodu 6. v znení:
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave navrhuje vytvoriť priestor na rokovanie s Vedením
fakulty o materiáloch Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V2) a o Návrhu
rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V3) rokovať na najbližšom zasadnutí AS SvF STU.
Diskusia:
Dekan v diskusii požadoval hlasovať najprv o ním predlženom materiáli a až v prípade jeho neschválenia
hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Predsedníctva AS SvF.
Odznelo viacero diskusných príspevkov, z ktorých vzišla požiadavka niektorých senátorov ešte o návrhu
rozpisu dotácie rokovať s vedením fakulty. Predsedníčka po diskusii dala hlasovať o pozmeňujúcom
návrhu.
Uznesenie č. 28 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave navrhuje vytvoriť priestor na rokovanie s Vedením
fakulty o materiáloch Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V2) a o Návrhu
rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V3) rokovať na najbližšom zasadnutí AS SvF STU.
Priebeh tajného hlasovania:

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi:
Počet platných hlasovacích lístkov :
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
Výsledok tajného hlasovania :

Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

22
22
21
1

32
22

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

13
6
2

Výsledok tajného hlasovania: uznesenie č. 28 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

Predsedníctvo AS SvF na najbližšom zasadnutí schváli komisiu za AS SvF pre rokovanie materiálov k
Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 s vedením fakulty.
K bodu 7: Z vyšších orgánov
Na zaklade požiadavky od akademických senátov o podporu k vyhlaseniu VR STU predsednička AS SvF
navrhla uznesenie:
Uznesenie č. 29 AS/20
AS SvF sa pripája k vyhláseniu VR STU za zachovanie akademických slobôd, orgánov a kompetencií
vysokoškolskej samosprávy v súčasnej podobe.
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Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
22
Počet členov AS prítomných na
22
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 29 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 8: Rôzne
Diskusné príspevky a informácie boli k témam:
- stavebné práce realizované v rámci projektu ACCORD v bloku B a ich časový harmonogram,
- vedenie fakulty vyslovilo poďakovanie za priebeh štátnych záverečných prác,
- on-line výuka v nasledujúcom semestri vzhľadom na stavebné práce súvisiace s projektom
ACCORD
Najbližšie termíny zasadnutia AS SvF: 23.10.2020
27.11.2020

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

Anna Urbanovská

Overovatelia:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
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