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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 

(ďalej len „zákon o VŠ“) podáva akademickej obci Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

(ďalej v texte aj  ako „SvF STU“) správu o svojej činnosti. 

 

Akademický senát Stavebnej fakulty STU pre funkčné obdobie 2015 – 2019 bol 

ustanovený na zasadnutí AS SvF dňa 27. 03. 2015. AS je zložený z 32 senátoriek 

a senátorov ( z toho je 21 zamestnancov a 11 študentov ).  Na tomto zasadnutí bolo 

zvolené aj predsedníctvo senátu ( 4 zamestnanci a 2 študenti ) a zaradenie členov AS do 

štyroch pracovných komisií, ktorými sú: 

 

- Pedagogická a vedeckovýskumná komisia 

- Ekonomická komisia 

- Organizačná a sociálna komisia  

- Legislatívna komisia.   

 

Od ustanovenia AS SvF sa udialo v zložení senátu niekoľko zmien z dôvodov 

ukončenia štúdia niektorých členov študentskej časti AS, ukončenia pracovného pomeru 

členov zamestnaneckej časti AS, ako aj z iných dôvodov.  

 

Rok 2017 bol tretím rokom práce vedenia SvF STU a tiež tretím rokom práce 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU.  

 

AS SvF mal v roku 2017 šesť zasadnutí.  

 

         Každé zasadnutie AS sa v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Rokovací 

poriadok AS SvF“) riadilo programom rokovania, súčasťou ktorého boli tzv. stále body 

rokovania (schvaľovanie programu, kontrola uznesení...) a tzv. aktuálne body rokovania, 

ktoré boli zaraďované podľa návrhov vedenia fakulty a členov akademického senátu. 

Pravidelnými bodmi zasadnutia boli informácie o rokovaniach z vyšších orgánov: AS STU, 

RVŠ SR, kolégium rektora atď., ako aj odpovede na otázky členov AS zo strany vedenia 

fakulty. Predsedníčka AS bola pravidelne pozývaná na zasadnutia vedenia fakulty 

a zasadnutia kolégia dekana fakulty. Členovia vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali 

na zasadnutiach AS. Všetky rozhodujúce body programu AS SvF boli prerokované v 

Predsedníctve AS SvF, na ktoré boli pravidelne pozývaní predsedovia komisií AS. 

Stanoviská Predsedníctva AS SvF STU  boli prezentované na rokovaniach AS.  

Konštatujeme, že AS sa zaoberal mnohými otázkami činnosti fakulty v súlade so 

svojím poslaním vymedzeným zákonom o VŠ. 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 zasadnutí AS, ktoré sa 

priamo dotýkali života na fakulte a členov akademickej obce Stavebnej fakulty STU.  
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AS SvF STU sa v roku 2017 zaoberal hlavne týmito témami:  

 

Na 1. zasadnutí AS ( 20. 01. 2017 ) boli schválené Správa o činnosti Akademického 
senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2016 a Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU za 
rok 2016. Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na svojej webovej stránke v roku 2016 zverejnilo tézy 
k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, senátori 
v diskusii vyjadrili svoje názory aj k tomuto materiálu.  

 

 
    Na 2. zasadnutí AS ( 24. 03. 2017 ) hlavnými bodmi programu boli schválenie 
Rozpočtu Stavebnej fakulty STU na rok 2017 a materiál „Učiace sa Slovensko“ na 
pripomienkovanie. 
V diskusii odznel návrh, aby pri predkladaní “Návrhu rozpočtu“ v nasledujúcich obdobiach 

boli v komentároch k jednotlivým účtom uvádzané okrem celkových plánovaných 

finančných nákladov a výdavkov aj podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách, 

tvoriacich výslednú sumu.  Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave študuje najviac 

doktorandov v rámci všetkých fakúlt STU – cca 170, pričom tvorivých pracovníkov je voči 

tomuto počtu cca 280. Zo strany vedenia fakulty sme dostali informáciu, že v závislosti od 

zimy prináša rekonštrukcia bloku C ( výškovej budovy ) úsporu približne ¼ nákladov na 

vykurovanie ročne.  Na tomto zasadnutí AS SvF sa zúčastnil aj doc. Ing. Štefan Stanko, 

PhD., prorektor STU pre vzdelávanie, ktorý je zároveň aj predsedom Rady pre výchovu a 

vzdelávanie pri Rade vysokých škôl SR, ktorý prijal  pozvanie za účelom diskusie 

k materiálu „Učiace sa Slovensko“.   

      Na 3. zasadnutí AS ( 21. 04.  2017 ) hlavnými bodmi programu boli schválenie 
Rozpisu dotácie na rok 2017 a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 
2016. V diskusii odzneli poznámky k účelovosti vynaloženia finančných prostriedkov 
uvedených v kapitole 1.3. Podpora mladých odb. asistentov 50% TP 2016 a návrh riešenia 
problému.  
 
     Na 4. zasadnutí AS ( 19. 05.  2017 ) hlavnými bodmi programu boli vyhlásenie 

doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2017 – 2019 

a schválenie materiálu „Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2017 – 2019“. Ďalším bodom bolo 

prerokovanie návrhu na akreditáciu študijného programu Pozemné stavby a architektúra, 

denná forma, 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania, z dôvodu úmrtia garanta ŠP.  

 
  Na 5. zasadnutí AS ( 27. 10. 2017 ) hlavnými bodmi programu boli vyhlásenie 

výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF na funkčné obdobie 2017 – 
2019, schválenie doplnenia členov predsedníctva AS SvF za študentskú časť AS SvF, 
schválenie doplnenia členov komisií AS SvF a schválenie doplnenia členov Disciplinárnej 
komisie SvF STU.  
Senátori obdržali materiál k návrhu projektu Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií 

vo výskume, vývoji a inováciách „ Advancing University Capacity and Competence in 

Research, Development and Innovation “ (ďalej len „ACCORD“).  
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Na tomto zasadnutí AS SvF sa zúčastnili ako prizvaní hostia rektor STU prof. Ing. Robert 

Redhammer, PhD. a Ing. Belko. Rektor podrobne informoval členov AS SvF o stave 

prípravy projektu regionálneho rozvoja ACCORD, v diskusii odpovedal na otázky 

senátorov. 

 
Na 6. zasadnutí AS ( 15. 12. 2017 ) hlavnými bodmi programu boli schválenie 

materiálu „Vyhlásenie volieb delegátov STU v Študentskej rade vysokých škôl“ 

a informácie súvisiace s ukončením  hodnoteného roka 2017.  

 

Aj v roku 2017 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 boli všetky predložené materiály schválené.  

Určité názorové rozdiely vo vnútri senátu pretrvávali najmä v otázkach hodnotenia 

pedagogických a hlavne vedeckovýskumných výkonov pracovísk fakulty. 

          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  MŠVVaŠ SR a STU.  Očakávajú sa 

významné zmeny zákona o VŠ. 

 

Pozitívne možno hodnotiť aj zodpovedný prístup členov študentskej časti AS, čo sa 

prejavuje v ich účasti na zasadnutiach AS SvF, ako aj v aktívnej diskusii v AS pri 

prerokovávaní bodov programu, súvisiacich so študijnou problematikou.  

 

Dovoľte mi, aby som sa v mene Predsedníctva AS poďakovala všetkým členkám a 

členom Akademického senátu SvF STU za ich zodpovedný prístup pri výkone tejto 

dôležitej funkcie, najmä predsedom pracovných komisií, ako aj zástupcom v AS univerzity 

a v Rade VŠ, ktorí zabezpečovali výbornú informovanosť a orientáciu v mnohých otázkach 

a problémoch akademickej obce fakulty a univerzity.  

 

         Ďakujem členkám a členom akademickej obce, ďakujem vedeniu fakulty, ako aj 

ostatným zamestnancom fakulty za podporu práce AS SvF, za prípravu podkladových 

materiálov a želám všetkým v nasledujúcom období veľa zdravia, šťastia a pohody v 

pracovnom aj osobnom živote.  

 

 

V Bratislave 15. 01. 2018                                       doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.   

                       predsedníčka AS SvF STU  


