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Správa o činnosti Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020
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, je zložený z 32 senátoriek a senátorov (z toho je 21 zamestnancov a 11
študentov). Zloženie AS je uvedené na https://www.svf.stuba.sk/sk/svf/zoznam-clenovakademickeho-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 2 zmeny z dôvodov ukončenia
štúdia člena študentskej časti AS a ukončenia pracovného pomeru člena zamestnaneckej časti
AS.
Práca AS prebiehala na troch úrovniach: individuálne štúdium predkladaných materiálov na
rokovanie a ich pripomienkovanie, prerokúvanie materiálov v predsedníctve a komisiách
akademického senátu a prerokúvanie a schvaľovanie materiálov v pléne akademického
senátu.
Rok 2020 bol druhým rokom činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU, v ktorom
bolo zvolaných šesť zasadnutí AS SvF.
Zasadnutia AS sa v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa riadili programom rokovania, ktorý
pozostával z bodov opakujúcich 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 zasadnutia 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 fakultyhttps://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/zapisnice
/akademicky-senat.html?page_id=2051.
V správe o činnosti 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 STU sa v roku 2020 zaoberal na jednotlivých zasadnutiach, z ktorých väčšina bola
ovplyvnená epidemiologickou situáciou súvisiacou s ochorením COVID-19 a povinnosťou
dodržiavať hygienické a režimové opatrenia Krízového štábu STU, hlavne nasledovnými
témami.
Na 1. zasadnutí AS (24.01.2020) bola schválená Správa o činnosti Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU za rok 2019, boli schválení členovia AS SvF do komisie na verifikáciu
výsledkov hodnotenia VVČ za rok 2019 – doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., doc. Ing. Marek
Fraštia, PhD. a Ing. Alena Struhárová, PhD.
Bol schválený materiál Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU v Bratislave na obdobie od roku
2019 a bola prerokovaná Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2019. Na tomto
zasadnutí Akademický senát SvF STU v Bratislave zobral na vedomie aj informáciu, že
novozvolenou členkou AS SvF za Katedru telesnej výchovy sa stala Mgr. Michaela Cibulová.
Na 2. zasadnutí AS (05.06.2020) senát schválil materiály týkajúce sa doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023, a to Volebnú komisiu
pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2020 – 2023 a
Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF STU v
Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023. AS schválil Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU
za rok 2019 a Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2019.
Zobral na vedomie informáciu o analýze dopadov hodnotenia VVČ na SvF STU za rok 2019
a schválil návrh úpravy hodnotenia VVČ na rok 2020 s pripomienkou v schválenom
hodnotení už nemeniť podmienky v priebehu hodnoteného roka a hodnotením pre ďalší rok
(2021) sa zaoberať ešte v roku 2020. PaVV komisia navrhla, aby sa analýza hodnotenia dopadov
VVČ vykonávala každý rok.

K návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 na tomto zasadnutí AS prebehla diskusia a vzhľadom
hlavne na dodržiavanie hygienických a režimových opatrení Krízového štábu STU bolo
zasadnutie AS SvF počas diskusie prerušené.
3. zasadnutie AS (12.06.2020) – bolo zasadnutie, na ktorom pokračoval AS s programom
prerušeného zasadnutia AS zo dňa 05.06.2020. K návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 na
tomto zasadnutí AS pokračovala rozsiahla diskusia, ktorá mnohokrát nadväzovala na bod
programu Rozpis dotácie na rok 2020. Z tohto dôvodu bol pán dekan Unčík požiadaný o
uvedenie materiálu k rozpisu dotácie, po ktorom pokračovala diskusia k obom
prerokovávaným bodom programu. Vzhľadom na dodržiavanie hygienických a režimových
opatrení Krízového štábu STU bolo aj toto zasadnutie AS SvF prerušené.
4. zasadnutie AS (26.06.2020) – bolo zasadnutie, na ktorom pokračoval AS s programom
prerušeného zasadnutia AS zo dňa 05.06.2020 a 12.06.2020. Na tomto zasadnutí bol
schválený rozpočet fakulty na rok 2020 a na prerokovanie bol predložený návrh rozpisu
dotácie na rok 2020 (Variant2). AS schválil uznesenie požadujúce vytvoriť priestor na
rokovanie s Vedením fakulty o materiáloch Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok
2020 (Variant V2) a o Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na rok 2020 (Variant V3)
rokovať na najbližšom zasadnutí AS SvF STU.
AS SvF schválil pripojenie sa k vyhláseniu VR STU za zachovanie akademických slobôd,
orgánov a kompetencií vysokoškolskej samosprávy v súčasnej podobe.

Na 5. zasadnutí AS (23.10.2020) boli členovia AS informovaní o činnosti Predsedníctva AS
SvF, o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF STU v Bratislave na funkčné
obdobie 2020 – 2023, na základe ktorých sa Peter Trudič stal novozvoleným členom AS SvF
na obdobie 2020 - 2023.
Akademický senát prerokoval a schválil rozpis dotácie na rok 2020 Variant V3. Prerokoval
materiál Návrh na organizačnú zmenu SvF STU v BA a Dodatok č. 2 k Organizačnému
poriadku Stavebnej fakulty, ktorý bol s niekoľkými úpravami členmi AS na tomto zasadnutí
schválený.
Do komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021 boli za zástupcov AS schválení doc.
Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. a Ing. Alena Struhárová, PhD.
AS schválil požiadavku senátorov, aby organizačná legislatívna komisia za právnej pomoci zo
Stavebnej fakulty vypracovala uznesenia na zmenu vnútorných predpisov Stavebnej fakulty
STU a Rokovacieho poriadku Akademického senátu Stavebnej fakulty STU s možnosťou
zasadať dištančnou formou.
Členovia senátu schválili vyjadrenie podpory Rade vysokých škôl k jej stanovisku k
Národnému integrovanému reformnému plánu, ktoré vydala v tlačovej správe dňa
14.10.2020 ako aj súhlas a podporu Akademickému senátu STU v Bratislave k zaujatému
stanovisku AS STU v Bratislave k zverejnenému materiálu "Moderné a úspešné Slovensko,
Národný integrovaný a reformný plán".

Na 11.12.2020 bolo zvolané 6. zasadnutie AS, na ktorom sa zišli členovia senátu v počte
menšom ako 2/3 všetkých členov AS. Na základe toho 6. zasadnutie AS nebolo možné
otvoriť. Napriek tejto skutočnosti senátori využili možnosť diskutovať k bodom programu
zvolaného zasadnutia, ako aj mnohým otázkam, ktoré sú pre akademickú obec aktuálne otázky spojené so vzniknutou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, ako aj k otázkam
súvisiacimi s činnosťou fakulty, so stavom VŠ a s jeho financovaním.
Dovoľte mi, aby som v mene Predsedníctva AS SvF STU vyslovila poďakovanie všetkým
členom Akademického senátu SvF STU a vedeniu SvF STU za ich prácu, otvorený,
konštruktívny a zodpovedný prístup, informovanosť a orientáciu v mnohých otázkach a
problémoch pri riešení úloh akademickej obce fakulty a univerzity, za Vašu podporu
a spoluprácu.

V Bratislave 13. 01. 2021
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka AS SvF STU

