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Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len
AS) v súlade s § 27 ods.1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva akademickej obci fakulty správu o svojej
činnosti.
Rok 2013 bol tretím rokom súčasného funkčného obdobia, teda aj tretím rokom
fungovania Akademického senátu SvF STU v súčasnom zložení, s výnimkou zmien v študentskej
časti AS, ktoré súvisia s ukončením štúdia časti senátorov a jednej zmeny v učiteľskej časti AS.
Jednotlivé orgány AS, teda predsedníctvo a komisie, boli kreované už v predchádzajúcom období
a v roku 2013 pracovali v stabilnom zložení.
Zasadnutia AS SvF boli zvolávané pravidelne a v termínoch vyplývajúcich z potrieb plnenia
hlavných úloh fakulty. AS SvF mal v roku 2013 päť zasadnutí. Každé zasadnutie AS sa v zmysle
rokovacieho poriadku riadilo programom rokovania, súčasťou ktorého boli tzv. stále body
rokovania (schvaľovanie programu, kontrola uznesení, schválenie zápisnice z predchádzajúceho
zasadnutia ...) a aktuálne body rokovania boli zaraďované podľa návrhov vedenia fakulty a členov
senátu. Pravidelnými bodmi zasadnutia boli informácie o rokovaniach AS STU, RVŠ SR,
ako aj odpovede dekana, ale aj ďalších členov vedenia fakulty na otázky členov AS. Predseda AS
bol pravidelne pozývaný na zasadnutia vedenia a kolégia dekana. Podobne členovia vedenia
fakulty sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí AS. Všetky rozhodujúce body programu boli
prerokované v predsedníctve AS, na ktoré boli pravidelne pozývaní predsedovia komisií.
Stanovisko predsedníctva bolo prezentované na rokovaní AS.
Akademický senát sa zaoberal mnohými otázkami činnosti fakulty v súlade so svojím
poslaním vymedzeným zákonom o vysokých školách. Činnosť AS je podrobne zdokumentovaná
v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty a tiež na nástenke AS SvF.
Považujeme preto za účelné uviesť v správe o činnosti len podstatné, zásadné body programu AS,
ktoré sa priamo dotýkali života na fakulte a členov akademickej obce fakulty.
AS SvF STU sa v roku 2013 zaoberal hlavné týmito témami:
Na 1. zasadnutí (25. 1. 2013) schválil AS Výročnú správu o činnosti AS v roku 2012. Na
tomto zasadnutí predložil dekan fakulty Správu o činnosti fakulty za rok 2012. K správe bola
pomerne bohatá diskusia, v ktorej rezonovali hlavne tieto témy:
- požiadavka na zvýšenie aktivity fakulty i univerzity smerom k vyšším orgánom (Akreditačná
komisia vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) pri ovplyvňovaní kritérií na
hodnotenie vysokých škôl so snahou zaradiť do nich kritériá charakteristické pre technické
univerzity a stavebné fakulty (napr. projekty);
- študijné výsledky študentov;
- zavedenie spoločného štúdia v prvom resp. v prvých ročníkoch bakalárskeho stupňa štúdia.
Diskusia bola vedená v konštruktívnom duchu a správa bola schválená všetkými hlasmi
prítomných členov AS.
Na 2. zasadnutí AS (19. 4. 2013) boli hlavné body programu Rozpis dotácie SvF 2013 a
Rozpočet SvF 2013. Ide o balík ekonomických dokumentov, ktoré tradične vyvolávali v AS búrlivé
diskusie. Pomerne bohatá bola diskusia k uvedenej problematike aj v uplynulom roku. Diskusia
však bola vecná a smerovala k riešeniu konkrétnych problémov fakulty.
K návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov zazneli hlavne tieto pripomienky:
- sú veľké rozdiely v pridelených mzdových prostriedkoch medzi jednotlivými katedrami,
- niektoré katedry pri súčasnom systéme rozdeľovania sú dotované, iné katedry dotujú,
- zvážiť, či je správne, že na niektorých pracoviskách dosahuje osobný príplatok 130 % tarifného
platu, obmedziť jeho výšku na max. 100 % TP,
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- prehodnotiť garanciu 30 % celkových tarifných platov pri delení objemu MP na katedry.
V rámci diskusie boli prezentované viaceré návrhy na rozdelenie tovarov a služieb na
pracoviská. Z diskusie vyplynul nasledovný návrh uznesenia na rozdelenia TaS:
- 50 % úmerne koeficientom prepočítania počtu pracovníkov katedry k 31.12.2012 (KPP),
- 25 % úmerne koeficientom pedagogických výkonov v roku 2012 (PV),
- 25 % úmerne koeficientom vedeckovýskumných výkonov v roku 2012 (VV).
Návrh rozpisu dotácie na rok 2013 so zmenou rozdelenia tovarov a služieb bol schválený
väčšinou hlasov. Rozpočet SvF 2013 bol následne schválený všetkými hlasmi.
Na zasadnutí boli ďalej schválené Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium.
Na 3. zasadnutí (17. 5. 2013) AS schválil Zásady pre priznanie mimoriadneho štipendia
študentom 3. stupňa štúdia. Ďalej prerokoval návrh nového študijného poriadku STU.
K predloženému materiálu mali pripomienky hlavne členovia študentskej časti AS SvF. Zazneli
najmä tieto pripomienky:
- písomné testy pri skúškach robiť a hodnotiť anonymne pod číslom, nie pod menom študenta,
- pri hodnotení zohľadniť aj prácu študenta počas semestra,
- stanoviť právo na určitý počet opravných termínov.
Na zasadnutie AS ďalej dekan fakulty predložil Výročnú správu o hospodárení za rok 2012.
Z diskusie k materiálu nevyplynuli žiadne zásadné pripomienky. Členovia AS však poukázali na
potrebu investovať nielen do verejných priestorov fakulty, ale aj do priestorov katedier, minimálne
treba zvážiť rekonštrukciu podlahy na chodbách katedier a priľahlého schodiska. Výročnú správu o
hospodárení za rok 2012 schválil AS SvF všetkými hlasmi.
Na 4. zasadnutí AS (25. 10. 2013) boli schválení noví členovia AS do komisií senátu. Senát
ďalej prerokoval správu "Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za ak. rok 2012/13".
AS SvF taktiež prerokoval a schválil správu o hospodárení za 1. polrok 2013 bez
pripomienok.
Akademický senát SvF STU ďalej schválil Organizačný poriadok Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Na 5. zasadnutí (29. 11. 2013) AS schválil nových členov disciplinárnej komisie fakulty.
Dekan fakulty predložil na rokovanie AS návrh metodiky na hodnotenie vedeckovýskumnej
činnosti pracovísk za rok 2014, ktorý vypracovala komisia ustanovená na tento účel. K materiálu
bolo niekoľko pripomienok, resp. pozmeňovacích návrhov. Vzhľadom na skutočnosť, že
pripomienky boli predkladateľom materiálu vysvetlené, materiál bol schválený v predloženej
podobe väčšinou hlasov.
V súvislosti s pripravovanou komplexnou akreditáciou fakulty predložil dekan na
prerokovanie v AS SvF študijné programy navrhované do KA. AS materiál prerokoval
s pripomienkami.
AS ďalej schválil návrh na úpravu (navýšenie) rozpočtu fakulty na rok 2013.
Spolupráca akademického senátu a vedenia fakulty bola aj v roku 2013 veľmi dobrá.
Jednotlivé materiály na zasadnutia AS boli vedením fakulty pripravované včas a v potrebnej
kvalite, čo umožňovalo serióznu prípravu členov AS na rokovania a vytváralo priestor pre kvalitné
a konštruktívne prerokovávanie predkladaných materiálov. V dôsledku toho bola prevažná väčšina
predložených materiálov schválená bez pripomienok, alebo len s drobnými, resp. formálnymi
pripomienkami.
K najcitlivejším bodom rokovania AS dlhodobo patrí metodika hodnotenia pedagogických
a hlavne vedeckovýskumných výkonov pracovísk fakulty a tiež rozdeľovanie dotačných
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prostriedkov na jednotlivé pracoviská. Súčasná metodika bola v nedávnej minulosti podrobená
značnej kritike členov AS, preto bola zriadená komisia s úlohou analyzovať situáciu a pripraviť novú
metodiku započítavania hlavne vedeckovýskumných činností v nadväznosti na požiadavky
akreditácie, metodiku prideľovania mzdových prostriedkov z MŠ a kritérií pre kvalifikačné postupy.
Vzhľadom na nejasnosť ohľadne niektorých okrajových podmienok sa činnosť komisie značne
oneskorovala, čo bolo predmetom kritiky zo strany členov AS. Komisia nakoniec dospela k záveru,
že pre rok 2014 by nebolo vhodné kritériá príliš meniť a pripravila metodiku len s minimálnymi
zmenami, ktoré zmierňujú určité disproporcie v hodnotení vedeckých a výskumných výkonov. Aj
keď s metodikou nebola v AS úplná spokojnosť, AS metodiku po diskusii a vysvetlení situácie zo
strany prodekana schválil väčšinou hlasou. Je však zrejmé, že súčasná situácia si vyžiada nový
prístup nielen k metodike rozdeľovania dotačných prostriedkov na katedry, ale pravdepodobne aj
širokú diskusiu o novej organizačnej štruktúre fakulty.
Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup študentov v AS, čo sa prejavuje v ich účasti
na zasadaniach, ale hlavne v aktívnej diskusii v AS a na vedení fakulty, predovšetkým pri
prerokovávaní bodov programu súvisiacich so študijnou problematikou.
Dovoľte, aby som sa v mene predsedníctva AS poďakoval všetkým členom senátu za ich
zodpovedný prístup pri výkone tejto dôležitej funkcie, najmä predsedom komisií, ako aj zástupcom
v AS univerzity a v Rade VŠ, ktorí zabezpečovali dobrú informovanosť a orientáciu v mnohých
otázkach a problémoch akademickej obce fakulty a univerzity. Ďakujem vám, členom akademickej
obce, ako aj ostatným zamestnancom fakulty, za podporu práce senátu, prípravu podkladových
materiálov a želám všetkým v nasledujúcom období veľa zdravia, šťastia a pohody v pracovnom aj
osobnom živote.
V Bratislave 24. 1. 2014

Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
predseda AS
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