ZÁPISNICA č. 05/2020 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU
dňa 23.10.2020
konaného o 9:00 hod. v aule B001 Stavebnej fakulty.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS 26. 6. 2020
5. Správa o činnosti predsedníctva, kontrola uznesení
6. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie
2020 – 2023 (informácia)
7. Rozpis dotácie na rok 2020 V3 (na schválenie)
8. Návrh na organizačnú zmenu SvF STU v BA (na prerokovanie)
9. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty (na schválenie)
10.Návrh zástupcov AS do komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021 (na schválenie)
11.Z vyšších orgánov
12.Návrh na zmenu formy rokovania AS SvF dištančnou formou
13.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:
17
Počet členov študentskej časti:
11
Počet prítomných členov študentskej časti:
5
Ospravedlnení: doc. Sandanus, Ing. Minarovičová, doc. Psotný, JUDr. Zajacová, Bc. Bučková, Bieliková,
Trudič, Kubica, Šaliga, 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 23.10.2020 je priložená k originálu zápisnice.
K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí overovatelia: Ing. Struhárová a doc. Šulek.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Junasová a Ing. Arnould. Do komisie na sčítanie hlasov za
zamestnaneckú časť bol navrhnutý doc. Borzovič.
Uznesenie č. 30 AS/20
AS SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Struhárovú a doc. Šuleka za overovateľov zápisnice.
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. 30 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.
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Uznesenie č. 31 AS/20
AS SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Junasovú a Ing. Arnoulda za skrutátorov a doc. Borzoviča do sčítacej
komisie k hlasovaniu v bode 10. Návrh zástupcov AS do komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ
2021.
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. 31 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 3: Schválenie programu
K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov do začiatku rokovania senátu žiadne
pripomienky. Bc. Švolík požadoval zaradiť do uvedeného programu nový bod: Návrh na zmenu formy
rokovania AS SvF dištančnou formou. Predsedníčka AS dala o zaradení navrhovaného bodu do programu
zasadnutia hlasovať.
Uznesenie č. 32 AS/20
AS SvF STU v Bratislave schvaľuje program rokovania AS SvF, doplnený za bod č. 11 o nový bod č. 12 Návrh na zmenu formy rokovania AS SvF dištančnou formou.
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. 32 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF dňa 26.6.2020
Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici neboli doručené zo strany senátorov žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 33 AS/20
AS SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF STU v Bratislave dňa 26.6.2020.
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. 33 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 5: Správa o činnosti predsedníctva, kontrola uznesení
Predsedníčka AS informovala senátorov o činnosti Predsedníctva AS SvF, ktoré zasadalo dňa 14.10.2020:
- uznesenie č. 28 AS/20 zo zasadnutia AS SvF dňa 26.6.2020 bolo splnené, návrh rozdelenia
mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V3) bol spracovaný a predložený do materiálu
zaradeným v samostatnom bode (č.7) programu, návrhom rozpočtu sa zaoberala EK a materiál
bol zaslaný senátorom,
- predsedníctvo AS ako aj predsedovia komisií AS SvF boli oboznámení s vykonanými krokmi, ktoré
nastali po oznámení JUDr. Zajacovej o vzdaní sa postu podpredsedníčky AS SvF. Po senáte
26.06.2020 podpredsedníčka písomne oznámila, že sa vzdáva postu podpredsedníčky k
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-

31.12.2020, a to z dôvodu aby svojimi krokmi neznemožnila činnosť senátu. Predsedníctvo
a predsedovia komisií sa touto skutočnosťou zaoberali. Vo svojich vyjadreniach ocenili prácu
JUDr. Zajacovej, vyjadrili jej podporu a požiadali ju, aby svoje stanovisko prehodnotila a
späťvzala svoje vzdanie sa postu podpredsedníčky. Žiadosť členov predsedníctva a predsedov
komisií o prehodnotenie vzdania sa aj jednohlasne odsúhlasili. JUDr. Zajacová uviedla, že na
základe zaujatého stanoviska prítomných členov PAS a jeho hostí doručí list o späťvzatí svojho
vzdania sa, čo aj urobila.
Predsedníctvo a predsedovia komisií AS SvF pri príprave programu zasadnutia konštatovali, že
je potrebné zaoberať sa novelizáciou vnútorných predpisov, tak aby odrážali epidemiologickú
situáciu (rokovania, voľby), konštatovali, že kvalitné spracovanie materiálov si vyžaduje
dostatok času, odbornú a finančnú podporu.
Predsedníctvo AS SvF na základe konštatovaní z diskusie žiada dekana fakulty, aby od budúceho
roka bola vytvorená samostatná rozpočtová položka v rozpočte SvF pre činnosť Akademického
senátu SvF.

K bodu 6: Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF v Bratislave na funkčné obdobie
2020 - 2023 (informácia)
Bc. Švolík informoval senátorov o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF na funkčné
obdobie 2020 – 2023. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa volieb zúčastnilo 11 študentov, z ktorých najviac
hlasov získal Peter Trudič a stal sa novozvoleným členom AS SvF na obdobie 2020 - 2023.
Uznesenie č. 34 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do
študentskej časti Akademického senátu SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023.
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. 34 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 7: Rozpis dotácie na rok 2020 V3 (na schválenie)
Dekan predložil senátorom v zmysle uznesenia AS SvF č. 28 AS/2020 nový návrh rozpisu dotácie - Variant
3. Na základe požiadavky zo zasadnutia PAS SvF o doplnenie údajov Katedry TVY do tabuľky rozpisu
mzdových prostriedkov, predkladateľ materiálu poskytol k rozpisu dotácie mzdových prostriedkov KTVY
údaje o tarifných platoch, nadtarifnej zložke, celkovej dotácie. Vysvetlil, že nadtrifná zložka bola
rezervovaná pre 2 pracovníčky na MD.
Predseda EK doc. Hruštinec informoval senátorov, že oslovil všetkých členov ekonomickej komisie (za
študentskú aj zamestnaneckú časť) aby sa vyjadrili, EK k navrhovanému materiálu nezaujala stanovisko.
V diskusii doc. Hruštinec uviedol, že podľa informácie kvestora STU na ekonomickej komisii AS STU,
peniaze na univerzitu prišli podľa dotačnej zmluvy na rok 2020 v plnej výške a bez krátenia. Navyše prišli
na univerzitu účelové peniaze pre krytie zvýšených nákladov spojených s mimoriadnou situáciou (COVID)
v celkovom objeme približne 3,1 mil. EUR. Viac ako polovica uvedených financií je určená pre internáty
STU a na SvF by malo prísť približne 120.000,- EUR.
Predsedníctvo AS SvF navrhlo prijať v súvislosti s prerokovávaným bodom dve uznesenia. V diskusii
k uzneseniam vystúpili senátori Ing. Bucha a doc. Borzovič.
Následne dala predsedníčka AS o predložených uzneseniach hlasovať.
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Uznesenie č. 35 AS/20
AS SvF STU v Bratislave v súlade s §27, ods 1 písm. e) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada Vedenie fakulty o priebežné
predkladanie správ o stave čerpania finančných prostriedkov v zmysle položiek rozpočtovej
skladby rozpočtu SvF STU v Bratislave za každý kvartál roka vždy po uplynutí kvartálu na najbližšom
zasadnutí AS SvF STU v Bratislave.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
9
Počet členov AS prítomných na
22
Počet hlasov proti:
4
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
9
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 35 AS/20 nebolo schválené potrebným počtom hlasov členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

Uznesenie č. 36 AS/20
AS SvF STU v Bratislave v súlade s §27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada Vedenie fakulty o predloženie Správy
o čerpaní finančných prostriedkov v zmysle položiek rozpočtovej skladby rozpočtu SvF STU v Bratislave
za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2020 Akademickému senátu SvF STU v Bratislave na najbližšom
zasadnutí senátu.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
6
Počet členov AS prítomných na
22
Počet hlasov proti:
3
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
13
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 36 AS/20 nebolo schválené potrebným počtom hlasov členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

Predsedníčka AS dala hlasovať o predloženom návrhu rozpisu dotácie na rok 2020 - Variant 3.
Uznesenie č. 37 AS/20
AS SvF STU v Bratislave schvaľuje návrh rozpisu dotácie na rok 2020 Variant 3.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
18
Počet členov AS prítomných na
22
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
4
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 37 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 8: Návrh na organizačnú zmenu SvF STU v BA (na prerokovanie)
Dekan predložil AS SvF návrh na organizačnú zmenu SvF STU v Bratislave.
Predsedníčka LK Ing. Kurčová informovala senátorov, že LK k uvedenému materiálu zasadala dvakrát.
Predložený návrh prerokovala.
Uznesenie č. 38 AS/20
AS SvF STU v Bratislave prerokoval návrh organizačnej zmeny Stavebnej fakulty STU v Bratislave o:
- zriadení katedry materiálového inžinierstva a fyziky a splynutie katedry fyziky a katedry
materiálového inžinierstva do novozriadenej katedry materiálového inžinierstva a fyziky;
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zriadení oddelenia personálneho a mzdového Dekanátu a splynutie oddelenia ľudských zdrojov
a mzdového oddelenia do novozriadeného oddelenia personálneho a mzdového Dekanátu;
rozdelení oddelenia projektov a vonkajších vzťahov Dekanátu na oddelenie projektov a na
oddelenie vzťahov s verejnosťou Dekanátu;
zrušení pracovísk Laboratórium dopravných stavieb a Skúšobné laboratórium Centrálnych
laboratórií tvoriacich súčasť celofakultného pracoviska Centrálne laboratóriá;
zmene názvu katedry geodetických základov na katedru globálnej geodézie a geoinformatiky.

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. 38 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 9: Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty (na schválenie)
Dekan predložil senátorom Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku SvF. Predsedníctvo AS materiál
postúpilo na prerokovanie Legislatívnej komisii AS SvF. Predsedníčka LK Ing. Kurčová informovala
senátorov, že LK prerokovala uvedený materiál a požiadala predkladateľa o nasledovné úpravy:
1. V článku 1 ods. 2 vymeniť poradie katedier 05 a 06 na „05 Katedra geotechniky (GTE),“ a „06
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (GGI),“, nakoľko katedry nie sú v abecednom poradí.
2. V článku 2 ods. 1 navrhuje slovné spojenie „ďalšie pracoviská a účelové zariadenia fakulty“ nahradiť
znením „celofakultné pracoviská“. Takto sú pomenované organizačné zložky fakulty podľa článku 1
ods. 1 Organizačného poriadku.
3. V článku 2 ods. 1 vymeniť slovo „prerokovaní“ za slovo „vyjadrení“.
4. V článku 5 odsek 13, ktorý sa označuje ako odsek 12, v písmene b) vypustiť za slovným spojením
„prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť“ slovné spojenie „ a zahraničné vzťahy“, nakoľko toto
slovné spojenie sa nenachádza v pôvodnom znení, jedná sa o formálnu chybu.
5. Doplniť do článku 9 pred vetu „Ostatné časti ...“ vetu „Týmto dodatkom č. 2 sa ruší Dodatok č.1
Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave“.
Dekan potvrdil, že Vedenie fakulty sa úplne stotožňuje s uvedenými pripomienkami Legislatívnej komisie
a súhlasí s ich zapracovaním do výsledného znenia Organizačného poriadku.
V diskusii prof. Kohnová navrhla doplniť v Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku SvF článok 2 ods.1,
nasledovne: „Katedry a ústavy ako aj ďalšie pracoviská a účelové zariadenia fakulty zriaďuje, zlučuje,
necháva splynúť, rozdeľuje alebo zrušuje dekan po predchádzajúcom prerokovaní a súhlase s vedúcimi
týchto pracovísk a po predchádzajúcom prerokovaní akademickým senátom fakulty.“
V diskusii doc. Hruštinec navrhol v Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty STU v
Bratislave vypustiť v článku 2 za odsekom 11 nový odsek 12, a z toho dôvodu vypustiť zmenu označenia
odseku 12 na odsek 13. Predsedníčka dala o uvedenom návrhu hlasovať formou uznesenia.
Uznesenie č. 39 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU navrhuje v Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej
fakulty STU v Bratislave vypustiť v článku 2 za odsekom 11 nový odsek 12, a z toho dôvodu vypustiť
zmenu označenia odseku 12 na odsek 13.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

5

5
0
17

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 39 AS/20 nebolo schválené potrebným počtom hlasov členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

Uznesenie č. 40 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej
fakulty STU v Bratislave s nasledovnými úpravami:
1. V článku 1 ods. 2 vymeniť poradie katedier 05 a 06 na „05 Katedra geotechniky (GTE),“ a „06 Katedra
globálnej geodézie a geoinformatiky (GGI),“.
2. V článku 2 ods. 1 navrhuje slovné spojenie „ďalšie pracoviská a účelové zariadenia fakulty“ nahradiť
znením „celofakultné pracoviská“.
3. V článku 2 ods. 1 vymeniť slovo „prerokovaní“ za slovo „vyjadrení“.
4. V článku 5 odsek 13, ktorý sa označuje ako odsek 12, v písmene b) vypustiť za slovným spojením
„prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť“ slovné spojenie „ a zahraničné vzťahy“.
5. Doplniť do článku 9 pred vetu „Ostatné časti ...“ vetu „Týmto Dodatkom č. 2 sa zrušuje Dodatok č.1
Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave.“
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
32
Počet hlasov za:
18
Počet členov AS prítomných na
22
Počet hlasov proti:
0
hlasovaní:
Zdržali sa hlasovania:
4
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 40 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 10: Návrh zástupcov AS do komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021(na schválenie)
Predsedníctvo AS na zasadnutí navrhlo komisiu zástupcov AS v zložení doc. Hruštinec, doc. Fraštia a Ing.
Struhárová doplniť o doc. Antošovú. Predsedníčka pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie prof.
Kohnová informovala, že rozposlala členom pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie na
pripomienkovanie návrh na nasledovných členov komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021:
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. a Ing. Alena Struhárová, PhD. K tomuto
návrhu nemal nik pripomienky, členovia komisie s návrhom súhlasili.
O doc. Antošovej senátori v podkladoch zaslaných pred AS, a ani predsedkyňa pedagogickej a VV komisie
nebola informovaná a dozvedela sa to až na zasadnutí akademického senátu.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:
Počet hlasovacích lístkov pre voličov (senátorov):
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných od voličov (senátorov):
Z toho platných
Neplatných

32
22
22
22
22
0

Výsledok tajného hlasovania (počet získaných hlasov od voličov):
Hlasujem
Hlasujem
Navrhovaní členovia AS SvF:
ZA*
PROTI*

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania*

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

17

3

2

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

21

0

1

Ing. Alena Struhárová, PhD.

13

2

7

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

12

6

4
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Uznesenie č.41 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje zástupcov AS SvF STU v Bratislave - doc.
Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD., doc. Ing. Mareka Fraštiu, PhD. a Ing. Alenu Struhárovú, PhD. do komisie
pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 41 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

Predsedníčka AS na základe požiadavky Bc. Švolíka a jeho informácie o odchode senátora zo študentskej
časti AS z rokovania, požiadala senátorov o zmenu poradia bodov programu zasadnutia a dala o návrhu
hlasovať.
Uznesenie č.42 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje zmenu poradia bodov rokovania, v
nasledovnom poradí: bod č. - 11 Rôzne, nový bod č. 12 – Návrh na zmenu formy rokovania AS SvF
dištančnou formou a bod č. 13 - Z vyšších orgánov.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 42 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 11: Rôzne
Predsedníčka AS informovala senátorov o Liste RVŠ SR akademickým senátorom, v ktorom
predsedníctvo RVŠ vyzýva akademické senáty fakúlt a vysokých škôl zaujať stanovisko k dokumentu
Národný integrovaný reformný plán. Stanovisko akademických senátov uvíta do 29.10.2020. Následne
informovala senátorov o návrhu stanoviska AS STU k materiálu RVŠ.
K materiálu "Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán" bol doručený aj
návrh AS STU o zaujatie spoločného stanoviska za senáty fakúlt a AS STU. S textom spoločného
stanoviska oboznámila členov zasadnutia predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová.
Uznesenie č.43 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyjadruje podporu Rade vysokých škôl k
jej stanovisku k Národnému integrovanému reformnému plánu, ktoré vydala v tlačovej správe dňa
14.10.2020.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 43 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.
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Uznesenie č.44 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyjadruje súhlas a podporu Akademickému senátu
STU v Bratislave k zaujatému stanovisku AS STU v Bratislave k zverejnenému materiálu "Moderné a
úspešné Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán".
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 44 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 12: Návrh na zmenu formy rokovania AS SvF dištančnou formou
Senátori Ing. Arnould a Bc. Švolík navrhli, aby bolo nasledujúce rokovanie AS SvF možné distančnou
formou, vzhľadom na pretrvávajúcu kovidovú situáciu.
Uznesenie č.45 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave žiada organizačnú a legislatívnu komisiu za právnej
pomoci zo Stavebnej fakulty na vypracovanie uznesenia na zmenu vnútorných predpisov Stavebnej
fakulty STU a Rokovacieho poriadku Akademického senátu Stavebnej fakulty STU. Vnútorný predpis
fakulty a Rokovací poriadok Akademického senátu zasadať dištančnou formou. Žiadame aby tento
dokument bol predložený na najbližšom zasadnutí.
Zároveň žiadame o prešetrenie možnosti konať už nasledujúce zasadnutie Akademického senátu fakulty
dištančnou formou, ak to je legislatívne možné žiadame, aby sa toto zasadnutie konalo dištančne.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na
hlasovaní:

32
22

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

18
0
4

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 45 AS/20 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na
hlasovaní.

K bodu 13: Z vyšších orgánov
Dekan informoval senátorov o zasadnutí Kolégia rektora STU dňa 5.10.2020, bližšie informácie sú
k dispozícii v zápisnici na webovej stránke STU.
Predsedníčka AS podala informácie z predchádzajúcich zasadnutí AS STU, najbližšie zasadnutie AS STU
je plánované na 26.10.2020, jedným z bodov programu je návrh na odvolanie rektora STU. Bližšie
informácie sú k dispozícii na web stránke STU.
Najbližší termín zasadnutia AS SvF je naplánovaný na 27.11.2020.

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

Anna Urbanovská

Overovatelia:

Ing. Alena Struhárová, PhD.
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
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