
 

 
 

ZÁPISNICA č. 04/2022 zo zasadnutia 

Akademického senátu SvF STU 

dňa 30.09.2022 
konaného o 9:00 hod. v zasadačke dekana 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 zo dňa 29.04.2022  
5. Kontrola uznesení  
6. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 (na schválenie)  
7. Rozpis dotácie na rok 2022 (na schválenie)  
8. Z vyšších orgánov  
9. 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:  16 
Počet členov študentskej časti:    10 
Počet prítomných členov študentskej časti:      7 

 
Ospravedlnení: Ing. Funtík, Mgr. Bartolčičová, Ing. Kurčová, JUDr. Zajacová, Ing. 

Junasová, Dorušinec, Palider  
 
Prizvaní a hostia: doc. Makýš, Ing. Šatura, prof. Stanko 

Prezenčná listina zo dňa 30.09.2022 je priložená k originálu zápisnice.  

 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:  prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a doc. Ing. Jaroslav 
Sandanus, PhD. 

Za skrutátorov sú navrhnutí:   Ing. Milan Švolík a Ing. Nora Naddourová.  
 

Uznesenie č. 24 AS/22 

Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje prof. Ing. Silviu Kohnovú, PhD. a doc. Ing. 
Jaroslava Sandanusa, 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. 24 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  
 
Uznesenie č. 25 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Ing. Milana Švolíka a Ing. Noru Naddourovú                              
za skrutátorov 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. 25 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní.  

 

K bodu 3: Schválenie programu 

Predsedníčka AS SvF informovala, že 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 29.04.2022  
5. Kontrola uznesení  
6. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 (na schválenie)  
7. Rozpis dotácie na rok 2022 (na schválenie)  
8. Z vyšších orgánov  
9. Rôzne  

 

K predloženému programu nemali senátori žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 26 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje program rokovania AS SvF 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. 26 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 29.04.2022 

K obsahu zápisnice zo dňa 29.04.2022 neboli doručené žiadne pripomienky.  
 

Uznesenie č. 27 AS/22 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 29.04.2022 
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. 27 AS/22 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Na zasadnutí AS SvF 29.04.2022 neboli prijaté k termínu tohto zasadania žiadne termínované 
uznesenia. 
 

K bodu 6: Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 (na schválenie)  

Materiál predložil dekan prof.  Unčík na schválenie. Predsedníčka AS SvF požiadala  prodekana 
doc. Makýša, v zastúpení pána dekana, o jeho uvedenie.  
Členovia AS SvF obdržali návrh rozpočtu fakulty na rok 2022, 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 zasadala a odporúča 
predložený materiál schváliť.  
V diskusii vystúpili:  
Doc. Hruštinec - poukázal hlavne na navrhovaný pokles financií na účte 521 (Mzdové náklady), 
ktorý je oproti predchádzajúcemu roku 2021 o -851906,0 Eur (spolu v hlavnej nezdaňovanej 
a zdaňovanej činnosti), resp. v percentuálnom vyjadrení pokles o -10,33%.  Uvedený pokles 
súvisí hlavne so zmenou “Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2022“, v ktorej boli znížené dotácie pre rok 2022 oproti roku 2021 v oblasti 
osobných výdavkov o sumu 27 179 424 Eur. Navrhnutý pokles mzdových prostriedkov je 
napriek skutočnosti, že výkony v oblasti publikačnej činnosti SvF v roku 2022 oproti roku 2021 
sa neznížili, ale mierne zvýšili (zvýšenie v podprograme 077 11 o podiel 0,110 a 077 12 o podiel 
0,206 vo vzťahu ku všetkým 20-tim verejným vysokým školám na Slovensku). 
Doc. Sandanus - navrhovaný zisk z rozpočtu považujem za vysoký. P. tajomník nevie, ako sa 
prípadný zisk v rámci STU rozdeľuje, napriek tomu ho každoročne vytvárame. 
Ako bol rozdelený zisk SvF za rok 2021? 
Návrh rozpočtu opätovne ako po minulé roky neobsahuje údaje, ako boli mimomzdové 
prostriedky spotrebované. Žiadali sme p. tajomníka a p. dekana, aby senátu predložil aspoň 
„veľké“ (niekoľkotisícové) položky. Toto nebolo zo strany p. dekana a p. tajomníka urobené, 
argument bol, že je to veľa práce pre pracovníčky dekanátu. 
Do diskusie sa zapojili senátori: prof. Škultétyová, Ing. Šulek, Ing. Naddourová, Ing. 
Minarovičová, prof. Stanko a ďalší senátori. Na jednotlivé otázky diskutujúcich odpovedal 
tajomník fakulty Ing. Šatura. 
 

Uznesenie č. 28 AS/22 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Návrh rozpočtu fakulty  na rok 
2022“ bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  18                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                          
 Zdržali sa hlasovania:  5                       

 



 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 28 AS/22 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 7: Rozpis dotácie na rok 2022 (na schválenie) 

Materiál predložil dekan prof.  Unčík na schválenie. Predsedníčka AS SvF požiadala  prodekana 
doc. Makýša, v zastúpení pána dekana, o jeho uvedenie.  
Členovia AS SvF obdržali návrh rozpisu dotácie na rok 2022, 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 zasadala, 
prerokovala ho a odporúča predložený materiál schváliť.  
V diskusii k rozpisu dotácie senátori reagovali na pokles mzdových prostriedkov fakulty a na 
široký administratívny aparát dekanátu, v porovnaní s pedagógmi a počtom študentov 
(riešenie - centralizácia administratívy). Do diskusie  sa zapojili:  
Doc. Hruštinec – uviedol, že v predloženom návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov (MP) 
na rok 2022 sa uvažuje s celkovým poklesom MP o -650.000,- Eur (porovnanie rokov 2022 – 
2021). Na katedrách je navrhovaný pokles MP o -491.319,- Eur (v percentách -11,84 %) čo 
zodpovedá z celkového poklesu MP (-650.000,- Eur) v percentách 75,588 %.  Na celofakultných 
pracoviskách (Dekanát, KIC, CIT) je navrhovaný pokles MP o -148.199,- Eur (v percentách -
11,84 %) čo zodpovedá z celkového poklesu MP (-650.000,- Eur) v percentách 22,800 %. 
Funkčné platy vedenia fakulty (TP + RP) sú v rovnakej výške ako v roku 2021 (187.614,- Eur).  
Navrhnutý pokles MP v roku 2022 na katedrách sa prejaví nepriaznivo na výraznom znížení 
celkovej (pre všetky katedry spolu) nadtarifnej zložke, ktorá je sume 478.566,- EUR (v roku 
2021 to bola suma 854.153,- Eur) , čo je v percentuálnom vyjadrení 12,94 % z celkových 
tarifných platov v roku 2021 (v roku 2021 to bolo 22,63 % z celkových tarifných platov v roku 
2020). Z uvedeného vyplýva, že nadtarifné zložka MP pre katedry sa v roku 2022 znížila oproti 
roku 2021 o 9,69 %. Uvedený pokles MP pre katedry sa prejavil aj vo zvýšení počtu katedier, 
ktoré nemajú MP ani na tarifné platy, napriek tomu, že výkony v roku 2022 majú vyššie ako v 
roku 2021. V roku 2021 bola iba 1 katedra, ktorá nemala MP na tarifné platy a v roku 2022 je 
ich až 6.  Veľmi nepriaznivou skutočnosťou je aj plánované zníženie dotácie pre verejné vysoké 
školy na rok 2023 vo výške približne 45 mil., čo by mohlo spôsobiť, že výrazne viac katedier 
nebude mať na tarifné platy.  Uvedený stav nedostatku MP pre katedry je napriek tomu, že 
výrazná väčšina katedier znížila počet tvorivých pracovníkov (pedagógov a výskumníkov) ale 
aj technických pracovníkov, čo bolo v súlade aj so znižujúcim sa počtom študentov na fakulte. 
Napríklad na Katedre geotechniky (KGTE) bolo v roku 1990 približne 40 zamestnancov a v roku 
2022 je ich 11 (10 tvorivých pracovníkov, z toho 2 na čiastočný úväzok a 1 technická 
pracovníčka), t.j. poklesol počet pracovníkov o približne 75,0 %. Podľa mojich informácií, 
väčšina katedier už musela optimalizovať (znižovať) počet pracovníkov, čo sa spravidla 
realizovalo prirodzeným odchodom pracovníkov do dôchodku a neprimaním nových 
pracovníkov, resp. primaním minimálneho (resp. nevyhnutného) počtu mladých pracovníkov. 

V návrhu MP na rok 2021 pre celofakultne pracoviská je uvažované s nadtarifnou zložkou 
celkom v sume 196.952,- Eur (pre CIT =112.694,- Eur, pre KIC = 32.147,- Eur, pre Dekanát a 
Kočovce = 52.111,- Eur), co v percentuálnom vyjadrení celkom je 18,68 % (pre CIT =68,59 %, 
pre KIC = 26,68 %, pre Dekanát a Kočovce = 6,77 %). Celkový pokles nadtarifnej zložky pre 
celofakultne pracoviská v roku 2022 oproti roku 2021 je -7,27 %. 
Podľa “Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022“ 
sú prideľované aj MP pre administratívno-prevádzkových pracovníkov  na verejných vysokých 
školách podľa počtu študentov. Podľa mojich informácií a prepočtov (urobených na základe 
verejne dostupných zdrojov - najmä výročných správ a študijných poriadkov za jednotlivé 
obdobia) sa počet administratívno-prevádzkových pracovníkov sa na fakulte, resp. univerzite 
neznižoval, ale naopak zvyšoval.  Podľa môjho názoru, na našej fakulte hlavne z uvedeného 



 

dôvodu nie sú dotačné MP pridelené podľa “ministerskej metodiky“ dostatočné, a preto MP 
administratívno-prevádzkových pracovníkov sú dotované aj z výkonových finančných 
prostriedkov tvorivých pracovníkov (v podprograme 077 11 a 077 12) približne 1,0 mil. Eur/ 
ročne.  Podľa môjho názoru je potrebné aj na fakulte a rektoráte optimalizovať počet  
administratívno-prevádzkových pracovníkov, rovnako ako sa to už uskutočnilo na väčšine 
katedier. Riešením môže byť prenos časti administratívnej činnosti (napr. ekonomické a 
pracovno-právne činnosti) z fakúlt na rektorát, čím sa optimalizuje aj počet pracovníkov. 
Doc. Sandanus - nebolo predložené, koľko pracovníkov majú celofakultné pracoviská.  
Prečo je rozdiel miezd „spolu-tarifné platy“ na celofakultných pracoviskách (najmä CIT) cca 68 
%, pričom tento rozdiel pri učiteľoch a výskumných pracovníkoch je cca 10%?  
Rozpočet na propagáciu 50 000 považujem za neprimeraný, máme samostatné oddelenie 
propagácie, do práce oddelenia sú zapájaní aj učitelia a výskumní pracovníci (bezplatne...), 
napriek tomu využívame externú (externé) firmy, pričom na minulých senátoch bol prísľub 
redukcie týchto prostriedkov do externých firiem. 
Do diskusie sa zapojili senátori : prof. Škultétyová, prof. Stanko, doc. Zuzulová, Ing. Macák 
a ďalší senátori. Na otázky senátorov odpovedali tajomník fakulty Ing. Šatura a prodekan 
Makýš.    
 

Uznesenie č. 29 AS/22 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Rozpis dotácie na rok 2022“ 
bez pripomienok. 
 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS: 30 Počet hlasov za:  17                       
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 23 Počet hlasov proti:  0                          
 Zdržali sa hlasovania:  6                       

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 29 AS/22 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF 
prítomných na hlasovaní. 
 

K bodu 8: Z vyšších orgánov  

 
Predsedníčka informovala senátorov o zasadnutí AS STU dňa 28.9.2022, na ktorom boli 
prerokovávané a schvaľované obvyklé body programu zasadnutí. Bol schválený materiál  
Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora STU v Bratislave. 
V súvislosti s bodom Výročná správa o hospodárení STU za rok 2021 bola konštatovaná 
neúplnosť podkladov k výročnej správe a bolo schválené uznesenie AS STU, ktorým senátori 
žiadali rektora bezodkladne vydať poverenie na vykonanie kontroly dotácie za rok 2021 
a hospodárenia s finančnými prostriedkami. Prebehla tajná voľba kandidátov na členov 
Správnej rady STU volených Akademickým senátom STU, v ktorej boli zvolení  Ing. Mgr. Tibor 
Gregor,  Ing. Miroslav Havlík, Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, Ing. Vladimír Slezák, Ing. Marta 
Žiaková, CSc. a prof. Ing. František Duchoň, PhD., ktorého zvolila študentská časť 
Akademického senátu STU. Senátori boli informovaní o návrhu ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na kandidátov členov Správnej rady STU, ktorý bol predložený v zložení 
Ing. Alexej Beljajev, Ing. Emil Fitoš, Ing. Ján Király, Mgr. Matúš Medvec, Dr. Ing. Robert Mistrík, 
Katarína Surmíková Tatranská, MBA. 
Predsedníčka informovala, že verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady STU 
zvolených Akademickým senátom STU a vymenúvaných ministrom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR sa uskutoční v zmysle harmonogramu schváleného Akademickým senátom STU 
dňa 05.10.2022 v Aule na Mýtnej ulici. 
 



 

Ing. arch. Minarovičová informovala o najnovších informáciách z RVŠ. RVŠ vydala súhlasné 
stanovisko k vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie (17.  november – uzavretie VŠ). Klub 
dekanov taktiež jednoznačne podporil vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie. 
 
 

K bodu 9: Rôzne 

 
Doc. Hruštinec: 

- možnosť využitia plavárne zamestnancami a doktorandami počas skúšobného obdobia 
bola na základe pokynu tajomníka fakulty zrušená. Tajomník podal vysvetlenie. 

- v aktuálnom rozvrhu plavárne je vyhradený čas pre NOO (celú STU – 1 hodina 
týždenne!) nedostačujúci. Prodekan Makýš berie na vedomie, bude sa riešiť. 

Ing. Naddourová: 
- informovala senátorov o zamestnaneckom benefite  - Multisport karte na športové 

aktivity. V  mesiaci október je zadarmo, neskôr bude Multisport karta spoplatnená.   
     
Ďalšie zasadnutia AS SvF sú naplánované na: 28.10.2022, 11.11.2022, 2.12.2022 a 27.1.2023. 

 
 
  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

predsedníčka AS SvF 
 
 
 

Zapísala:  Anna Urbanovská 
 
 

 

Overovatelia:   
 
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. 
 
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. 
 

 
 
 

 


