ZÁPISNICA č. 03/2022 zo zasadnutia
Akademického senátu SvF STU
dňa 29.04.2022
konaného o 9:00 hod. v zasadačke dekana Stavebnej fakulty STU, Bratislava

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a prezentácia
Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
Schválenie programu
Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 25.03.2022 a 20.04.2022
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do 2023
(informácia)
6. Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na schválenie)
7. Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej komisie (na schválenie)
8. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021 (na
schválenie)
9. Z vyšších orgánov
10. 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:
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:
Počet členov študentskej časti:
Počet prítomných členov študentskej časti:

20
18
10
6

Ospravedlnení:

Mgr. Bartolčičová, doc. Húsenicová, Ing. Arnould, Ing. Junasová,
Ing. Švolík, Bc. Kašiarová
Prizvaní a hostia:
prof. Unčík, doc. Gajdošová, doc. Rabenseifer, Ing. Šatura, prof. Stanko
Prezenčná listina zo dňa 29.04.2022 je priložená k originálu zápisnice.

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:

Ing. Mária Kurčová, PhD. a Ing. Marek Macák, PhD.

Za skrutátorov sú navrhnutí:

Ing. Nora Naddourová, Peter Trudič

Na hlasovanie o personálnych otázkach v zamestnaneckej časti AS SvF (v súvislosti s voľbou
predsedu OaSK) bol do komisie na sčítavanie hlasov navrhnutý za zamestnaneckú časť AS SvF
STU v BA aj doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Uznesenie č. 15 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Máriu Kurčovú, PhD. a Ing. Mareka
Macáka, PhD. za overovateľov zápisnice bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Uznesenie č. 16 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Noru Naddourovú a Petra Trudiča za
skrutátorov a doc. Ing. Viktora Borzoviča, PhD. do sčítacej komisie bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 3: Schválenie programu
Predsedníčka AS SvF už v úvode zasadnutia informovala, že program zasadnutia AS SvF bol
zaslaný senátorom elektronicky a bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, prezentácia
Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
Schválenie programu
Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 25.03.2022
Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej komisie (na schválenie)
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do 2023
(informácia)
7. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021 (na schválenie)
8. Z vyšších orgánov
9. Rôzne

Predsedníčka AS SvF navrhla nasledovné zmeny v programe:
- z rokovania zo dňa 20.04.2022 senátori mali k dispozícii zápisnicu, preto navrhla bod 4
doplniť aj o schválenie zápisnice zo dňa 20.04.2022,
- doplňujúcimi voľbami boli zvolení 5 členovia ŠČ AS preto navrhla doplniť program
o nový bod Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na
schválenie)
- nakoľko v zaslanom programe boli aj body Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej
komisie (na schválenie) a Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre
obdobie od 2022 do 2023 navrhla zmeniť poradie týchto bodov tak, aby aj senátori za
ŠČ AS doplnení do OaSK mohli voliť predsedu. Navrhované poradie bodov programu:

-

5. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do
2023 (informácia)
6. Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na
schválenie)
7. Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej komisie (na schválenie)
v prípade schválenia navrhla ostatné body programu posunúť.

K návrhu programu už žiadna ďalšia zmena nebola navrhnutá.
Uznesenie č. 17 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje úpravu v bode 4. „Schválenie zápisnice z
rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 25.03.2022 a 20.04.2022 (na schválenie)“, zaradenie
nového bodu programu „Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave
(na schválenie) s upraveným poradím bodov programu bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 17 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Predsedníčka dala hlasovať o upravenom programe:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a prezentácia
Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
Schválenie programu
Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 25.03.2022 a
20.04.2022
5. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do
2023 (informácia)
6. Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na schválenie)
7. Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej komisie (na schválenie)
8. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021 (na
schválenie)
9. Z vyšších orgánov
10. Rôzne
Uznesenie č. 18 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje upravený program rokovania AS SvF bez
pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 18 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF STU v Bratislave zo dňa 25.03.2022 a
20.04.2022 (na schválenie)
K obsahu zápisnice zo dňa 25.03.2022 a ani z 20.04.2022 neboli doručené žiadne pripomienky.
Predkladám na schválenie nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 19 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 25.03.2022
a z mimoriadneho zasadnutia AS SvF zo dňa 20.04.2022 bez pripomienok.

Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 19 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Na zasadnutiach AS SvF 25.03.2022 a 20.04.2022 neboli prijaté k termínu tohto zasadania
žiadne termínované uznesenia.
K bodu 5: Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do
2023 (informácia)
Informácie o výsledku doplňujúcich volieb podal predseda Volebnej komisie Peter Trudič.
Voľby sa konali dňa 20.04.2022, účasť na voľbách bola 10%-ná.
Počet oprávnených voličov:
2050
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
194
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
194
Počet platných hlasovacích lístkov:
193
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
1
Zoznam kandidátov zvolených do AS SvF podľa počtu získaných hlasov:
1. Ing. Adam Uhlík
počet získaných hlasov: 85
2. Bc. Anežka Kašiarová
počet získaných hlasov: 55
3. Zuzana Harčarufková
počet získaných hlasov: 49
4. Adam Tarana
počet získaných hlasov: 48
5. Andrej Dorušinec
počet získaných hlasov: 37
Náhradníci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igor Palider
Ing. Barbora Považanová
Ing. Marek Šutúš
Erik Pavlišín
Ing. Gergely Rózsa
Ing. Matúš Tomaščík

počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:

36
35
29
27
26
24

Predsedníčka prof. Škultétyová informovala o zasadnutí Organizačnej a sociálnej komisie
ku doplňujúcim voľbám, ktorá zasadala 25.04.2022. Komisia nemala k priebehu a výsledkom
volieb do študentskej časti AS SvF žiadne výhrady a pripomienky, zobrala na vedomie Protokol
z doplňujúcich volieb členov a náhradníkov do AS SvF STU na funkčné obdobie 2022-2023.
Uznesenie č. 20 AS/22
Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS SvF pre obdobie od 2022 do 2023 bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 20 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 6: Návrh na zaradenie členov zo ŠČ AS do komisií AS SvF STU v Bratislave (na
schválenie)
Na základe výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF navrhla ŠČ AS SvF doplniť
a schváliť jednotlivé komisie o chýbajúcich členov:
- do Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie Zuzanu Harčarufkovú,
- do Organizačnej a sociálnej komisie Bc. Anežku Kašiarovú a Adama Taranu,
- do Ekonomickej komisie Andreja Dorušinca a Ing. Adama Uhlíka.
Žiadny iný návrh na zaradenie zvolených senátorov do komisií nebol predložený.
Uznesenie č. 21 AS/22

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie členov komisií AS
SvF STU v BA o Zuzanu Harčarufkovú za člena Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie,
Bc. Anežku Kašiarovú a Adama Taranu za členov Organizačnej a sociálnej komisie a Andreja
Dorušinca a Ing. Adama Uhlíka za členov Ekonomickej komisie bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

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

K bodu 7: Voľba predsedu Organizačnej a sociálnej komisie (na schválenie)
Po doplnení členov OaSK na zasadnutí dňa 25.03.2022, ako aj na tomto zasadnutí AS SvF, a na
základe rozhodnutia členov tejto komisie na marcovom zasadnutí voliť predsedu až
29.04.2022, si členovia komisie zvolili Ing. Tomáša Funtíka, PhD. za predsedu komisie a jeho
schválenie prebehlo tajným hlasovaním.

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

30
24
24
24
24
0

Uznesenie č. 22 AS/22

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie schválenie Ing. Tomáša
Funtíka, PhD. za predsedu Organizačnej a sociálnej komisie bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 22 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 8: Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021 (na
schválenie)
Materiál predložil prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - dekan SvF. Materiál bol predložený na
schválenie. Predsedníčka požiadala predkladateľa pána dekana Unčíka o uvedenie tohto
materiálu. Bližšie informácie podal tajomník fakulty Ing. Šatura.
Predložený materiál bol prerokovaný v Ekonomickej komisii, predseda komisie doc. Hruštinec
informoval o zasadnutí komisie a o jej stanovisku k tomuto materiálu. Materiál komisia
odporúča schváliť.
V diskusii vystúpil doc. Hruštinec, podrobnejšie boli diskutované otázky celkovej spotreby
energií a nákladov na energie (položka 502), položku 518 s odporučením položiek s hodnotou
nad 10 tisíc v položke ostatné služby vyšpecifikovať.
Doc. Sandanus konštatoval, že podrobnejšia špecifikácia položky 518, konkrétne kolónka
„Ostatné služby“ (suma 271 286,- Eur), napriek jeho požiadavke z minulého roka, ani v tejto
správe nie je rozpísaná. Tajomník fakulty uvedenú pripomienku vzal na vedomie.
Uznesenie č. 23 AS/22

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2021“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

30
24

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

24
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 23 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 9: Z vyšších orgánov
Predsedníčka prof. Škultétyová informovala o niektorých bodoch zasadnutia AS STU
v Bratislave, ktorý rokoval 25.04.2022: Správa o činnosti predsedníctva AS STU, Aktuálne
otázky STU, Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU, Tajná voľba členov komisií AS STU po nástupe
nových senátorov za ŠČ AS STU, Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU
– schválená s pripomienkami, Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 – neprerokovávala
sa, Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU – iba sa prerokovávala. Zápisnica zo zasadania je
k dispozícii na webovom sídle.
Predsedníčka vyzvala prítomných k diskusii k požiadavke rektora STU adresovanej zástupcom
fakúlt, ktorú zaslal predseda AS STU v Bratislave prof. Peciar, aby sa vyjadrili k možnosti
zachovania alebo zmeny – redukcii zloženia AS STU, vzhľadom na počet senátorov v kontexte
novely zákona o VŠ. V súčasnosti je počet senátorov 44, z toho je 15 študentov. Vyjadrenia
môžu senátori zaslať predsedníčke AS SvF do 3.5.2022.
V diskusii podpredsedníčka AS SvF STU v Bratislave JUDr. Zajacová informovala a objasnila
niektoré ustanovenie novely VŠ. Následne v diskusii vystúpili prof. Kohnová. Ing. Kurčová, prof.
Stanko, doc. Hruštinec, doc. Ivánková.
Z diskusie vyplynulo, že senátori sú za zachovanie súčasného stavu počtu senátorov 44, z toho
15 študentov (počet senátorov v AS STU za Stavebnú fakultu 6, z toho 4 zo zamestnaneckej
časti, 2 zo študentskej časti).
Dekan prof. Unčík informoval senátorov o zasadnutí KR STU dňa 28.3.2022, na ktorom boli
prerokované aktuálne otázky v súvislosti s COVID 19, Výročná správa o činnosti STU za rok
2021, náborové aktivity, Správa o činnosti a hospodárení súkromnej materskej škôlky
STUBÁČIK za rok 2021. Rokovania ohľadom rozpočtu STU stále prebiehajú.
Bližšie informácie zo zasadnutia sú dispozícii na stránke R-STU:
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne
/zasadnutia_kr/Zapis_2022-03-28.pdf

K bodu 10: Rôzne
Informácie z Rady vysokých škôl poskytla Ing. arch. Minarovičová.
Informovala o liste prezidentky SR zo dňa 14.4.2022 ministrovi školstva, vedy, výskumu a
športu SR, ktorý bol poslaný na vedomie Rade vysokých škôl.
V liste pani prezidentka informovala o podpise zákona, ktorý dopĺňa a novelizuje zákon č.
131/2002Z.z. o vysokých školách a zároveň vyjadrila domnienku, že sa pán minister
vysporiadal s námietkami časti vysokoškolskej verejnosti ústavne konformným spôsobom. Na
základe podnetu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SR venovala pozornosť aj
právnej úprave obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov, ktorá umožňuje reťazenie
pracovných pomerov na dobu určitú. Vyjadrila za oprávnené pochybnosti o súlade tejto praxe
s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a doložky 5 smernice Rady 1999/70/ES. Pani
prezidentka sa v liste obrátila na pána ministra v dobrej viere, že sa touto problematikou bude
zaoberať.
Ďalšie zasadnutie AS SvF je naplánované na 20.05.2022.

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

Zapísala:

Anna Urbanovská

Overovatelia:

Ing. Mária Kurčová, PhD.
Ing. Marek Macák, PhD.

