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ZÁPISNICA č. 03/2021 z online zasadnutia Akademického senátu SvF STU 
dňa 10.12.2021 o 9:00 hod. 

 

 

 

Schválený program rokovania: 

P R O G R A M: 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS zo dňa 15.10.2021 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU v Bratislave pre obdobie od 

2021 do 2023 (informácia) 
7. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na 

Stavebnej fakulte STU v Bratislave  a volieb do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné 
obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (informácia) 

8. Návrh hodnotenia VVČ  na  rok 2022 (na schválenie)  
9. Z vyšších orgánov 
10. Rôzne 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

 
Online zasadnutie  AS SvF otvorila a viedla predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová.     
Na úvod sa predsedníčka poďakovala členom senátu, ktorí ukončili členstvo – doc. Ing. Nadi 
Antošovej, PhD. a doc. Ing. Martinovi Psotnému, PhD. za ich činnosť v senáte a privítala 
novozvolených členov AS SvF -  doc. Ing. Oľgu Ivánkovú, PhD. za KSME a  Ing. Tomáša Funtíka, PhD. 
za KTES a zaželala im úspešné rokovania a dobrú spoluprácu so všetkými  členmi senátu a s vedením 
fakulty. Zároveň upozornila senátorov, že v zmysle rokovacieho poriadku je pri online zasadnutí 
potrebné  pripojenie zvukom aj obrazom. 

 

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:    20 
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:   18 
Počet členov študentskej časti:     10 
Počet prítomných členov študentskej časti:                  7 
 
Ospravedlnení:   Bc. Velická, Bc. Bieliková 
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc. 

Rabenseifer, Ing. Šatura, prof. Stanko    

Prezenčná listina vo forme Google formulárov zo dňa 10.12.2021 je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 

Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:  Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD. a doc. Ing. Viktor 
Borzovič, PhD. 
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Za skrutátorov sú navrhnutí:   Ing. Nora Naddourová a Peter Trudič. 

 

Uznesenie č. 35 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Mgr. Barboru Bartolčičovú, PhD. a doc. Ing. Viktora 
Borzoviča, PhD. za overovateľov zápisnice bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  25                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 35 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 
 
Uznesenie č. 36 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje  Ing. Noru Naddourovú a Petra Trudiča za 
skrutátorov bez pripomienok. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  26                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 36 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 3: Schválenie programu 

 
Predsedníčka AS SvF informovala, že doplnený program zasadnutia AS SvF bol zaslaný senátorom 
elektronicky a bol nasledovný: 
 
1.Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3.Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS zo dňa 15.10.2021 
5. Kontrola uznesení 
6. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU v Bratislave pre obdobie od 
2021 do 2023 (informácia) 
7. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na 
Stavebnej fakulte STU v Bratislave  a volieb do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 
2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (informácia) 
8. Návrh hodnotenia VVČ  na  rok 2022 (na schválenie)  
9. Z vyšších orgánov 
10. Rôzne 
K predloženému programu nemali senátori žiadne pripomienky, predsedníčka dala o predloženom 
programe zasadnutia AS SvF hlasovať. 
PrePdsedníčka dala o predloženom n 
P 
 

Uznesenie č. 37 AS/21 
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Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje program rokovania AS SvF bez pripomienok.  
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  26                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 37 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 15.10.2021 

 

K obsahu zápisnice zo dňa 15.10.2021 neboli doručené žiadne pripomienky. Predsedníčka senátu 
predložila na schválenie nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie č. 38 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 15.10.2021 bez 
pripomienok.  

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  25                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  1                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 38 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov 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 e-mailom zapisovateľke pani Urbanovskej. 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení AS  

 

Na zasadnutí AS 15.10.2021 neboli prijaté žiadne termínované uznesenia. 
 

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

 

Predsedajúca požiadala predsedníčku Legislatívnej komisie Ing. Kurčovú o poskytnutie informácií 
o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie 2021 - 2023. 
Ing. Kurčová informovala o výsledkoch volieb na: 

- Katedra stavebnej mechaniky: 

doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. - zvolený člen 

Ing. Ivana Véghová, PhD.  - 1. náhradník za člena 

Ing. Adrián Bekö, PhD. - 2. náhradník za člena 

doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. - 3. náhradník za člena 
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Ing. Michal Venglár, PhD. - 4. náhradník za člena 

 

- Katedra technológií stavieb: 

Ing. Tomáš Funtík, PhD. - zvolený člen 

doc. Ing. Zdena Hulínová, PhD. - náhradník za člena 

Predsedníčka senátu predložila na schválenie nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie č. 39 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 bez pripomienok.  

 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  26                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  0                       

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 39 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  

 

K bodu 7: Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS STU na funkčné obdobie 2021 
- 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a volieb do Študentskej rady vysokých 
škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave 
(informácia) 

 

Predsedajúca požiadala predsedu obvodnej volebnej komisie Ing. Milana Švolíka o 
poskytnutie informácií o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU a do 
Študentskej rady VŠ. Ing. Švolík informoval senátorov, že volby sa uskutočnili súčasne dňa 3.11.2021 
prezenčnou formou. 

Do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 za Stavebnú fakultu STU v Bratislave 
boli zvolení: 

Ing. Dagmar Žáková  - zvolený člen  

Andrej Dorušinec - náhradník 

Do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 za Stavebnú fakultu STU 
v Bratislave bol zvolený Andrej Dorušinec. 

 

Uznesenie č. 40 AS/21 
Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave 
a 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:  25                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  1                       
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Výsledok hlasovania: uznesenie č. 40 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 

K bodu 8: Návrh hodnotenia VVČ na rok 2022 (na schválenie) 

 

Predsedajúca uviedla, že predkladateľom návrhu je pán dekan a požiadala ho o jeho uvedenie. Prof. 
Unčík požiadal prodekanku prof. Hlavčovú ako vypracovateľa predloženého materiálu o jeho 
prezentovanie. Prof. Hlavčová senátorov informovala, že  na predloženom návrhu pracovala komisia 
VVČ  v zložení:  doc. Hruštinec, doc. Fraštia, Ing. Struhárová (za AS SvF), prodekanka prof. Hlavčová 
- za vedenie fakulty a  prof. Bielek, prof. Šoltész, prof. Mesiar (za vedúcich katedier).    

Návrh hodnotenia VVČ na rok 2022 upravuje doteraz používanú metodiku  hodnotenia VVČ, ktorá 
bola  platná  v  rokoch 2020   a 2021.  Metodika  hodnotenia  VVČ  na  rok   2022  upravuje bodové  
hodnotenie výstupov vedecko-výskumnej činnosti s väčším dôrazom na zohľadnenie metodiky MŠ 
VVŠ SR pri prideľovaní dotácie vysokým školám, ako  aj  s dôrazom na hodnotenie kvality výstupov 
tvorivej činnosti podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ. Cieľom úpravy metodiky 
je  zvýšenie motivácie  tvorivých  pracovníkov fakulty  pre vytváranie  čo   najkvalitnejších výstupov 
v oblasti publikačnej  a  umeleckej činnosti,  v oblasti výstupov atribútov a ocenení, ako aj v oblasti 
projektovej činnosti. 
Prof. Kohnová, predsedníčka PaVVK informovala senátorov, že PaVV komisia na svojom zasadnutí 
dňa 7.12.2021 prerokovala predložený návrh, ktorý spadá do kompetencie komisie. Na zasadnutie 
komisie bola prizvaná prodekanka Hlavčová a prof. Škultétyová. Prodekanka Hlavčová vysvetlila 
členom komisie do detailu spôsob postupu pri zmenách bodového hodnotenia VVČ. 
Dňa 9.12.2021 sa PaVVK opätovne stretla a konštatovala, že nemá pozmeňovacie návrhy a súhlasí 
s predloženým návrhom hodnotenia VVČ na rok 2022. Do budúcnosti navrhuje aby takýto materiál  
hodnotenia VVČ bol predkladaný v 1 – 2 mesačnom predstihu, aby sa k nemu vopred vedeli vyjadriť 
katedry  a senátori.  
 
Následne predsedníčka AS SvF otvorila k uvedenému bodu diskusiu. 
V diskusii vystúpili: 
Ing. Funtík: Požadoval zaslanie prezentovaných tabuliek s prepočtami, ktoré boli prezentované na 
zasadnutí AS, ako podklad pre úpravu VVČ. 
 
Doc. Húsenicová: „Pre špecifický študijný program PSA chýbajú vydavateľstvá, kde je pre nás 
reálne vydať monografiu, ako motiváciu potrebnú pre personálny rast členov katedry. 
Navrhujem pridať do zoznamu vydavateľstiev špičkové české vydavateľstvá: 

 

  
Academia http://www.academia.cz/  

CERM  https://www.cerm.cz/   

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress  
https://www.press.muni.cz/nakladatelstvi/o-
nas/kdo-jsme  

Nakladatelství ČVUT 
https://www.cvut.cz/ceska-technika-
nakladatelstvi-cvut  

VUTIUM www.vutium.cz   

 

Academia - je nakladateľstvo v Prahe zriadené v r.1953 Československou akadémiou vied a je lídrom 
medzi vydavateľmi v Českej republike,  
CERM – je nakladateľstvo v Brne,vydáva recenzované monografie, 
Nakladatelství Masarykovi university Munipress v Brne je indexované v databázach SCOPUS a WOS, 
Česká technika- nakladatelství ČVUT patrí medzi 5 TOP nakladateľstiev v ČR, 

http://www.academia.cz/
https://www.cerm.cz/
https://www.press.muni.cz/nakladatelstvi/o-nas/kdo-jsme
https://www.press.muni.cz/nakladatelstvi/o-nas/kdo-jsme
https://www.cvut.cz/ceska-technika-nakladatelstvi-cvut
https://www.cvut.cz/ceska-technika-nakladatelstvi-cvut
http://www.vutium.cz/
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Vutium - je akademické nakladateľstvo VUT (zal.v roku 1899) v Brne.“ 
Prodekanka prof. Hlavčová informovla, že o doplnení zoznamu môžeme uvažovať v budúcnosti. 
 
Doc. Šulek: „Či sa prerozdelenie financií na jednotlivé tabuľky Hodnotenie VVČ za rok 2022 
navrhované v pomere (45% Tab.1., 25% Tab. 2., 30% Tab. 3.) bude v ďalších rokoch aktualizovať 
podľa objemu pridelených financií z  MŠVVaŠ SR, alebo toto prerozdelenie zostane fixné v pomere 
uvedenom vyššie?“ 
Pripomienka: 
„Hodnotenie VVČ má priamy dopad na finančné ohodnotenie zamestnancov fakulty. Apelujem na 
to, aby bol takýto materiál predkladaný do AS v dostatočnom časovom predstihu (nie iba 2 týždne 
pred jeho schválením). Je nutné vytvoriť dostatočný časový priestor pre diskusiu všetkých 
zainteresovaných strán.“ 
 
Doc. Sandanus: „Uvažuje sa o stanovení minimálneho počtu bodov za VVČ pre jednotlivé funkčné 
miesta (asistent, OA, doc, prof.)?“ Dekan SvF prof. Unčík informoval, že so stanovením minimálneho 
počtu sa neuvažuje. 
A poznámka v diskusii – systém neustáleho každoročného zvyšovania počtu bodov z VVČ je 
neudržateľný. 
 
Ďalej v diskusii vystúpili prof. Škultétyová, doc. Hruštinec a doc. Ivánková. 
Na otázky diskutujúcich odpovedala prodekanka Hlavčová a dekan prof. Unčík, ktorý v diskusii 
informoval, že sa pripravujú zásadné zmeny v metodike rozdelovania dotácie, z ktorých časť už 
pravdepodobne bude uplatnená aj pre dotáciu na rok 2022. O týchto zmenách informoval členov 
KR STU prof. Kánovský. V budúcnosti významnú ulohu bude mať kvalita výstupov 
a internacionalizácia vedy – zahraničné projekty. Testovanie nového hodnotenia ukázalo, že by 
nemal byť zásadný rozdiel v rozdelení výkonov medzi katedrami, rozkolísanosť vždy existuje. Ak by 
sa ukázalo, že nová metodika bude mať výrazný vplyv na rozkolísanie hodnotenia katedier, bude sa 
musieť situácia sanovať a hľadať opravné riešenia nakoľko existujú legislatívne brzdy – nárok na 
tarifný plat a tiež analyzovať príčinu takéhoto stavu. 

 
Prof. Hlavčová informovala  senátorov o  pripomienkach  predkladateľa (1, 2) a  pripomienke prof. 
Baláža (3) k predloženému materiálu: 

1)  V Tab. 1, bod d) kategória ZZZ až ZVV v poznámke vymazať „Počítajú sa štyri diela 
jednotlivcovi,pri dvoch spoluautoroch je to 8, atď.“ 

2) 2/ skratku ARL – uviesť vo vysvetlivkách 
3) 3/ Vysvetlivky všeobecné, bod 4 „Uvádzajú sa aj práce študentov 3. stupňa vysokoškolského 

štúdia na SvF STU.“ 
 
AS SvF uvedené pripomienky zo strany predkladateľa návrhu hodnotenia VVČ akceptoval.  
V tomto upravenom znení bude zaslaný senátorom (príloha č. 1). 
Následne dala predsedníčka AS SvF o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 41 AS/21 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh hodnotenia VVČ na rok 2022“ 
s pripomienkami. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  19                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti:  0                           
 Zdržali sa hlasovania:  6                       
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Výsledok hlasovania: uznesenie č. 41 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 
  
 

K bodu 9: Z vyšších orgánov 

 
Predsedníčka AS SvF informovala senátorov o zasadnutí AS STU dňa 29.11.2021, kde z dôvodu 
zmeny vedenia STU boli na programe viaceré volby. 
- prof. Stanko bol menovaný prorektorom  , na základe čoho sa mu ukončilo členstvov AS STU, 
nahradil ho prof. Hraška, 
- prof. Škultétyová bola zvolená do PAS STU (namiesto prof. Stanka), 
- prof. Hraška sa stal členom PK  AS STU (namiesto prof. Škultétyovej), 
- doc. Hruštinec bol zvolený do Správnej rady STU. 
Bližšie informácie na stránke R-STU:  
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2021/Zapisnica_c._
8_AS_STU-29_11_2021.pdf 
 
   
 

K bodu 10: Rôzne 

1/Dekan informoval o zasadnutí KR STU dňa 29.11.2021, o aktuálnych COVID opatreniach podľa 
vývoja situácie, ktoré sú následne prezentované na fakultách. Bližšie informácie zo zasadnutia KR 
STU na stránke R-STU:  

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasad
nutia_kr/zapis_2021-11-29.pdf 

Rektor STU prof. Moravčík informoval dekanov o rozpise dotácie na rok 2022 pre jednotlivé 
univerzity, STU očakáva pokles - 1,6 mil. Eur. 

 2/ Ing. arch. Minarovičová podala informácie z Rady VŠ: 

Dňa 16.11. sa uskutočnil protestný pochod študentov a učiteľov vysokých škôl proti predkladanej 
novele zákona o vysokých školách. Jedným z dôvodov bolo aj nerešpektovanie pripomienok 
vysokoškolských reprezentácií a absencia konštruktívneho dialógu. Koncom novembra prebehlo 
viacero rozporových konaní so zástupcami RVŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
zverejnilo dňa 9.12 návrh reformy vysokých škôl, ktorej súčasťou je aj novela vysokoškolského 
zákona, ktorá bola upravená po medzirezortnom pripomienkovom konaní, a je pripravená na 
rokovanie vlády. O súčasnej verzii reformy a uvedeného zákona bude Ing. arch. Minarovičová, PhD. 
informovať senátorov mailovou komunikáciou, v prílohe budú priložené dokumenty na 
preštudovanie. Návrh metodiky rozdelenia dotácie na rok 2022 ešte nebol predložený. 
 
3/ Ďalšie zasadnutie AS SvF zatiaľ nie je  stanovené, bude uvedené po spracovaní harmonogramu 
zasadnutí VF, KD a AS. 
 
Prof. Hlavčová poďakovala prítomným zástupcom AS v komisie VVČ - Ing. Struhárovej, doc. Fraštiovi 
a doc. Hruštincovi za ich prácu na schválenom návrhu hodnotenia VVČ na rok 2022. 
Predsedníčka AS SvF poďakovala všetkým prítomným za činnosť v senáte, za spoluprácu vedeniu 
fakulty pri predkladaní materiálov a zaželala všetkým aby sme budúci rok boli spokojnejší, zdravší... 
Na záver pán dekan poďakoval senátorom za prácu v AS, poprial pekné Vianoce a do nového roka 
pevné zdravie. 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2021/Zapisnica_c._8_AS_STU-29_11_2021.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/2021/Zapisnica_c._8_AS_STU-29_11_2021.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr/zapis_2021-11-29.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr/zapis_2021-11-29.pdf
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  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 
predsedníčka AS SvF 

 
 
 

Zapísala:  Anna Urbanovská  

Overovatelia:  Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.  
 
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
               
 


