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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 vysokých školách “ ) podáva Akademickej obci Stavebnej fakulty STU
v Bratislave (ďalej v texte aj „ fakulta “ alebo „ SvF STU “) správu o svojej činnosti za rok
2016.
Akademický senát Stavebnej fakulty 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 ), ktorí pracujú v predsedníctve senátu ( 4 zamestnanci
a 2 študentky ) a nasledujúcich pracovných komisiách:
-

Pedagogická a vedeckovýskumná komisia
Ekonomická komisia
Organizačná a sociálna komisia
Legislatívna komisia.

Rok 2016 bol druhým rokom práce vedenia SvF STU a tiež druhým rokom práce
Akademického senátu Stavebnej fakulty STU.
AS SvF mal v roku 2016 štyri zasadnutia.
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
z vyšších orgánov: AS STU, RVŠ SR, kolégium rektora atď., ako aj odpovede na otázky
členov AS na vedenie fakulty. Predsedníčka AS bola pravidelne pozývaná na zasadnutia
vedenia fakulty a kolégia dekana fakulty. Podobne členovia vedenia fakulty sa pravidelne
zúčastňovali na zasadnutiach AS. Všetky rozhodujúce body programu boli prerokované v
predsedníctve AS, na ktoré boli pravidelne pozývaní predsedovia komisií AS. Stanoviská
predsedníctva AS boli prezentované na rokovaniach 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.
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AS SvF STU sa v roku 2016 zaoberal hlavne týmito témami:

Na prvom zasadnutí AS, ktoré sa konalo dňa 22. 01. 2016 , boli schválené:
- Správa o činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2015,
- Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU za rok 2015, na základe diskusie
schválená s formálnymi pripomienkami.

Na druhom zasadnutí AS, ktoré sa konalo dňa 29. 04. 2016 , hlavnými bodmi
programu boli schválenia:
- Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2015,
- Rozpočtu fakulty a rozpis dotácie na rok 2016.
V diskusii odzneli poznámky k účelovosti vynaloženia finančných prostriedkov
uvedených v kapitole 1.3. Podpora mladých odborných. asistentov 50% tarifných platov
2016 a návrh riešenia problému.

Dňa 25. 11. 2016 sa konalo tretie zasadnutie AS SvF. Vzhľadom na zánik členstva
jednej členky zamestnaneckej časti AS SvF nebol AS uznášaniaschopný. Z uvedených
dôvodov boli vyhlásené doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU.
AS na tomto zasadnutí prerokoval nasledujúce body programu:
- Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016,
- Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca,
- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU,
- Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019.
V diskusii vystúpil senátor Ing. Peter Buday, PhD. a prezentoval stanovisko Katedry
konštrukcií pozemných stavieb k uzatváraniu jednoročných pracovných zmlúv na
Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Na štvrtom zasadnutí AS, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2016, informovala senátorov
o výsledku doplňujúcich volieb zástupcu katedry jazykov do AS SvF predsedníčka
organizačnej komisie AS SvF doc. Ing. Antošová, PhD. Za členku AS SvF za katedru
jazykov na obdobie 2016 - 2019 bola zvolená PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.
Doplnenia členov ekonomickej a legislatívnej komisie AS SvF boli zaradené do
programu na schválenie vrátane materiálov z tretieho zasadnutia senátu, podliehajúcich
schváleniu AS SvF.
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Aj v roku 2016 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.
V otázkach zmeny organizačnej štruktúry fakulty pretrvávali určité názorové rozdiely
medzi
senátom a vedením fakulty, a tiež v hodnotení pedagogických a hlavne
vedeckovýskumných výkonov pracovísk fakulty, a v rozdeľovaní dotačných prostriedkov na
jednotlivé pracoviská.
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 dvoch tabuliek:
- prvá tabuľka reflektuje stav výkonov podľa metodiky schválenej Akademickým
senátom SvF,
- druhá tabuľka reflektuje rozdelenie mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská
fakulty.
Vedenie fakulty túto požiadavku akceptovalo.
Pozitívne možno hodnotiť aj zodpovedný prístup študentov v AS, čo sa prejavuje v ich
účasti na zasadnutiach, ako aj v 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 pracovných komisií, ako aj zástupcom v AS univerzity a v Rade vysokých
škôl, ktorí zabezpečovali výbornú informovanosť a orientáciu v mnohých otázkach a
problémoch akademickej obce fakulty a univerzity.
Ďakujem vám, členom akademickej obce, ďakujem vedeniu fakulty, 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 13. 01. 2017
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
predsedníčka AS SvF STU
4

