
 

 
 

ZÁPISNICA č. 01/2022 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU 

dňa 25.03.2022 
konaného o 9:00 hod. v Aule B101 Stavebnej fakulty STU,  Bratislava 

 

 
Schválený program rokovania: 

 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 10.12.2021 
5. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2021 (na schválenie) 
6. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021  (na schválenie) 
7. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2021 (na prerokovanie) 
8. Návrh na zaradenie členov AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na schválenie) 
9. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 

– 2023 a návrh materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do 
študentskej časti Akademického senátu  Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023“ (na schválenie) 

10. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu  
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022 
– 2023 (na schválenie) 

11. Z vyšších orgánov 

12. 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:   20 
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:  17 
Počet členov študentskej časti:    10 
Počet prítomných členov študentskej časti:      5 

 
Ospravedlnení: doc. Sandanus, doc. Šulek, JUDr. Zajacová, Hucko, Kubica, Šaliga, Velická  
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Makýš, doc. Gajdošová, prof. Hlavčová, prof. Stanko 

Prezenčná listina zo dňa 25.03.2022 je priložená k originálu zápisnice.  

 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:  doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., Ing. Blažej Bucha, 
PhD. 

Za skrutátorov sú navrhnutí:   Peter Trudič, Ing. Milan Švolík 
 
Do komisie na sčítavanie hlasov za zamestnaneckú časť AS SvF STU v BA bol navrhnutý 

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. 



 

Uznesenie č. 01 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje doc. Ing. Viktora Borzoviča, PhD. a Ing. Blažeja 
Buchu, PhD., za overovateľov zápisnice bez pripomienok.  
 

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

 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 01 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní  
 
Uznesenie č. 02 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Milana Švolíka a Petra Trudiča za 
skrutátorov a doc. Ing. Mareka Fraštiu, 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. 02 AS/22 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 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 10.12.2021 
5. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2021 (na schválenie) 
6. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021  (na schválenie) 
7. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2021 (na prerokovanie) 
8. Návrh na zaradenie členov AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na schválenie) 
9. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 

– 2023 a návrh materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do 
študentskej časti Akademického senátu  Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023“ (na schválenie) 

10. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu  
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022 
– 2023 (na schválenie) 

11. Z vyšších orgánov 

12. Rôzne 

 

Žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu programu nebol predložený. 

 

 



 

Uznesenie č. 03 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje program rokovania AS SvF 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. 03 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 

 

 

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 10.12.2021 

K obsahu zápisnice zo dňa 10.12.2021 neboli doručené žiadne pripomienky. Predsedníčka 
predložila návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS SvF zo dňa 10.12.2021. 

 

Uznesenie č. 04 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 10.12.2021  
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. 04 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 

 

Predsedníčka konštatovala, že z predchádzajúceho zasadnutia AS SvF zo dňa 10.12.2021 
nevyplývali žiadne termínované uznesenia. 

 

 

K bodu 5: Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2021 (na schválenie) 

Predkladateľ materiálu - predsedníčka AS SvF oboznámila prítomných so Správou o činnosti 
akademického senátu za rok 2021. K predloženej správe neboli zo strany senátorov ani hostí 
vznesené žiadne pripomienky. Následne dala predsedníčka hlasovať o predloženom uznesení. 

 

Uznesenie č. 05 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti akademického senátu za 
rok 2021“  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. 05 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 

 

 

K bodu 6: Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021  (na schválenie) 

Predsedníčka AS SvF požiadala predkladateľa  pána dekana fakulty, prof. Unčíka, o uvedenie 
tohto bodu programu, ktorý prítomných oboznámil s hlavnými faktami správy.  K predloženej 
správe, neboli zo strany senátorov ani hostí vznesené, okrem formálnych, žiadne pripomienky. 
K správe prebehla diskusia v súvislosti s projektom ACCORD, do ktorej sa zapojili: prof. 
Škultétyová, doc. Hruštinec, Ing. Arnould, doc. Húsenicová, Ing. Minarovičová.   
Ing. Kurčová vyjadrila nespokojnosť v komunikácii medzi vedením fakulty a katedrami pri 
rekonštrukčných prácach prebiehajúcich na fakulte v bloku B. Je nedostatočná informovanosť 
o tom, aké rekonštrukčné práce prebiehajú a budú prebiehať na fakulte, pričom ich riešenie 
by bolo vhodné prekonzultovať s katedrami, ktoré sa danej tematike venujú.  
Na uvedenú pripomienku reagoval pán dekan.  

Následne dala predsedníčka hlasovať o predloženom uznesení. 

 

Uznesenie č. 06 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU v 
Bratislave za rok 2021“ 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. 06 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 

 

 

K bodu 7: Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2021 (na prerokovanie) 

Peter Trudič v mene  predsedu Združenia študentov SvF Tomáša Šaligu oboznámil senátorov 
so správou o činnosti Združenia študentov za rok 2021. K materiálu nebola žiadna diskusia. 

Predsedníčka následne dala o navrhovanom uznesení hlasovať. 

 

Uznesenie č. 07 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie  „Správu o činnosti Združenia 
študentov za rok 2021“ bez pripomienok.  

 

Priebeh hlasovania: 

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

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 07 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 

 



 

 

K bodu 8: Návrh na zaradenie členov AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na schválenie) 

V doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS SvF pre obdobie od 2021 do 2023 boli 
zvolení noví členovia AS SvF za Katedru stavebnej mechaniky a Katedru technológií stavieb. 
Predsedníctvo AS SvF navrhlo doplniť a  schváliť jednotlivé komisie o chýbajúcich členov 
nasledovne - doc. Ing. Oľgu Ivánkovú, PhD. do Ekonomickej komisie a Ing. Tomáša Funtíka, 
PhD. do  Organizačnej a sociálnej komisie. K materiálu nebola žiadna diskusia. 

Predsedníčka následne dala o navrhovanom uznesení hlasovať. 
 

Uznesenie č.08 AS/22 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie členov komisií AS 
SvF STU v Bratislave o doc. Ing. Oľgu Ivánkovú, PhD. za členku Ekonomickej komisie a Ing. 
Tomáša Funtíka, PhD. za člena Organizačnej a sociálnej komisie bez pripomienok.  
 

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

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 08 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní 
 
Schválením Ing. Funtíka do komisie má Organizačná a sociálna komisia zvolených všetkých 
členov za ZČ AS SvF, ale nemá predsedu. Nakoľko Ing. Funtík sa z časti rokovania ospravedlnil, 
ostatní  členovia za ZČ AS SvF tejto komisie sa dohodli, že predsedníčku alebo predsedu tejto 
komisie navrhnú a na schválenie predložia na ďalšom rokovaní AS SvF. 
 
 

K bodu 9: Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 
2022 – 2023 a návrh materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do 
študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023“ (na schválenie) 

Predsedníčke AS SvF boli do rokovania PAS SvF doručené oznámenia o vzdaní sa funkcie člena 
AS SvF STU v Bratislave od senátorov za ŠČ AS SvF. Z tohto dôvodu Predsedníctvo AS SvF na 
svojom zasadnutí dňa 22. marca 2022 prerokovalo vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS 
SvF a poverilo Ing. Švolíka, aby senátorov oboznámil s obsahom predkladaného materiálu, 
ktorý pri uvádzaní materiálu upresnil, že doplňujúce voľby budú na piatich senátorov. 
Predsedníčka tiež uviedla, že v predloženom materiáli sa po jeho schválení doplní meno 
predsedu volebnej komisie. 

K materiálu neboli žiadne pripomienky a predsedníčka dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Uznesenie č. 09 AS/22 
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje 
doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023 
a schvaľuje materiál „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej 
časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 
funkčné obdobie 2022 – 2023“ bez pripomienok.  
 
 
  



 

Priebeh hlasovania: 

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

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 09 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní  
 

K bodu 10: Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického 
senátu  Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 
2022 – 2023 (na schválenie) 

Po schválení materiálu k dodatočným voľbám sa pristúpilo k schvaľovaniu volebnej komisie. 
Voľby zabezpečuje trojčlenná volebná komisia. Na zasadnutí PAS SvF boli členovia informovaní 
o návrhu zmeny zloženia volebnej komisie Predsedníčka požiadala Ing. Švolíka, aby senátorov 
oboznámil s obsahom predkladaného materiálu. K materiálu neboli žiadne ďalšie pripomienky 
a predsedníčka dala hlasovať o návrhu pozmeňujúceho uznesenia. 
 

Uznesenie č. 10 AS/22 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje volebnú komisiu SvF STU v 
Bratislave pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné 
obdobie  2022 – 2023  v zložení Peter Trudič - predseda volebnej komisie, Ing. Barbora 
Junasová - člen volebnej komisie, Ing. Nora Naddourová - člen volebnej komisie. 
 

Priebeh hlasovania: 

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

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 10 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní  
 

K bodu 11:  Z vyšších orgánov   

Predsedníčka AS SvF informovala o činnosti AS STU. Zasadnutie AS STU sa tento rok konalo 
prezenčne dňa  28.02.2022. Zápisnica zo zasadnutia AS STU je dostupná na webových 
stránkach univerzity. Prerokovávali sa body, resp. boli prijaté uznesenia najmä k bodom: 

1. Odovzdanie osvedčenia za člena ŠČ AS STU - dňa 01.02.2022 sa listom vzdala mandátu 
v AS STU senátorka študentskej časti za SvF STU Ing. Barbora Junasová a na jej miesto 
nastúpil zvolený náhradník Andrej Dorušinec (nebol prítomný) 

2. Aktuálne otázky STU 
3. Príprava volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU - Vzhľadom na pochybenie pri vyhlásení volieb 

do ŠČ AS STU za ÚM STU nebolo možné voľby zrealizovať podľa schváleného 
dokumentu 

4. Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie STU – členom komisie 
sa skončilo funkčné obdobie 11/21 

5. Návrh Dodatku č. 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU -  
poskytovanie tehotenského štipendia, otázka právoplatnosti rozhodnutí o priznaní 
štipendií a lehoty splatnosti štipendií 



 

6. Rôzne - krátka diskusia sa týkala stavu prerokovávania novely Zákona o VŠ, diskutovaný 
aj problém rozpisu dotácie na VŠ, situácia na Ukrajine  

 
Ing. arch. Minarovičová informovala o rokovaniach pléna Rady vysokých škôl (RVŠ). 
Plénum dňa 21.12. 2021 vyjadrilo nesúhlas s neskorým zverejnením metodiky rozpisu dotácií 
na VŠ (až 22.12.2021), vyjadrilo tiež výhrady k niektorým zmenám v novele vysokoškolského 
zákona (najmä obmedzenie samosprávy vysokých škôl a iné, ktoré sú uvedené vo 
Vyhlásení).  Rada vysokých škôl odmietla tiež účelové tvrdenia o nekvalite slovenských 
vysokých škôl, čo je v priamom rozpore so správou OECD z 2. novembra 2021 
(https://doi.org/10.1787/259e23ba-en).  
Zasadnutie pléna dňa 14.1.2022 vyjadrilo nesúhlas so znížením dotácie pre vysoké školy a 
namietalo neskoré predloženie metodiky rozpisu dotácií na VŠ. 
Zasadnutie pléna dňa 9.2.2022 vo svojom vyhlásení znova vyjadrilo výhrady k obmedzeniu 
samosprávy vysokých škôl a z dôvodu, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k 
novele zákona o vysokých školách neboli vo vtedajšom legislatívnom procese akceptované, 
RVŠ SR vyzvala akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, k prerušeniu výučby na znak rázneho 
protestu dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o VŠ zvážili pokračovanie 
protestu.   
Na plenárnych zasadnutiach v dňoch 3.3. a 18.3. 2022 RVŠ okrem iného opätovne vyjadrila 
nesúhlas s niektorými ustanoveniami novely vysokoškolského zákona, najmä z 
hľadiska obmedzovania samosprávy vysokých škôl. RVŠ vyjadrila tiež znepokojenie ohľadom 
snahy o diskreditáciu Výkonnej rady SAAVŠ a o jej politické ovládnutie, ktoré je v ostrom 
rozpore s nezávislosťou akreditačného procesu na Slovensku a prijatím SAAVŠ za riadneho 
člena Európskeho združenia akreditačných agentúr ENQA. 
Plénum RVŠ na svojom zasadnutí dňa 18.3. 2022  vyzvala prostredníctvom akademických 
senátov akademické obce verejných vysokých škôl k podpore Vyhlásenia RVŠ SR k návrhu 
novely VŠ legislatívy adresovaného poslancom NR SR prostredníctvom zhromaždenia pred 
budovou NR SR pri odovzdávaní Vyhlásenia predstaviteľom NR SR v utorok 22. 3. 2022 od 9:10 
hod. alebo v rovnakom čase prostredníctvom zhromaždenia pred budovami fakúlt alebo 
vysokých škôl, ak sa nemôžu zúčastniť na zhromaždení pred NR SR.  
 
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-plena-rvs-sr-k-periodickemu-hodnoteniu-
vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti-zo-dna-3-3-2022/?mdocs-cat=null 
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/tlacova-sprava-stanovisko-rady-vysokych-skol-sr-k-
aktualnej-situacii-s-novelou-zakona-o-vs/?mdocs-cat=null 
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rvs-sr-k-navrhu-novely-vysokoskolskej-
legislativy-adresovane-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null 
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyzva-akademickej-obci-k-podpore-vyhlasenia-rvs-sr-k-
navrhu-novely-vysokoskolskej-legislativy-adresovaneho-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null 
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rady-vysokych-skol-sr-k-aktualnejsituacii-
na-ukrajine/?mdocs-cat=null 
 
ostatné uznesenia sú dostupné na stránke 
https://www.radavs.sk/materialy/. 
 
Ing. Švolík, zástupca v ŠRVŠ informoval senátorov, že ŠRVŠ podporila novelu  vysokoškolského 
zákona spolu s pozmeňujúcimi návrhmi  a víta jej schválenie NR SR.       
Do diskusie ohľadom schválenia novely VŠ zákona sa zapojili doc. Húsenicová,  doc. Petráková, 
doc. Ivánková, Ing. Švolík. 
 
 

https://doi.org/10.1787/259e23ba-en
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-plena-rvs-sr-k-periodickemu-hodnoteniu-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti-zo-dna-3-3-2022/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-plena-rvs-sr-k-periodickemu-hodnoteniu-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti-zo-dna-3-3-2022/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/tlacova-sprava-stanovisko-rady-vysokych-skol-sr-k-aktualnej-situacii-s-novelou-zakona-o-vs/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/tlacova-sprava-stanovisko-rady-vysokych-skol-sr-k-aktualnej-situacii-s-novelou-zakona-o-vs/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rvs-sr-k-navrhu-novely-vysokoskolskej-legislativy-adresovane-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rvs-sr-k-navrhu-novely-vysokoskolskej-legislativy-adresovane-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyzva-akademickej-obci-k-podpore-vyhlasenia-rvs-sr-k-navrhu-novely-vysokoskolskej-legislativy-adresovaneho-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyzva-akademickej-obci-k-podpore-vyhlasenia-rvs-sr-k-navrhu-novely-vysokoskolskej-legislativy-adresovaneho-poslancom-nr-sr/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rady-vysokych-skol-sr-k-aktualnejsituacii-na-ukrajine/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyhlasenie-rady-vysokych-skol-sr-k-aktualnejsituacii-na-ukrajine/?mdocs-cat=null
https://www.radavs.sk/materialy/


 

Pán dekan, prof. Unčík informoval senátorov o zasadnutiach z Kolégia rektora STU, posledné 
zasadnutie KR STU dňa 21.2.2022 sa konalo prezenčne. Boli podané informácie ohľadom 
aktuálneho stavu okolo COVID-19 a vydaných opatrení STU, Ing. Belko informoval o projekte 
ACCORD, prezentované boli hodnotenia - úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akademický 
rok 2020/2021 a úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti STU za rok 2021, ako aj 
aktuálna otázka ukrajinských študentov (bližšie informácie sú v zápisoch z rokovaní, ktoré sú 
zverejnené na stránkach R-STU). 
 

K bodu 12: Rôzne 

 
Doc. Hruštinec upozornil na nefunkčné pánske toalety  vo výškovej budove bloku C. Pán dekan 
informoval že sa jedná o haváriu - prasknuté potrubie, na jej odstránení sa intenzívne pracuje.  
 
Ďalšie zasadnutia AS SvF sú naplánované na 29.04.2022, 20.05.2022. 

 
 
 
  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

predsedníčka AS SvF 
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