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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 2012 bol druhým rokom súčasného funkčného obdobia, teda aj druhým rokom
fungovania Akademického senátu SvF STU v súčasnom zložení, s výnimkou zmien v študentskej
časti AS, ktoré súvisia s ukončením štúdia časti senátorov. Jednotlivé orgány AS, teda
predsedníctvo a komisie, boli kreované už v predchádzajúcom období a v roku 2012 pracovali
v stabilnom zložení.
Keďže väčšina programových dokumentov fakulty, ako aj dokumentov AS, bola vytvorená
v prvom roku funkčného obdobia, frekvencia zasadnutí AS bola nižšia ako v predchádzajúcom
období. AS SvF mal v roku 2012 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 na otázky členov
AS na vedenie fakulty. Predseda AS bol pravidelne pozývaný na zasadnutia vedenia a kolégia
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. 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 2012 zaoberal hlavne týmito témami:
Na 1. zasadnutí (27. 1. 2012) schválil AS Výročnú správu o činnosti AS v roku 2011. Na
tomto zasadnutí predložil dekan fakulty Správu o činnosti fakulty za rok 2011. K správe bola
pomerne bohatá diskusia, v ktorej rezonovali hlavne otázky vyváženosti pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti, motivovania pracovníkov fakulty, spolupráce katedier, financovania
cestovania doktorandov na konferencie, či posilňovania experimentálneho výskumu fakulty.
Diskusia bola vedená v konštruktívnom duchu a správa bola schválená všetkými hlasmi prítomných
členov AS.
Na 2. zasadnutí AS (20. 4. 2012) boli hlavné body programu Správa o hospodárení za rok
2011, Metodika delenia dotačných prostriedkov na rok 2012 a Rozpočet SvF 2012. 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. Otázky boli zamerané hlavne na riešenie splácania
pôžičky fakulty použitej na výmenu opláštenia výškovej budovy, ako aj na technické a hygienické
otázky súvisiace s opláštením. Keďže metodika delenia dotačných prostriedkov na rok 2012 bola
na rozdiel od predchádzajúcich období predložená bez mínusových položiek, to znamená žiadna
katedra nebola v mínuse, AS schválil rozdelenie dotačných prostriedkov takmer všetkými hlasmi.
3. zasadnutie AS (30. 5. 2012) bolo venované predovšetkým študijnej problematike. AS
schválil plán činnosti na zabezpečenie Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 2012 a Zásady
prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Na rokovanie AS bola predložená aj Smernica dekana
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k študijnému poriadku STU. Vzhľadom na viaceré pripomienky členov senátu bol materiál na návrh
predsedu AS a so súhlasom predkladateľa stiahnutý z rokovania, upravený predkladateľom
a následne zaslaný členom AS elektronicky, ktorí ho schválili v súlade s rokovacím poriadkom AS
SvF korešpondenčným hlasovaním.
V súlade so zákonom o vysokých školách AS ďalej prerokoval balík študijných programov
v súvislosti s ich opätovnou akreditáciou. Išlo o študijné programy, ktoré v rámci komplexnej
akreditácie získali práva na udeľovanie titulu Ing. a PhD. na dobu určitú do 31. 8. 2013:
2. stupeň štúdia:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
stavby na ochranu územia,
3. stupeň štúdia:
geodézia a kartografia,
teória a konštrukcie pozemných stavieb,
teória a technika prostredia budov,
vodohospodárske inžinierstvo,
technológia stavieb,
aplikovaná matematika,
krajinárstvo.
Študijné programy boli prerokované a postúpené na schválenie do VR SvF.
Na 4. zasadnutí AS (24. 10. 2012) boli schválení noví členovia študentskej časti AS do
predsedníctva AS a do komisií AS. Senát ďalej prerokoval a schválil Správu o hospodárení za 1.
polrok 2012. Nosnými bodmi tohto zasadnutia senátu boli Metodika hodnotenia pedagogických
úväzkov a Metodika hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk. K predloženým materiálom
bola bohatá diskusia, hlavne k metodike hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti, ku ktorej bolo
prednesených viacero pozmeňujúcich návrhov. Časť týchto návrhov predkladateľ akceptoval
a obidva materiály boli schválené veľkou väčšinou hlasou.
Na zasadnutí AS bola ďalej prerokovaná Správa o vzdelávaní za ak. rok 2011/12. V diskusii
zazneli od členov AS námety na ďalšie skvalitňovanie podmienok na štúdium, ako napr. odpustenie
školného študentom, ktorí študujú v nadštandardnej dĺžke štúdia z dôvodu mobility, zjednodušenie uznávania predmetov absolvovaných v rámci mobilít, ponúkanie výučby v anglickom jazyku aspoň konzultačnou formou a pod.
Na 5. zasadnutí (30. 11. 2012) AS schválil nových členov disciplinárnej komisie fakulty
z radov študentov, ktorými sa stali Kristína Vaňová a Martin Očenáš.
Dekan fakulty predložil na zasadnutie AS návrh zásad prijímacieho konania na 3. stupeň
štúdia. Z diskusie vyplynuli pripomienky na úpravu materiálu formálneho charakteru, ktoré
predkladateľ akceptoval a zapracoval do predloženého materiálu. Následne boli zásady
prijímacieho konania na tretí stupeň štúdia schválené.
Aj v roku 2012 možno hodnotiť spoluprácu akademického senátu 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 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.
Určité názorové rozdiely vo vnútri senátu, a teda aj medzi časťou senátu a vedením fakulty,
dlhodobo pretrvávajú v otázkach 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 predložené materiály boli schválené len s malými
zmenami. Za významný krok v riešení uvedených problémov považuje AS vytvorenie spoločnej
komisie VF, AS a VR, ktorej úlohou je vypracovanie novej metodiky započítania pedagogických
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a vedeckovýskumných výkonov pracovísk a jednotlivcov a tiež metodiky rozdeľovania dotačných
prostriedkov. Od nového systému sa očakáva, že bude pôsobiť viac stimulačne a bude vytvárať
lepšie podmienky pre rozvoj jednotlivých pracovísk.
Akademický senát očakáva, že v roku 2013 komisia zintenzívni svoju činnosť a predloží
návrhy.
Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup študentov v AS, čo sa prejavuje v ich účasti
na zasadnutiach, 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 25. 1. 2013
Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
predseda AS

4

