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Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„Akademický senát“ alebo „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 ako „SvF STU“) správu o svojej činnosti.  
 
Akademický senát pre funkčné obdobie 2019 – 2023 bol ustanovený na zasadnutí AS SvF dňa 
29.03.2019. Do roku 2021 bol zložený z 32 senátoriek a senátorov (z toho bolo 21 
zamestnancov a 11 študentov), po vytvorení Katedry materiálového inžinierstva a fyziky od 
1.1.2021, ktorá vznikla splynutím Katedry fyziky s Katedrou materiálového inžinierstva je AS 
SvF zložený z 30 senátoriek a senátorov (z toho je 20 zamestnancov a 10 študentov). 
 
Zloženie AS je uvedené na https://www.svf.stuba.sk/sk/svf/zoznam-clenov-akademickeho-
senatu-fakulty-pre-funkcne-obdobie-2019-2023.html?page_id=1640. Na ustanovujúcom 
zasadnutí bolo zvolené predsedníctvo senátu (4 zamestnanci a 2 študenti) a boli kreované štyri 
stále pracovné komisie - Pedagogická a vedeckovýskumná komisia, Ekonomická komisia, 
Organizačná a sociálna komisia a Legislatívna komisia.   
Od ustanovenia nového AS SvF sa zrealizovali v zložení senátu viaceré zmeny z dôvodov už 
spomínaného splynutia katedier, ukončenia štúdia členov študentskej časti AS, ukončenia 
pracovného pomeru členov zamestnaneckej časti AS, resp. vzdania sa členstva v senáte. 
Práca AS prebiehala na troch úrovniach: individuálne štúdium predkladaných materiálov na 
rokovania a ich pripomienkovanie, prerokúvanie materiálov v predsedníctve a komisiách 
akademického senátu a prerokúvanie a schvaľovanie materiálov v pléne akademického 
senátu. 
 
Rok 2021 bol tretím rokom činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, 
v ktorom bolo naplánovaných šesť zasadnutí, z toho štyri boli zvolané. Vzhľadom na 
prebiehajúce stavebné práce v priestoroch Stavebnej fakulty a na pandemickú situáciu sa 
zasadnutia konali prezenčne v priestoroch univerzity v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 
v Bratislave, v aule na Stavebnej fakulte a posledné rokovanie v roku 2021 prebehlo on-line 
formou, a to prostredníctvom aplikácie Google Meet. Je možné konštatovať, že aj napriek 
sťaženým podmienkam, AS SvF zodpovedne prerokoval a schválil predkladané návrhy a 
materiály tak, že bol zabezpečený kvalitný výkon všetkých požadovaných funkcií a aktivít 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 
Zasadnutia AS sa v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeho dodatkov riadili programom rokovaní, 
ktoré pozostávali z  bodov opakujúcich sa na jednotlivých rokovaniach - otvorenie zasadnutia, 
prezentácia, schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov, schválenie programu a zápisnice 
z predchádzajúceho rokovania AS a kontrola uznesení a bodov rokovania, ktoré boli 
zaraďované podľa aktuálnych návrhov Vedenia fakulty a členov Akademického senátu. 
Pravidelným bodom programu zasadnutí AS tiež boli informácie z vyšších orgánov: 
Akademického senátu STU, Rady vysokých škôl SR, Kolégia rektora atď., diskusie a odpovede 
na otázky členov AS zo strany Vedenia fakulty. Na zasadnutia Vedenia fakulty a zasadnutia 
Kolégia dekana fakulty bola predsedníčka AS pravidelne pozývaná a členovia Vedenia fakulty 
sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach AS.  



Všetky rozhodujúce body programu zasadnutí AS SvF boli prerokované v Predsedníctve AS SvF, 
na ktoré boli pravidelne pozývaní predsedovia komisií AS. Stanoviská Predsedníctva AS SvF 
STU a jeho komisií boli prezentované na rokovaniach AS.  
 
AS sa zaoberal mnohými otázkami súvisiacimi s činnosťou fakulty v súlade so svojím poslaním 
vymedzeným zákonom o VŠ. Činnosť AS je zdokumentovaná v zápisniciach, ktoré sú 
uverejnené na webovej stránke fakulty https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/zapisnice 
/akademicky-senat.html?page_id=2051.  
 
V tejto správe o činnosti AS sú uvedené len podstatné, zásadné body programu zasadnutí AS, 
ktoré sa priamo dotýkali života na fakulte a členov akademickej obce Stavebnej fakulty STU.  
AS SvF sa v roku 2021 zaoberal na jednotlivých zasadnutiach, ktoré boli ovplyvnené 
epidemiologickou situáciou súvisiacou s ochorením COVID-19 a povinnosťou dodržiavať 
hygienické a režimové opatrenia Krízového štábu STU, hlavne nasledovnými témami.  
 
Na 1. zasadnutí AS (28.05.2021) boli schválené Zásady volieb do Akademického senátu 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Dodatok č. 2 k Rokovaciemu 
poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
zo dňa 25.11.2011.  
Boli tiež schválené Správa o činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2020, 
Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020, Výročná správa o hospodárení 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 a Návrh hodnotenia VVČ na rok 2021. 
Bola prerokovaná Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2020. Na tomto zasadnutí 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schválil Vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na 
člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy a Katedry materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU 
v Bratislave. 
 
2. zasadnutie AS, ktoré bolo zvolané na 25.06.2021 bolo zrušené, nakoľko AS nebol 
uznášaniaschopný. Program tohto zasadnutia sa presunul na nasledujúce – tretie zasadnutie 
AS. 
 
3. zasadnutie AS (15.10.2021) – bolo zasadnutie, na ktoré bol presunutý program  zrušeného  
zasadnutia AS zo dňa  25.06.2021, ktorý bol doplnený o nové body programu. 
Na zasadnutí boli prítomní oboznámení s výsledkami doplňujúcich a dodatočných volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy (zvolená bola Mgr. 
Barbora Bartolčičová, PhD., Mgr. Zuzana Herzánová - náhradník za člena) a Katedry 
materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU v Bratislave (zvolená bola Ing. Alena Struhárová, 
PhD., Ing. Valéria Gregorová - náhradník za člena). Senát schválil aj zaradenie novozvolených 
senátoriek do komisií, a to Mgr. Barboru Bartolčičovú, PhD. do Organizačnej a sociálnej 
komisie, v ktorej pracovala aj predchádzajúca senátorka z KTV - Mgr. Cibulová, Ing. Alenu 
Struhárovú, PhD. do Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie, v ktorej už pracovala aj ako 
senátorka za KMI. Nakoľko v Legislatívnej komisii nebol zastúpený už žiadny senátor zo ŠČ, bol 
senátom do tejto komisie schválený Peter Trudič a bol schválený aj návrh na preradenie 
senátorky Ing. Nory Naddourovej do tejto komisie. 
Akademický senát SvF STU v Bratislave schválil Vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na 



člena AS SvF z Katedry stavebnej mechaniky (za doc. Ing. Martina Psotného, PhD.) a Katedry 
technológie stavieb SvF STU v Bratislave (za doc. Ing. Naďu Antošovú, PhD.) ako aj volebnú 
komisiu pre tieto voľby. 
Z dôvodu, že Ing. Milanovi Švolíkovi zaniklo členstvo v AS STU na základe ukončenia Ing. štúdia 
a senátor Bc. Tomáš Šaliga sa vzdal členstva v AS STU a bol k dispozícii len jeden náhradník 
(Ing. Barbora Junasová) senát tiež schválil Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh 
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU.  
Schválené boli aj Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Študentskej 
rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a 
obvodná volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU v Bratislave a pre 
voľby do Študentskej rady vysokých škôl. 
 
Na tomto zasadnutí bol schválený Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 a Rozpis dotácie na rok 
2021. K obom materiálom prebehla bohatá diskusia, z ktorej vyplynula požiadavka na p. 
dekana, aby dekan fakulty poskytol informácie o metodike, podľa ktorej sa rozdeľujú MP pre 
celofakultné pracoviská – MP Dekanátu (vrátane Kočoviec) a MP KIC a CIT. 
 
Senátorom boli poskytnuté informácie k novele zákona o vysokých školách z rôznych grémií.  
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. informovala o výsledkoch z rokovaní tzv. Kontaktnej 
skupiny k novele zákona o vysokých školách, predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová 
informovala o výzve STU - Apel na zodpovedný prístup k vysokoškolskému prostrediu, ku 
ktorej sa AS SvF na základe schváleného uznesenia pripojil a tiež schválil vyjadrenie podpory 
Spoločnému vyhláseniu prezidenta SRK, predsedu RVŠ a predsedu ŠRVŠ k návrhu rozpočtu na 
verejné vysoké školy v roku 2022 zo dňa 14.10.2021. 
 
4. zasadnutie AS (10.12.2021) bolo zasadnutím, na ktorom rokovanie prebehlo on-line 
formou, a to prostredníctvom aplikácie Google Meet. 
Na zasadnutí boli prítomní oboznámení s priebehom a  výsledkami doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS SvF na člena AS SvF z Katedry stavebnej mechaniky (zvolená bola doc. 
Ing. Oľga Ivánková, PhD., ako 1. až 4. náhradník za člena boli zvolení Ing. Ivana Véghová, PhD., 
Ing. Adrián Bekö, PhD., doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD., Ing. Michal Venglár, PhD.) a Katedry 
technológií stavieb SvF STU v Bratislave (zvolený bol Ing. Tomáš Funtík, PhD., doc. Ing. Zdena 
Hulínová, PhD. - náhradník za člena). Do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2021 – 
2023 za Stavebnú fakultu STU v Bratislave bola zvolená Ing. Dagmar Žáková  a ako náhradníci 
Andrej Dorušinec, Ing. Gergely Rózsa, Erik Pavlišin, Ing. Dominika Húdoková. 

Do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 za Stavebnú fakultu STU 
v Bratislave bol zvolený Andrej Dorušinec. 
Na tomto zasadnutí bol po širokej diskusii schválený Návrh hodnotenia VVČ na rok 2022 a 
senátori boli informovaní o aktuálnych otázkach zo zasadnutí grémií - KR STU z Rady VŠ a AS 
STU, týkajúcich sa predkladanej novely zákona o vysokých školách, rozpisu dotácie na rok 2022 
pre jednotlivé univerzity, o očakávanom poklese finančných prostriedkov pre VŠ. 
 
 
Akademický senát SvF STU v Bratislave si v treťom roku svojho funkčného obdobia dôsledne 
plnil úlohy, ktoré mu vyplývajú z Vysokoškolského zákona. Išlo najmä o schvaľovanie rozpočtu 
fakulty na rok 2021, výročnej správy o činnosti a správy o hospodárení fakulty za rok 2020.  



V tejto súvislosti predsedníčka AS SvF STU si dovoľuje v mene Predsedníctva AS SvF STU 
v Bratislave vysloviť poďakovanie všetkým členom Akademického senátu SvF STU a Vedeniu 
SvF STU za Vašu prácu; otvorený, konštruktívny a zodpovedný prístup; informovanosť a 
orientáciu v mnohých otázkach a problémoch, pri riešení úloh akademickej obce fakulty 
a univerzity a za Vašu podporu a spoluprácu.  
 
 
 
V Bratislave 28. 01. 2022 

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

 
 


