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ZÁPISNICA č. 02/2021 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU 
dňa 15.10.2021  

konaného o 9:00 hod. v Aule B001 Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Bratislava 
 

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS zo dňa 28.05.2021 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
7. Výsledky dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
8. Zaradenie členov AS do komisií AS SvF (na schválenie) 
9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 

harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry stavebnej mechaniky SvF STU v 
Bratislave (na schválenie) 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry technológie stavieb (na 
schválenie) 

11. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU (na 
schválenie)  

12. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti 
AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

13. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Študentskej rady vysokých 
škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

14. Voľba obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
v Bratislave a pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl (na schválenie)  

15. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 (na schválenie)  
16. Rozpis dotácie na rok 2021 (na schválenie) 
17. Z vyšších orgánov 
18. Rôzne 

 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

 
Pred otvorením zasadnutia akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) predsedníčka AS SvF prof. 
Škultétyová upozornila prítomných na dodržanie ustanovení Vyhlášky č. 250/2021 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 01.10.2021 v nadväznosti na Usmernenie 
Krízového štábu STU pre akademický rok 2021/2022 z hľadiska COVID-19 - Všeobecné opatrenia 
súvisiace s COVID-19 zo dňa 14.09.2021 a Pravidlá pre zasadnutia akademických senátov STU podľa 
COVID AUTOMAT pre akademický rok 2021/2022 zo dňa 04.10.2021. 
Zasadnutie  AS SvF otvorila a viedla predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová.     
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Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:    20 
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:   18 
Počet členov študentskej časti:     10 
Počet prítomných členov študentskej časti:                  5 
 
Ospravedlnení:   doc. Fraštia, Bc. Šaliga, Bc. Velická, Trudič, Bc. Bieliková, Bc. Hucko 
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc. 

Rabenseifer, Ing. Šatura, prof. Stanko    

Prezenčná listina zo dňa 15.10.2021 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 

Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:  JUDr. Janka Zajacová, PhD., Mgr. Pavla  Balážová 

Za skrutátorov sú navrhnutí:   Ing. Barbora Junasová,  Bc. Peter Kubica 

Do komisie na sčítavanie hlasov za zamestnaneckú časť AS SvF STU v BA bol navrhnutý doc. Ing. 
Viktor Borzovič, PhD. 

 

Uznesenie č. 19 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje JUDr. Janku Zajacovú, PhD. a Mgr. Pavlu Balážovú 
za overovateľov zápisnice bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  21                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  1                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 19 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 
 
Uznesenie č. 20 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje  Bc. Petra Kubicu a Ing. Barboru Junasovú za 
skrutátorov a doc. Ing. Viktora Borzoviča, PhD. do sčítacej komisie bez pripomienok. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  22                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 20 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 3: Schválenie programu 

 
Predsedníčka AS SvF informovala, že navrhnutý program zasadnutia AS SvF bol zaslaný senátorom 
elektronicky a bol nasledovný: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
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3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS zo dňa 28.05.2021 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
7. Výsledky dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
8. Zaradenie členov AS do komisií AS SvF (na schválenie) 
9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 

harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry stavebnej mechaniky SvF STU 
v Bratislave (na schválenie) 

10. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU (na 
schválenie)  

11. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti 
AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

12. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Študentskej rady vysokých 
škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

13. Voľba obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
v Bratislave a pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl (na schválenie)  

14. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 (na schválenie)  
15. Rozpis dotácie na rok 2021 (na schválenie) 
16. Z vyšších orgánov 
17. Rôzne 

 
Viaceré body programu boli presunuté zo zvolaného rokovania senátu z 25. júna 2021, ktorého 
zrušenie odsúhlasilo PAS na svojom  mimoriadnom zasadnutí dňa 24.06.2021 z dôvodu neuznášania 
schopnosti, nakoľko 11 senátorov sa ospravedlnilo, 1 mal pozastavené členstvo a 3 sa 
neospravedlnili ani nepotvrdili účasť. 
Ďalšie body dnešného programu boli doplnené o  voľby ako v ZČ  tak aj v ŠC AS SvF. Po tom, ako bol 
zaslaný program senátorom, doc. Antošová požiadala o uvoľnenie z funkcie člena senátu – zástupcu 
ZČ KTS k 12.11.2021. Preto predložený program predsedníčka AS SvF navrhla doplniť o nový bod 
„Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU Organizačné pokyny a 
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry technológie stavieb (na schválenie)“, 
ktorý navrhla zaradiť pred bod č. 10  a ostatné body posunúť. 
Žiadny iný návrh na doplnenie alebo zmenu programu nebol predložený. Predsedníčka dala hlasovať 
o zaradení nového bodu programu pred bod 10. 

 

Uznesenie č. 21 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zaradenie bodu programu „Vyhlásenie 
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU Organizačné pokyny a harmonogram 
doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry technológie stavieb“ pred bod 10 bez pripomienok.  
  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  22                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 
 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 21 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
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Predsedníčka dala hlasovať o upravenom programe: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS zo dňa 28.05.2021 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
7. Výsledky dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 

(informácia) 
8. Zaradenie členov AS do komisií AS SvF (na schválenie) 
9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 

harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry stavebnej mechaniky SvF STU v 
Bratislave (na schválenie) 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a 
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry technológie stavieb (na 
schválenie) 

11. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU (na 
schválenie)  

12. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti 
AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

13. Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Študentskej rady vysokých 
škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (na schválenie) 

14. Voľba obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
v Bratislave a pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl (na schválenie)  

15. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 (na schválenie)  
16. Rozpis dotácie na rok 2021 (na schválenie) 
17. Z vyšších orgánov 
18. Rôzne 

 

Uznesenie č. 22 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje upravený program rokovania AS SvF bez 
pripomienok.  
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 22 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 28.05.2021 

 

K obsahu zápisnice zo dňa 28.05.2021 neboli doručené žiadne pripomienky. Predsedníčka senátu 
predložila na schválenie nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie č. 23 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 28.05.2021 bez 
pripomienok.  
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Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 23 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

Predsedníčka AS SvF v tejto súvislosti požiadala všetkých prispievateľov do diskusií na rokovaní, aby 
v prípadoch, že požadujú v zápisnici uvádzať diskusný príspevok v plnom znení, poskytli text 
príspevku písomne na zasadnutí zapisovateľke pani Urbanovskej a plénum požiadala o 
konštruktívne a vecné diskusné príspevky. 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení AS  

 

Na zasadnutí AS 28.05.2021 neboli prijaté žiadne termínované uznesenia. 
 

K bodu 6: Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 
do 2023 (informácia) 

 

Bod 6 a bod 7 sa týka informácií z doplňujúcich a dodatočných volieb, v tejto súvislosti požiadala 
predsedajúca predsedníčku Organizačnej a sociálnej komisie a predsedníčku volebnej komisie doc. 
Antošovú o poskytnutie informácií o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb na KTV. Doc. Antošová 
informovala o: 

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD. - zvolený člen 

Mgr. Zuzana Herzánová - náhradník za člena 
 

K bodu 7: Výsledky dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 
do 2023 (informácia) 

 

Doc. Antošová informovala aj o výsledku a priebehu dodatočných volieb na KFMI: 

Ing. Alena Struhárová, PhD. - zvolený člen 

Ing. Valéria Gregorová - náhradník za člena 

Predsedníčka AS SvF privítala opätovne zvolenú a novozvolenú senátorku. Zaželala im úspešné 
rokovania a dobrú spoluprácu so všetkými  členmi senátu a s vedením fakulty.  

 

Uznesenie č. 24 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie výsledky doplňujúcich a dodatočných 
volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 bez pripomienok.  

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 24 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 



 
 

6 

K bodu 8: Zaradenie členov AS do komisií AS SvF (na schválenie) 

 

Na základe zvolenia senátorov v doplňujúcich a dodatočných voľbách do zamestnaneckej časti AS 
SvF a na základe zvolenia senátora Petra Trudiča v posledných voľbách za študentskú časť 
Predsedníctvo AS SvF navrhlo na svojom zasadnutí dať schváliť zaradenie senátorov - chýbajúcich 
členov - do jednotlivých komisií nasledovne: 

Ing. Alenu Struhárovú, PhD. do Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie, v ktorej  pracovala aj ako 
senátorka za KMI. 

Mgr. Barboru Bartolčičovú, PhD. do organizačnej a sociálnej komisie, v ktorej  pracovala aj 
predchádzajúca senátorka z KTV Mgr. Cibulová. 

Nakoľko v legislatívnej komisii nebol zastúpený už žiadny senátor zo ŠČ, PAS SvF navrhlo zaradiť 
Petra Trudiča do legislatívnej komisie, ktorý už v tejto komisii po zvolení do AS pracoval a preradiť 
do tejto komisie aj Ing. Noru Naddourovú, aby zastúpenie senátorov zo ŠČ AS SvF bolo v jednotlivých 
komisiách rovnomernejšie zastúpené.  

Predsedníčka senátu informovala, že členov komisie možno voliť verejným hlasovaním alebo tajným 
hlasovaním ak o to niektorý senátor požiada. Navrhla o doplnení členov komisií hlasovať verejne a 
vzhľadom na efektivitu rokovania  schválením en bloc. K tomuto spôsobu volieb a k zaradeniu 
členov do komisií neboli pripomienky a následne dala hlasovať o doplnení komisií. 

 

Uznesenie č.25 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie členov komisií AS SvF STU 
v BA o Ing. Alenu Struhárovú, PhD. za členku Pedagogicko a vedeckovýskumnej komisie, Mgr. 
Barboru Bartolčičovú, PhD. za členku Organizačnej a sociálnej komisie, Petra Trudiča  a Ing. Noru 
Naddourovú za členov Legislatívnej komisie. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 25 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 9: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné 
pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry stavebnej 
mechaniky SvF STU v Bratislave (na schválenie) 

 
Predsedníčka AS SvF informovala členov PAS SvF o ukončení pracovného pomeru doc. Ing. Martina 
Psotného, PhD. k 31.8. 2021, na základe čoho mu zaniklo členstvo v AS SvF, preto PAS na zasadnutí 
dňa 6. októbra 2021 prerokovalo navrhnutý postup pri vyhlásení doplňujúcich volieb do AS SvF na 
člena AS SvF z KSM . PAS SvF tento postup pri voľbe zástupcu na člena do AS SvF z KSM podľa 
predložených Organizačných pokynov a harmonogramu doplňujúcich volieb aj odsúhlasilo.  
 
Predsedníčka LK Ing. Kurčová informovala o súhlasnom stanovisku LK k postupu pri voľbách 
a predsedníčka O a SK doc. Antošová plénum v krátkosti oboznámila s obsahom predkladaného  
materiálu, ktorý spracovala. K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne  pripomienky. 
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Uznesenie č. 26 AS/21 

 
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 stavebnej 
mechaniky SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 2021 do 2023 a schvaľuje „Organizačné 
pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb“ bez pripomienok. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 26 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 10: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné 
pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry technológie 
stavieb SvF STU v Bratislave (na schválenie) 

Predsedníčka O a SK doc. Antošová, rovnako ako v predošlom bode, plénum oboznámila s obsahom 
predkladaného materiálu, ktorý spracovala. K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne  
pripomienky. 

 

Uznesenie č. 27 AS/21 
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 technológie stavieb 
SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 2021 do 2023 a schvaľuje „Organizačné pokyny a 
harmonogram doplňujúcich volieb“ bez pripomienok. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 27 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 11: Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU 
v BA (na schválenie) 

 
Doplňujúce voľby zabezpečuje volebná komisia zložená z členov Organizačnej a sociálnej komisie a 
z členov Legislatívnej  komisie AS SvF STU. Keďže organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich 
volieb je rovnaký pre doplňujúce voľby na KSM aj KTS predsedníčka AS SvF navrhla,  aby volebná 
komisia pracovala v rovnakom zložení.  
PAS AS SvF do volebnej komisie navrhlo predsedníčku OaSK doc. Antošovú, predsedníčku LK Ing. 
Kurčovú a doc. Zuzulovú. K návrhu volebnej komisii v zložení doc. Antošová, Ing. Kurčová a doc. 
Zuzulová pre dodatočné voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani iné návrhy.  
Keďže nebol iný návrh predsedníčka AS prof. Škultétyová navrhla, aby sa o členoch  volebnej komisie 
hlasovalo verejne a en block. Navrhovaní členovia volebnej komisie si spomedzi seba zvolili  
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predsedníčku volebnej komisie – doc. Antošovú. K uvedenému spôsobu volieb a k návrhu členov 
volebnej komisie neboli pripomienky preto predsedajúca prof. Škultétyová dala o VK hlasovať. 
 

Uznesenie č. 28 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje volebnú komisiu SvF na doplňujúce voľby na člena 
zamestnaneckej časti AS SvF z KSM a KTS SvF STU v Bratislave  v zložení doc. Ing. Naďa Antošová, 
PhD. – predsedníčka volebnej komisie, Ing. Mária Kurčová, PhD. – člen volebnej komisie a doc. Ing. 
Andrea Zuzulová, PhD.– člen volebnej komisie bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 28 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 12: Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU 
v Bratislave (na schválenie) 

 
V júni tohto roku senátorovi Švolíkovi zaniklo členstvo v AS STU z dôvodu ukončenia Ing. štúdia 
a senátor Šaliga sa vzdal členstva v AS STU. Keďže za SvF bol len jeden náhradník je potrebné člena 
za ŠČ v AS STU doplniť v súlade s voľbami, ktoré predseda AS STU prof. Peciar vyhlásil 02.09.2021. 
Prof. Škultétyová požiadala spracovateľa materiálu, Ing. Švolíka, o jeho uvedenie. V predloženom 
materiály bude po schválení predsedu volebnej komisie (v bode 14) doplnené meno schváleného 
predsedu.  
JUDr. Zajacová mala otázku, či sú v materiály navrhnuté dátumy  v súlade s platnými Zásadami volieb 
do Akademického senátu STU, na čo spracovateľ odpovedal kladne. K materiálu neboli vznesené 
žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 29 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje 
„Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS 
STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave“ bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 29 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 13: Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Študentskej rady 
vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v 
Bratislave (na schválenie)  
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Predseda AS STU prof. Peciar vyhlásil 27.09.2021 na výzvu predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ 
Ing. Švolíka voľby do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2021-2024 na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave vo volebnom obvode Stavebnej fakulty STU v BA. 
Prof. Škultétyová požiadala spracovateľa materiálu, Ing. Švolíka, o jeho uvedenie. V predloženom 
materiály, rovnako ako v predchádzajúcom bode, bude po schválení predsedu volebnej komisie (v 
bode 14) doplnené meno schváleného predsedu. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 30 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje 
„Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do Študentskej rady 
vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave“ bez 
pripomienok. 

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 30 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 14: Voľba obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
v Bratislave a pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl (na schválenie) 

 
Voľby zabezpečuje volebná komisia zložená z troch členov ŠČ AS SvF STU.  
Prof. Škultétyová požiadala spracovateľa materiálu, Ing. Švolíka, aby senát oboznámil s návrhom 
zloženia volebnej komisie. Navrhovanými členmi a predsedom boli Ing. Nora Naddourová – člen 
volebnej komisie, Bc. Tomáš Šaliga – člen volebnej komisie, Ing. Milan Švolík - predseda volebnej 
komisie. 
Keďže nebol žiadny ďalší návrh, predsedníčka AS SvF navrhla, aby sa o členoch  volebnej komisie 
hlasovalo verejne a en block. K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 31 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie 
obvodnej volebnej komisie Stavebnej fakulty STU pre voľby do študentskej časti AS STU na funkčné 
obdobie 2021 – 2023 a pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 
v zložení Ing. Nora Naddourová – člen volebnej komisie, Bc. Tomáš Šaliga – člen volebnej komisie, 
Ing. Milan Švolík - predseda volebnej komisie bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  23                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 31 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 15: Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 (na schválenie) 
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Materiál predložil prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan SvF na schválenie. Predsedníčka AS SvF ho 
požiadala o jeho uvedenie. Podrobnejšie senátorov informoval tajomník fakulty – Ing. Šatura. 
Prof. Škultétyová požiadala predsedu Ekonomickej komisie doc. Hruštinca o stanovisko k tomuto 
materiálu. Doc. Hruštinec informoval, že EK k tomuto materiálu nezasadala a že pripomienky 
jednotliví členovia uvedú v rámci diskusie k materiálu. 
Predseda EK doc. Hruštinec požiadal vedenie SvF o komentár a vysvetlenie k nasledujúcim účtom 
predloženého rozpočtu: 
- Účet 502 – Spotreba energie: v návrhu na rok 2021 je zníženie plánovaných výdavkov o -

19.928,0 EUR oproti roku 2020 (zníženie o -4,33 %). V roku 2021 bola  a je dištančná (online) 
výučba, čo by malo mať výraznejší vplyv na zníženie nákladov na energie (vykurovanie, 
chladenie v bloku C, elektrina, vodné a stočné a pod.). Čím je spôsobené toto relatívne veľmi 
nízke zníženie nákladov na energie pri relatívne minimálnom využívaní priestorov SvF najmä 
študentmi a významne aj zamestnancami ?   

- Účet 521 – Opravy a udržiavanie: v rozpočte na rok 2020 boli z tohto účtu financované aj 
náklady SvF (bez spolufinancovania STU) súvisiace s projektom ACCORD, ktoré boli vyvolané 
uvoľnením priestorov v bloku A pre študentské centrum a presťahovaním dotknutých katedier 
do bloku C a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami.  V rozpočte STU na rok 2021 bola 
vyčlenená aj suma na spolufinancovanie projektu ACCORD (celkom =600 000,0 EUR). Je 
uvažované v rozpočte SvF STU na rok 2021 aj s alikvotným príspevkom STU pre SvF (cca 
=200.000,0 EUR) na spolufinancovanie projektu ACCORD ? 

Na jeho otázky zodpovedal dekan prof. Unčík a tajomník SvF Ing. Šatura. 
 
Do diskusie sa zapojil doc. Sandanus s návrhom, aby boli senátu poskytnuté informácie o spotrebe 
energie v kWh (elektrina) resp. v m3 (plyn) za dva predchádzajúce roky, aby  bola spotreba 
porovnateľná. Spotreba vyjadrená v eurách zahŕňa možné nedodržanie zmluvy o dohodnutom 
odobranom množstve energie? Kto pozná podmienky zmluvy s dodávateľom energií?  
Na jeho otázky zodpovedal dekan prof. Unčík a tajomník SvF Ing. Šatura. 

 
Po ukončení diskusie dala predsedníčka AS hlasovať o návrhu rozpočtu. 

Uznesenie č. 32 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021“ 
bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  22                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  1                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 32 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 16: Rozpis dotácie na rok 2021 (na schválenie) 

 

Materiál predložil prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan SvF na schválenie. Predsedníčka AS SvF ho 
požiadala o uvedenie tohto materiálu. 
Prof. Škultétyová požiadala predsedu Ekonomickej komisie doc. Hruštinca o stanovisko k tomuto 
materiálu a následne prebehla diskusia. Predseda EK doc. Hruštinec mal na predkladateľa niekoľko 
otázok. 
- V návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov je v predloženom dokumente  uvedený súčet 

v bodoch 1 až 5 v celkovej sume =6 599 506,0 EUR. Podľa mojich prepočtov je súčet položiek 1 
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až 5 v sume =6 632 378,0 EUR. Čím je spôsobený rozdiel vášho (=6 599 506,0 EUR) 
a kontrolného (=6 632 378,0 EUR) výpočtu v celkovej sume = -32 872,0 EUR ? 

- Pre katedru TVY je vyčlenená v rozpise dotácie na mzdy v roku 2021 (paušálne bez zohľadnenia 
výkonov) suma =92 836,0 EUR (aktuálny prepočítaný počet pracovníkov mi nie je známy). 
V rozpise mzdových prostriedkov (MP) pre katedry DOS, JAZ, HUV, ktorým sú MP prideľované 
na základe výkonov (pedagogických, resp. pedagogických a vedecko-výskumných), boli 
pridelené nižšie MP, pričom podľa môjho názoru majú porovnateľný (ak nie väčší) prepočítaný 
počet pracovníkov. Z uvedeného vyplýva aj moja otázka, podľa akej metodiky sú prideľované 
MP pre KTV, keďže porovnateľné katedry majú výkonovo určené nižšie MP ? 

- Podľa “Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám“ sa má 
v rokoch 2021 až 2023 znížiť dotácia (rádovo až o 10-tky miliónov EUR) z dôvodu tzv. 
“optimalizácie počtu nepedagogických zamestnancov rozloženej na viacero rokov a postupného 
znižovania počtu vysokoškolských učiteľov verejných vysokých škôl“. V zmysle uvedenej 
Metodiky sú prideľované dotačné finančné prostriedky pre verejné vysoké školy pre 
administratívu na základe počtu študentov. V Metodike sú uvedené aj kritéria prideľovania 
dotačných finančných prostriedkov pre tzv. tvorivých pracovníkov (t.j. pedagogických 
a vedecko-výskumných pracovníkov) na základe podielu výkonov v oblasti pedagogickej 
a vedecko-výskumnej činnosti. Podľa mojich poznatkov sa počty tvorivých pracovníkov na 
katedrách za posledných cca 30 rokov výrazne znížil najmä z dôvodu zníženia počtu študentov 
(napr. na katedre Geotechniky bolo v roku 1990 cca 40 zamestnancov a v súčasnosti je ich cca 
10). Podľa mojich poznatkov sa počet administratívnych pracovníkov na SvF, resp. na STU za 
uvedené obdobie zvýšil aj z dôvodu, že v roku 2002 novelou vysokoškolského zákona prešla 
právna subjektivita z fakúlt na univerzitu (napriek skutočnosti, že počet študentov sa výrazne 
znížil). Z uvedeného dôvodu musia byť prerozdeľované finančné prostriedky z výkonov 
tvorivých pracovníkov na nepedagogických pracovníkov. K znižovanie tvorivých pracovníkov na 
katedrách prirodzene dochádza za ostatné obdobie v závislosti od znižovania počtu študentov, 
t.j. pedagogických výkonov.  Podľa môjho názoru je potrebné súčasne optimalizovať aj počty 
nepedagogických pracovníkov v zmysle požiadaviek “Metodiky ... “ najmä z dôvodu, že pri 
trende znižovania počtu tvorivých pracovníkov bude dotovanie mzdových prostriedkov 
nepedagogických pracovníkov z výkonov tvorivých pracovníkov neudržateľné.   

Do diskusie sa ďalej zapojili – doc. Zuzulová, doc. Sandanus navrhoval uvedenie počtu pracovníkov 
na dekanáte a v KIC takisto, ako sú uvádzané počty pracovníkov na katedrách. Ing. Macák  požadoval 
vysvetliť, kam sa prerozdelia finančné prostriedky ušetrené nenastúpením doktorandov v takom 
počte, ako bol naplánovaný v návrhu (v bode 6 rozpisu dotácie).   
Na  otázky zodpovedal dekan prof. Unčík a tajomník SvF Ing. Šatura. 
Z diskusie k rozdeleniu dotácie na zasadnutí PAS vyplynula požiadavka na p. dekana, aby dekan 
fakulty poskytol informácie  o  metodike, podľa ktorej sa rozdeľujú MP pre celofakultné pracoviská 
– MP Dekanátu (vrátane Kočoviec) a MP KIC a CIT. 

Po ukončení diskusie dala predsedníčka AS hlasovať o návrhu rozpisu dotácie. 

 

 

Uznesenie č. 33 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh rozpisu dotácie na rok 2021“ 
bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  21                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  2                      
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Výsledok hlasovania: uznesenie č. 33 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 17: Z vyšších orgánov   

 
Predsedníčka informovala, že najbližšie zasadnutie AS STU je naplánované na 25.10.2021, že rektor 
Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík bol už prezidentkou vymenovaný. 
Pán dekan informoval o navrhovaných prorektoroch, o pripravovanej zmene, týkajúcej sa UM - jeho 
zrušenie a presun zamestnancov späť na fakulty alebo jeho transformácia - vytvorením ďalšej fakulty 
STU.  
 
Ing. arch. Minarovičová informovala o najnovších informáciách z RVŠ. 
1) Informácie z rokovania tzv. Kontaktnej skupiny k novele zákona o vysokých školách 
 
Kontaktnú   skupinu   k  novele  zákona   o  vysokých   školách  tvoria  zástupcovia   vysokoškolských 
reprezentácií (RVŠ, SRK, ŠRVŠ), Klubu dekanov a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku. Kontaktná skupina rokovala so zástupcami MŠVVŠ SR o zásadách legislatívneho zámeru 
novely zákona o vysokých školách a ich okruhoch: 

• transparentné zavedenie systému funkčných miest docentov a profesorov, 
• zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia pre dennú a externú formu, 
• úprava systému riadenia vysokých škôl – spôsob voľby rektora, posilnenie manažérskych 

právomocí rektora, kreovanie a kompetencie správnej rady, 
• posilnenie flexibility a autonómnosti vysokej školy pri nastavovaní jej vnútorného 

fungovania, 
• doplnenie systému financovania vysokých škôl, 
• zapojenie externých vzdelávacích inštitúcií do akreditačného procesu, 
• presun hodnotenia tvorivej činnosti do vecne príslušného zákona 172/2005, 
• rozšírenie flexibility pre vysoké školy pri kreovaní ich študijných programov, 
• boj proti plagiátom, 
• úprava pôsobenia konzorcií vysokých škôl. 

2) Dňa 14.10. 2021 bolo zverejnené Spoločné vyhlásenie reprezentácií VŠ (Slovenskej rektorskej 
konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl) k návrhu rozpočtu na verejné 
vysoké školy v roku 2022.  
 
Na stránke Rady vysokých škôl je možné nájsť zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva Rady vysokých 
škôl zo dňa 14.10. 2021. 
https://www.radavs.sk/aktuality/zasadnutie-predsednictva-rady-vysokych-skol-dna-14-10-2020/ 
 
Predsedníčka AS SvF oboznámila plénum s výzvou STU - Apel na zodpovedný prístup k 
vysokoškolskému prostrediu zo dňa 14.10.2021, ku ktorej spolu vedením SvF navrhla schváliť 
uznesenie o pripojení sa k nej, ako aj vyjadriť podporu k  spoločnému vyhláseniu predstaviteľov 
všetkých reprezentácií vysokých škôl Slovenskej republiky – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady 
vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k návrhu rozpočtu na verejné vysoké školy v roku 
2022 v rámci pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 zo dňa 
14.10.2021 https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/svf-sa-pripaja-k-apelu-na-zodpovedny-pristup-k-
vysokoskolskemu-prostrediu.html?page_id=8504 

 

Uznesenie č. 34 AS/21 

https://www.radavs.sk/aktuality/zasadnutie-predsednictva-rady-vysokych-skol-dna-14-10-2020/
https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/svf-sa-pripaja-k-apelu-na-zodpovedny-pristup-k-vysokoskolskemu-prostrediu.html?page_id=8504
https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/svf-sa-pripaja-k-apelu-na-zodpovedny-pristup-k-vysokoskolskemu-prostrediu.html?page_id=8504
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Vedenie Stavebnej fakulty a Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave  sa pripája k výzve 
STU - Apel na zodpovedný prístup k vysokoškolskému prostrediu zo dňa 14.10.2021 a vyjadruje 
podporu Spoločnému vyhláseniu prezidenta SRK, predsedu RVŠ a predsedu ŠRVŠ k návrhu rozpočtu 
na verejné vysoké školy v roku 2022 zo dňa 14.10.2021. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  22                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 22 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 34 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 18: Rôzne 

 

Predsedníčka AS SvF informovala, že ďalšie naplánované termíny pre zasadnutie AS SvF STU 
v Bratislave sú na 12. novembra 2021 a 10. decembra 2021, pričom na decembrové zasadnutie je 
naplánované zaradenie bodu programu Metodika hodnotenia VVČ na rok 2022. 

O príprave tejto metodiky, resp. práci komisie na prípravu Metodiky hodnotenia VVČ na rok 2022, 
na výzvu predsedníčky, senátorov informovala prodekanka prof. Hlavčová. 
Doc. Hruštinec požiadal vedenie SvF o informáciu, v akom stave je rekonštrukcia bloku B, resp. či je 

dodržaný harmonogram prác a kedy budú práce ukončené.  

 

 

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

 
 
 

Zapísala:  Anna Urbanovská  

Overovatelia:  JUDr. Janka Zajacová, PhD.  
 
Mgr. Pavla  Balážová  
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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 technológie stavieb 

SvF STU v Bratislave  

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

podľa čl.9. Zásad volieb do AS SvF STU schválených zo dňa 28.05.2021 do zamestnaneckej časti  na člena AS 

SvF z Katedry technológie stavieb SvF STU pre obdobie 2021-2023. Doplňujúce voľby zabezpečuje 

organizačná a sociálna komisia v spolupráci s legislatívnou  komisiou AS SvF. 

 

Pokyny k organizácii volieb: 

- Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce katedry navrhujú kandidátov na Katedre technológie 

stavieb. Kandidátom na člena zamestnaneckej časti AS SvF STU môže byť člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce katedry, zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas na SvF STU. 

- Návrh na kandidáta AS SvF STU musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:  

o priezvisko, meno a tituly navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

o vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

o priezvisko, meno a tituly kandidáta,  vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so 

svojou kandidatúrou do akademického senátu 

- Katedra technológie stavieb určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním. Katedra 

navrhne spomedzi svojich členov minimálne dvoch kandidátov, ich mená zašle predsedníčke volebnej 

komisie zamestnaneckej časti AS SvF STU: doc. Ing. Nadi Antošovej, PhD., katedra TES, Stavebná fakulta 

STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava  do 25.10.2021, a to  buď priamo alebo prostredníctvom 

podateľne SvF.  

- Následne do 27.10.2021 volebná komisia zostaví kandidátnu listinu s kandidátmi a hlasovacie lístky 

s poradím kandidátov podľa doručeného návrhu z katedry. 

- Dňa 05.11.2021 prebehnú tajné voľby kandidáta na člena AS SvF  za Katedru technológie stavieb na 

určenom volebnom mieste SvF STU Bratislava v miestnosti B107 za prítomnosti členov volebnej 

komisie. 

- Po ukončení hlasovania volebná komisia vyhodnotí doplňujúce voľby a vypracuje protokol o voľbách. 

Tento doručí do 2 pracovných dní/do 08.11.2021 od ukončenia volieb predsedníčke  AS SvF STU : prof. 

RNDr. Ivone Škultétyovej, PhD. 

- Výsledok doplňujúcich volieb zvoleného člena AS SvF za Katedru technológie stavieb zverejní volebná 

komisia AS SvF STU najneskôr do 5  pracovných dní/ do 11.11.2021 od ukončenia volieb na webovom 

sídle SvF STU.  

- Funkčné obdobie člena AS SvF STU na Katedre technológie stavieb zvoleného v doplňujúcich voľbách 

začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po zverejnení výsledkov doplňujúcich volieb volebnou 

komisiou a trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo v AS SvF STU predčasne zaniklo. 

Schválené na zasadnutí Akademického senátu SvF STU v Bratislave dňa 15.10.2021. 

 
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

                                                                                              predsedníčka Akademického senátu 

                                                                                                Stavebnej fakulty STU v Bratislave 


