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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
podáva Akademickej obci Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej v texte aj „fakulta“
alebo „SvF STU“) správu o svojej činnosti.
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 ). Na tomto zasadnutí bolo
zvolené aj predsedníctvo senátu ( 4 zamestnanci a 2 študenti ) a zaradenie členov AS do
štyroch pracovných komisií:
- 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,
z dôvodu úmrtia.
Rok 2015 bol rokom nástupu nového Vedenia SvF STU a tiež rokom nástupu do
funkcie nového Akademického senátu fakulty. Dňa 27.3.2015 skončilo funkčné obdobie
predchádzajúceho akademického senátu a súčasne sa začalo funkčné obdobie nového
senátu.
AS SvF v predchádzajúcom zložení mal v roku 2015 tri zasadnutia, nový AS SvF mal
päť zasadnutí.
AS SvF STU sa v roku 2015 zaoberal hlavne týmito témami:
Na 1. zasadnutí AS (23. 1. 2015) to bola Správa o činnosti akademického senátu za
roky 2011 - 2014, Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014 a Správa o činnosti fakulty
za roky 2011 – 2014, Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2014, príprava volieb
do akademického senátu fakulty (AS SvF) na funkčné obdobie 2015 až 2019.
Na zasadnutí boli schválení noví prodekani na funkčné obdobie 2015-2019 s pôsobením v
oblastiach:
- prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vzťahy s verejnosťou,
- Ing. Peter Kyrinovič, PhD. - rozvoj fakulty,
- doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - vzdelávanie,
- prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - vedeckovýskumná činnosť, zahraničné vzťahy.
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Na 2. zasadnutí AS (27. 2. 2015) boli hlavnými bodmi programu schválenie členov
Vedeckej rady Stavebnej fakulty, schválenie Zásad prijímacieho konania na Ing. štúdium a
boli schválené organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné
obdobie 2011-2015.
3. zasadnutie AS (27.3. 2015) potvrdilo priebeh volieb do Akademického senátu SvF
STU pre nasledujúce funkčné obdobie. Na tomto zasadnutí ukončil predchádzajúci AS
svoje pôsobenie. Členovia AS SvF STU poďakovali doterajšiemu predsedovi
akademického senátu prof. Macurovi za prínos k rozvoju Stavebnej fakulty počas jeho
dlhoročného pôsobenia v akademickom senáte fakulty počas jeho pôsobenia v AS SvF,
obzvlášť počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu AS SvF.
4. zasadnutie AS (28. 4. 2015) bolo ustanovujúcim zasadnutím nového
Akademického senátu na funkčné obdobie 2015-2019, na ktorom sa uskutočnila voľba
Predsedníctva AS a následne voľba predsedu a podpredsedu AS. V tajných voľbách boli
zvolení do Predsedníctva AS za zamestnaneckú časť AS: JUDr. Janka Zajacová, PhD.,
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., doc. Ing. arch. Jarmila
Húsenicová, PhD., za študentskú časť Petra Danišová a Bc. Kristína Vaňová. Z členov
predsedníctva bola zvolená predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová,
PhD. a viedol prof. Ing. Viliam Macura, PhD., na záver prevzala vedenie nová
predsedníčka AS SvF doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
AS SvF STU schválil zloženie pracovných komisií a predsedov pracovných komisií pre
funkčné obdobie 2015 - 2019:
- Pedagogická a vedeckovýskumná komisia: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
- Ekonomická komisia: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
- Organizačná a sociálna komisia: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
- Legislatívna komisia: Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Vzhľadom na nové zloženie AS SvF a jeho komisií pre funkčné obdobie 2015-2019 sa
konali doplňujúce voľby do volebnej komisie pre voľby do AS STU. Novou predsedníčkou
sa stala doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Na 5. zasadnutí AS (15. 5. 2015) boli schválené: Výročná správa o hospodárení
fakulty za rok 2014, Rozpočet SvF na rok 2015, Rozpis dotácie fakulty na rok 2015 a
schválení: zástupca fakulty do Rady vysokých škôl pre funkčné obdobie 2015-2019 (doc.
Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.) a administratívny pracovník/zapisovateľ (RNDr. Mária
Ostrochovská) .
6. zasadnutie AS (26. 6. 2015) bolo venované hlavne novonavrhovanej organizačnej
štruktúre fakulty, ktorá nebola schválená. Dekan fakulty predložil členom AS SvF na
prerokovanie písomný materiál „Návrh štruktúry ústavov SvF STU“, ktorý na zasadnutí v
zmysle svojho programového vyhlásenia zdôvodnil. Dekan fakulty konštatoval, že
neschválením predloženého uznesenia môže prísť k zdržaniu transformačného procesu.
Pripomienky z diskusie - boli predložené otázky a pochybnosti, či po vytvorení ústavov a
teda po redukcii pracovísk príde reálne k racionalizácii činností a zlepšovaniu podmienok
pre pracovníkov fakulty na vykonávanie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, že
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ústavy nezvýšia počet študentov ani výkonnosť pracovníkov, a treba dať priestor
pracoviskám, aby sa strata počtu študentov dala kompenzovať inými činnosťami.
V rámci doplnenia členov Vedeckej rady SvF pre funkčné obdobie 2015-2019 bol
schválený doc. Ing. Štefana Stanko, PhD., prorektor STU pre vzdelávanie.
Na 7. zasadnutí (06. 11. 2015) AS prerokoval a schválil návrh na akreditáciu
študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie, pre dennú formu 1. stupňa
vysokoškolského vzdelávania. Akademický
senát ďalej schválil úpravu
rozpočtu
Stavebnej fakulty
STU v Bratislave v zmysle predloženého návrhu o zákonnú
valorizáciu.
Organizačná štruktúra fakulty (informácia) - dekan fakulty predložil členom AS SvF
písomný informačný materiál „Štruktúra a počet pracovných pozícií na pracoviskách SvF
STU“. Súčasný nepriaznivý vývoj v záujme o štúdium na SvF STU má za
následok postupný pokles počtu študentov na fakulte. Tento pokles sa s veľkou
pravdepodobnosťou prejaví v redukcii dotačných prostriedkov fakulty v najbližších
rokoch, na čo bude treba reagovať aj organizačnou zmenou, resp. redukciou
pracovných miest.
Predložený
materiál mapuje súčasný
stav
počtu
pracovníkov v jednotlivých kategóriách na katedrách a pracoviskách Dekanátu. Dáva
obraz o štruktúre jednotlivých pracovísk a bude východiskom pre nutné organizačné
zmeny.
Akademický senát SvF STU schválil pani Annu Urbanovskú, pracovníčku dekanátu SvF
za administratívneho zamestnanca povereného vyhotovením zápisnice AS SvF.
8. zasadnutie AS (11. 12. 2015) bolo zamerané hlavne na problematiku Dlhodobého
zámeru rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019 ako základného programového
dokumentu SvF na ďalšie 4 roky nadväzujúceho na program rozvoja univerzity ako celku.
Stavebná fakulta STU v Bratislave chce bytˇ uznávanou, výskumne orientovanou,
technickou fakultou medzinárodného významu. Chce poskytovať kvalitné, medzinárodne
porovnateľné vzdelanie. Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil
„Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019“ a AS schválil aj
Disciplinárnu komisiu SvF v zmysle § 31 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení 5 čl. 8 „Disciplinárneho poriadku Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave pre študentov“ zo dňa 24.06.2013. Predsedom sa stal prodekan
doc. Peter Makýš a komisia má ďalších 7 členov.
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil a súhlasil s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu.
Rok 2016 bol 2. rokom práce Vedenia SvF STU a tiež 2.rokom práce
Akademického senátu fakulty.
AS SvF mal v roku 2016 štyri zasadnutia.
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AS SvF STU sa v roku 2016 zaoberal hlavne týmito témami:
Na 1. zasadnutí AS ( 22. 01. 2016 o 9:00 hod. ) to bola schválená Správa o činnosti
Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2016 a Správa o činnosti Stavebnej
fakulty STU za rok 2016, na základe diskusie schválená s formálnymi pripomienkami.
Na 2. zasadnutí AS ( 29. 04. 2016 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli
schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2015 a schválenie Rozpočtu
fakulty a rozpis dotácie na 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 3. zasadnutí AS ( 25. 11. 2016 o 9:30 hod. ) na úvod požiadala členov AS SvF
predsedníčka AS doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. aby si minútou ticha uctili
pamiatku zosnulej členky AS SvF Mgr. Tatiany Filipoiu, z Katedry jazykov.
K predloženému programu rokovania vzniesla požiadavku podpredsedníčka AS SvF
JUDr. Zajacová, PhD., ktorá konštatovala, že na základe vzniknutej situácie AS SvF nie je
spôsobilý vykonať tajné hlasovania o doplnení členov ekonomickej a legislatívnej komisie
AS SvF. a zároveň navrhla doplniť program rokovania o nový bod – „Vyhlásenie
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF za člena z Katedry jazykov.“
Ostatné materiály, ktoré podliehajú schváleniu AS SvF, boli senátormi len prerokované
a zaradené na schválenie na nasledujúcom zasadnutí AS SvF dňa 16.12.2016:
- Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016 (schválenie)
- Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (súhlas)
- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU (súhlas)
- Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019 (schválenie).
V diskusii vystúpil Ing. Peter Buday, PhD. a prezentoval stanovisko Katedry konštrukcií
pozemných stavieb k zavedeniu jednoročných pracovných zmlúv na Stavebnej fakulte
STU v Bratislave.
Na 4. zasadnutí AS (16. 12. 2016 o 10:00 hod. ) 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.
Doplnenie členov ekonomickej a legislatívnej komisie AS SvF a materiály, ktoré
podliehajú schváleniu AS SvF, boli zaradené na schválenie:
- Doplnenie členov ekonomickej komisie AS SvF (schválenie)
- Doplnenie člena legislatívnej komisie AS SvF (schválenie)
- Úprava rozpočtu a rozpis dotácie na rok 2016 (schválenie)
- Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (súhlas)
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schválil a súhlasil s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu.
- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU (súhlas)
- Zámer rozvoja SvF STU na roky 2017 až 2019 (stiahnutý z programu).
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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.
AS SvF STU sa v roku 2017 zaoberal hlavne týmito témami:
Na 1. zasadnutí AS ( 20. 01. 2017 o 9:00 hod. ) to 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 o 9:00 hod. ) 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 (napr. v komentári k účtom
podrobnejšie uviesť tie položky, ktoré sú nad 10.000,- EUR). Vzhľadom na rozpočtovú
položku č. 549 so sumou 1 102 500 euro bolo konštatované, že na Stavebnej fakulte
študuje najviac doktorandov v rámci všetkých fakúlt STU – cca 170, pričom pedagógov je
voči tomu 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 o 9:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli
schválenie Rozpisu dotácie na rok 2017 a schválenie Výročnej správy o hospodárení
fakulty za rok 2016.
Na 4. zasadnutí AS ( 19. 05. 2017 o 9:00 hod. ) 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 o 9:00 hod. ) 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
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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“). 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 o 11:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli
schválenie materiálu „Vyhlásenie volieb delegátov STU v Študentskej rade vysokých škôl“
a informácie súvisiace s ukončením hodnoteného roka 2017.
Rok 2018 bol 4. rokom práce vedenia SvF STU a tiež 4. rokom práce
Akademického senátu Stavebnej fakulty STU.
AS SvF mal v roku 2018 sedem 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 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 zo strany Vedenia fakulty.
Predsedníčka AS bola pravidelne pozývaná na zasadnutia vedenia fakulty a zasadnutia
kolégia dekana fakulty. Podobne členovia Vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali na
zasadnutiach AS. Všetky rozhodujúce body programu 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 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 zasadnutí AS, ktoré sa priamo dotýkali života na fakulte a členov Akademickej
obce Stavebnej fakulty STU.
AS SvF STU sa v roku 2018 zaoberal hlavne týmito témami:
Na 1. zasadnutí AS ( 19. 01. 2018 o 9:00 hod. ) bola schválená Správa o činnosti
Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2017. Dekan fakulty informoval
senátorov o pripravovanej organizácii podujatia k 80. Výročiu začiatku výučby na
stavebných oddeleniach technického vzdelávania na Slovensku (začiatok výučby
05.12.1938 v Martine).
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Na 2. zasadnutí AS ( 27.04.2018 a 15. 05.2018 o 9:00 hod. a 13:00 hod. ) hlavnými
bodmi programu boli schválenie Rozpočtu Stavebnej fakulty STU na rok 2018. Boli
schválené Výročná správa o hospodárení SvF za rok 2017 a Výročná správa o činnosti
SvF za rok 2017. AS SvF súhlasil s návrhom dekana zohľadniť výsledky kontroly
bodového hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) za rok 2017 poverenými členmi
AS SvF a po ich verifikácii zapracovať do upraveného rozpisu mzdových prostriedkov na
katedry.
Na 3. zasadnutí AS ( 31. 05. 2018 o 13:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie
2019 – 2023 na schválenie a úprava hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti za rok
2018 na schválenie.
Na 4. zasadnutí AS ( 19. 10. 2018 o 10:00 hod. ) hlavnými bodmi programu boli
Informácie o výsledkoch doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti a študentskej časti
AS SvF schválenie doplnenia členov Legislatívnej komisie AS SvF a doplnenie člena
Disciplinárnej komisie SvF STU. AS SvF zobral na vedomie informáciu predsedníčky
volebnej komisie, že obdržala 4 legitímne návrhy kandidáta na dekana s jedným menom
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Na 5. zasadnutí AS ( 30. 11. 2018 o 9:00 hod. ) sa konala tajná voľba kandidáta na
dekana na funkčné obdobie 2019-2023.
Za dekana bol senátormi zvolený prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Na 6. zasadnutí AS (30. 11. 2018 o 10:30 hod. ) sa konala tajná voľba volebnej
komisie pre voľby do AS SvF na funkčné obdobie 2019-2023. Boli schválené
„Organizačné pokyny a harmonogram volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty
STU na funkčné obdobie 2019-2023“. AS SvF vzal na vedomie informáciu, že stretnutie
Akademickej obce Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa bude konať 25.01.2019 v aule
akademika Š. Bellu.
Na 7. zasadnutí AS (14. 12. 2018 o 09:00 hod. ) sa konalo tajné hlasovanie o návrhu
uznesenia o výsledkoch bodového hodnotenia VVČ za rok 2017 členmi dočasnej komisie
AS SvF. Uznesenie č.54 AS/18 nebolo členmi AS SvF schválené.
Akademický senát SvF zobral na vedomie informácie prodekana prof. Szolgaya
o postupe prác komisie na návrhu hodnotenia VVČ od roku 2019 (príloha č.2 Zápisnice
č.07/2018 o hodnotení VVČ).
Aj v roku 2018 možno pozitívne hodnotiť partnerskú spoluprácu Akademického
senátu SvF STU a vedenia fakulty. Akademický senát SvF STU konštatuje a ďakuje
vedeniu stavebnej fakulty za včasné pripravenie materiálov na jednotlivé zasadnutia
senátu. Kvalita pripravených materiálov umožnila serióznu prípravu členov AS SvF na
rokovania, vďaka čomu boli rokovania konštruktívne a v dôsledku toho bola väčšina
materiálov senátom schválená.
Názorové rozdiely nielen medzi senátom a vedením, ale aj vo vnútri senátu
pretrvávali v otázkach organizačnej štruktúry fakulty a hodnotenia vedeckovýskumných
výkonov katedier a pri rozdeľovaní dotačných prostriedkov na jednotlivé pracoviská.
AS SvF schválil ešte v roku 2017 transparentnú prezentáciu hodnotenia VVČ
katedier. AS SvF kreoval komisiu na kontrolu výstupov VVČ katedier (uznesenie č. 15
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AS/18). Dekan fakulty v marci 2018 sprístupnil výsledky VVČ katedier členom komisie. Na
základe prvých výsledkov kontroly komisia navrhla dočasnú úpravu hodnotenia VVČ na
rok 2018, ktorú AS SvF schválil.
Výsledky svojej sedemmesačnej činnosti predložila potom komisia AS na schválenie
Akademickému senátu uznesením č.54 AS/18 v znení: „AS SvF žiada dekana Stavebnej
fakulty STU, aby rozdelil MP katedrám na roky 2018 až 2020 (v rámci kĺzavých priemerov)
na základe výsledkov kontroly komisie AS SvF podľa listu komisie AS z 21.11.18.
Uznesenie nebolo schválené väčšinou hlasov. Výsledky kontroly sa nepremietli úplne do
úpravy MP katedier podľa upravených výsledkov VVČ za rok 2017.
V septembri 2018 bola vytvorená komisia pre prípravu veľkej novely hodnotenia
vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) katedier, kde mali zastúpenie – vedenie fakulty, AS aj
vedúci katedier. Komisia pripravila materiál, ktorý poskytla na pripomienkovanie katedrám
a predložila na schválenie AS SvF 24.01.2019 tak, aby sa podľa tejto metodiky hodnotili
výsledky VVČ katedier už od roku 2019.
Princíp zásluhovosti a motivácia pre vedeckú a publikačnú činnosť súvisí 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.
Potenciál možností interdisciplinárneho vzdelávania medzi katedrami na našej fakulte
aj tak stále nie je finančne motivovaný v rámci našich pravidiel rozdeľovania mzdových
prostriedkov.
K problematike rozdeľovania mzdových prostriedkov rezonovala v AS požiadavka na
predkladanie 2 tabuliek na rokovanie senátu:
- 1. tabuľka
reflektuje reálny stav výkonov podľa metodiky schválenej
Akademickým senátom SvF,
- 2. tabuľka reflektuje reálne rozdelenie mzdových prostriedkov po riešení
mínusových hodnôt vedúcimi katedier.
Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup študentiek a študentov v AS, čo sa
prejavuje v ich účasti na zasadaniach, ale hlavne v aktívnej 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 členkám a
členom Akademického senátu SvF STU za ich zodpovedný prístup pri výkone tejto
dôležitej funkcie, najmä predsedníčkam a 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 celej univerzity.
Ďakujem vám, členkám a 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 15. 01. 2019
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
predsedníčka AS SvF STU
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