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Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „AS“ alebo „AS SvF“) 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 Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej v texte aj „fakulta“ alebo 

„SvF STU“) správu o svojej činnosti.  

Rok 2015 bol rokom nástupu nového Vedenia SvF STU a tiež rokom nástupu do 

funkcie nového Akademického senátu fakulty. Dňa 27.3. 2015 skončilo funkčné obdobie 

predchádzajúceho akademického senátu a súčasne sa začalo funkčné obdobie nového 

senátu.  

 

AS SvF v predchádzajúcom zložení mal v roku 2015 tri zasadnutia, nový AS SvF päť  

zasadnutí. Každé zasadnutie AS sa v zmysle rokovacieho poriadku riadilo programom 

rokovania, súčasťou ktorého boli tzv. stále body rokovania (schvaľovanie programu, kontrola 

uznesení,...) a aktuálne body rokovania boli zaraďované podľa návrhov Vedenia fakulty a 

členov akademického senátu. Pravidelnými bodmi zasadnutia boli informácie o rokovaniach 

AS STU, RVŠ SR, ako aj odpovede na otázky členov AS na vedenie fakulty. Predseda AS 

bol pravidelne pozývaný na zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana fakulty. 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 AS. Stanovisko Predsedníctva AS bolo prezentované na rokovaní AS.  

Konštatujeme, že AS 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 uverejnené na webovej stránke fakulty. 

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 2015 zaoberal hlavne týmito témami:  

 

Na 1. zasadnutí AS (23. 1. 2015) to bola Správa o činnosti akademického senátu za 

roky 2011 - 2014, Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014 a Správa o činnosti fakulty 

za roky 2011 – 2014, Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2014, príprava volieb do 

akademického senátu fakulty (AS SvF)na funkčné obdobie 2015 až 2019. Na zasadnutí boli 

schválení noví prodekani na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 2015-2019 s 

pôsobením v oblastiach: 

- prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vzťahy s verejnosťou, 

- Ing. Peter Kyrinovič, PhD. - rozvoj fakulty,  

- doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - vzdelávanie, 

- prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. – vedeckovýskumná činnosť, zahraničné vzťahy.  

 

Na 2. zasadnutí AS (27. 2. 2015) boli hlavnými bodmi programu schválenie členov 

Vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave, schválenie Zásad prijímacieho konania 

na inžinierske štúdium a boli schválené organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do 

AS STU na funkčné obdobie 2015-2019.  

 



3 
 

3. zasadnutie AS (27.3. 2015 o 9,00 hod.) potvrdilo priebeh volieb do Akademického 

senátu SvF STU pre nasledujúce funkčné obdobie. Na tomto zasadnutí ukončil 

predchádzajúci AS svoje pôsobenie. Členovia AS SvF STU poďakovali doterajšiemu 

predsedovi akademického senátu prof. Ing. Viliamovi Macurovi, PhD.  za prínos k rozvoju 

Stavebnej fakulty počas jeho dlhoročného pôsobenia v akademickom senáte fakulty počas 

jeho pôsobenia v AS SvF, najmä počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu AS SvF. 

 

4. zasadnutie AS (27. 3. 2015 o 9,30 hod. ) bolo ustanovujúcim zasadnutím nového 

Akademického senátu na funkčné obdobie 2015-2019, na ktorom sa uskutočnila voľba 

Predsedníctva AS a následne voľba predsedu a podpredsedu AS. V tajných voľbách boli 

zvolení do Predsedníctva AS za zamestnaneckú časť AS: JUDr. Janka Zajacová, PhD., 

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., doc. Ing. arch. Jarmila 

Húsenicová, PhD., za študentskú časť Petra Danišová a Bc. Kristína Vaňová.  

Z členov predsedníctva bola zvolená za predsedníčku AS SvF doc. Ing. arch. Jarmila 

Húsenicová, PhD.  a za podpredsedníčku AS SvF bola zvolená JUDr. Janka Zajacová, PhD.  

AS SvF STU schválil zloženie pracovných komisií a predsedov pracovných komisií pre 

funkčné obdobie 2015 - 2019: 

- Pedagogická a vedeckovýskumná komisia: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 

- Ekonomická komisia: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 

- Organizačná a sociálna komisia: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. 

- Legislatívna komisia: Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 

Vzhľadom na nové zloženie AS SvF a jeho komisií pre funkčné obdobie 2015-2019 sa konali 

doplňujúce voľby do volebnej komisie pre voľby do AS STU. Novou predsedníčkou sa stala 

doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. 

 

Na 5. zasadnutí AS (15. 5. 2015) boli schválené: Výročná správa o hospodárení 

fakulty za rok 2014, Rozpočet SvF na rok 2015, Rozpis dotácie fakulty na rok 2015.Na tomto 

zasadnutí bol zvolený: zástupca fakulty do Rady vysokých škôl pre funkčné obdobie 2015-

2019 doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. a administratívny pracovník/zapisovateľ RNDr. Mária 

Ostrochovská.  

 

6. zasadnutie AS (26. 6. 2015) bolo venované hlavne novonavrhovanej organizačnej 

štruktúre fakulty, ktorá nebola schválená. Dekan fakulty predložil členom AS SvF na 

prerokovanie písomný materiál „Návrh štruktúry ústavov SvF STU“, ktorý na zasadnutí v 

zmysle svojho programového vyhlásenia zdôvodnil. Dekan fakulty konštatoval, že 

neschválením predloženého uznesenia môže prísť k zdržaniu transformačného procesu. 

Pripomienky z diskusie - boli predložené otázky a pochybnosti, či po vytvorení ústavov a 

teda po redukcii pracovísk príde reálne k racionalizácii činností a zlepšovaniu podmienok 

pre pracovníkov fakulty na vykonávanie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, že 

ústavy nezvýšia počet študentov ani výkonnosť pracovníkov, a treba dať priestor 

pracoviskám, aby sa strata počtu študentov dala kompenzovať inými činnosťami. 

V rámci doplnenia členov Vedeckej rady SvF pre funkčné obdobie 2015-2019 bol zvolený 

doc. Ing. Štefana Stanko, PhD., prorektor STU pre vzdelávanie.  
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Na 7. zasadnutí (06. 11. 2015) AS prerokoval a schválil návrh na akreditáciu 

študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie, pre dennú formu 1. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania. Akademický  senát ďalej schválil úpravu  rozpočtu   

Stavebnej  fakulty   STU  v  Bratislave v  zmysle predloženého návrhu o zákonnú valorizáciu. 

Na tomto zasadnutí dekan fakulty predložil členom AS SvF písomný informačný materiál 

„Štruktúra a počet pracovných pozícií na pracoviskách SvF STU“.  Súčasný   nepriaznivý  

vývoj   v  záujme  o  štúdium   na SvF STU  má  za   následok postupný pokles počtu 

študentov   na  fakulte.    Tento pokles    sa  s  veľkou    pravdepodobnosťou prejaví  v  

redukcii dotačných prostriedkov  fakulty  v  najbližších rokoch,   na  čo  bude treba  reagovať  

aj  organizačnou   zmenou, resp. redukciou   pracovných   miest. Predložený    materiál  

mapuje  súčasný       stav    počtu      pracovníkov v  jednotlivých kategóriách  na  katedrách  

a  pracoviskách Dekanátu.  Dáva obraz o štruktúre jednotlivých pracovísk a bude 

východiskom pre nutné organizačné zmeny.  

Akademický senát SvF STU schválil pani Annu Urbanovskú,  pracovníčku dekanátu SvF za 

administratívneho zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice AS SvF.  

  

8. zasadnutie AS (11. 12. 2015) bolo zamerané hlavne na problematiku  Dlhodobého 

zámeru rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019 ako základného programového 

dokumentu SvF na ďalšie 4 roky nadväzujúceho na program rozvoja STU ako celku. 

Z uvedeného dokumentu vyplýva, že Stavebná fakulta STU v Bratislave chce bytˇ aj naďalej 

uznávanou, výskumne orientovanou, technickou fakultou medzinárodného významu. 

Naďalej chce poskytovať kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie. Akademický 

senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil „Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na 

obdobie rokov 2015 až 2019“ a AS schválil aj Disciplinárnu komisiu SvF v  zmysle § 31 ods. 

2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a  doplnení 5  čl.  8 „Disciplinárneho   

poriadku  Slovenskej technickej univerzity  v  Bratislave pre študentov“ zo dňa 24.06.2013. 

Predsedom sa stal prodekan doc. Ing.  Peter Makýš, PhD.  a komisia má ďalších 7 členov. 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil a súhlasil s majetkovo-

právnym usporiadaním pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu. 

   

 Aj v roku 2015 možno hodnotiť partnerskú spoluprácu Akademického senátu SvF 

STU a vedenia fakulty ako veľmi dobrú. Za pozitívnu možno považovať skutočnosť, že 

jednotlivé materiály na zasadnutia AS boli vedením fakulty pripravované včas a v potrebnej 

kvalite, čo umožňovalo serióznu prípravu členov AS SvF na rokovania a vytváralo priestor 

pre kvalitné a konštruktívne prerokovávanie predkladaných materiálov. V dôsledku toho bola 

prevažná väčšina predložených materiálov schválená. K takýmto bezproblémovým 

rokovaniam možno zaradiť aj rokovania o základných programových dokumentoch fakulty, 

ako sú Dlhodobý zámer rozvoja fakulty, Študijné programy SvF, Akreditácia študijných 

programov a pod. 

Určité názorové rozdiely vo vnútri senátu, a teda aj medzi časťou senátu a vedením 

fakulty, pretrvávali v otázkach organizačnej štruktúry fakulty, hodnotenia pedagogických a 

hlavne vedeckovýskumných výkonov pracovísk fakulty, a tiež v rozdeľovaní dotačných 

prostriedkov na jednotlivé pracoviská. K uvedeným materiálom bolo predložených členmi 

AS množstvo pozmeňovacích návrhov, z ktorých však boli akceptované len niektoré a 
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predložené materiály boli okrem Návrhu štruktúry ústavov SvF STU schválené len s malými 

zmenami.  

Z rokovania AS a vedenia fakulty k danej problematike však vyplýva, že v nastávajúcom 

období treba prehodnotiť hlavne metodiku rozdeľovania mzdových prostriedkov tak, aby sa 

zmiernil psychický tlak na jednotlivých zamestnancov fakulty, zvýšila sa miera istoty 

zamestnancov, ale súčasne aby sa zachoval dostatočný priestor pre súťaživosť, princíp 

zásluhovosti a motiváciu pre vedeckú a publikačnú činnosť súvisiacu s požiadavkami 

akreditácie fakulty, hodnotením fakulty nezávislými ratingovými agentúrami, čí prideľovaním 

dotačných prostriedkov z MŠ SR a STU.  

 

K problematike rozdeľovania mzdových prostriedkov rezonovala v AS požiadavka na 

predkladanie 2 tabuliek: 1. tabuľka  reflektuje reálny stav výkonov podľa metodiky schválenej 

Akademickým senátom SvF, 2. tabuľka reflektuje reálne rozdelenie mzdových prostriedkov 

po riešení mínusových hodnôt vedúcimi katedier. Vedenie fakulty túto požiadavku 

akceptovalo.  

 

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 mi, aby som sa v mene Predsedníctva AS poďakovala všetkým členom 

Akademického senátu SvF STU 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 kolegom zamestnancom 

fakulty, za podporu práce senátu, prípravu podkladových materiálov a želám Vám všetkým 

v nasledujúcom období veľa zdravia, šťastia a pohody v pracovnom aj osobnom živote.  

 

  

 

V Bratislave 19. 1. 2016  

 

  

 

     doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.   

                  predsedníčka AS SvF STU  

 

 

 

 

 


