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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.
Dňa 29.03.2019 skončilo funkčné obdobie predchádzajúceho Akademického senátu Stavebnej
fakulty STU a súčasne sa začalo funkčné obdobie nového Akademického senátu.
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 na https://www.svf.stuba.sk/sk/svf/zoznam-clenov-akademickeho-senatufakulty-pre-funkcne-obdobie-2019-2023.html?page_id=1640. Na tomto 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 jednotlivé orgány AS, teda predsedníctvo a komisie pracovali
v stabilnom zložení. 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.
AS SvF mal v roku 2019 spolu sedem zasadnutí, v predchádzajúcom zložení mal tri a nový senát
štyri zasadnutia. Každé zasadnutie AS sa v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave riadilo 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 podrobne 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 správe o činnosti uvádzame 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 2019 zaoberal na jednotlivých zasadnutiach hlavne nasledovnými
témami.
Na 1. zasadnutí AS (24.01.2019) boli schválené Správa o činnosti Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU za rok 2018 a celé funkčné obdobie 2015 – 2018, Správa o činnosti
Stavebnej fakulty STU za rok 2018 a celé funkčné obdobie 2015 – 2018, boli schválení noví
prodekani na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 s pôsobením v nasledovných
oblastiach:
- doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. rozvoj fakulty, vzdelávanie a pedagogická činnosť,
vnútorný systém kvality,
- prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. veda a výskum, zahraničné vzťahy, edičná činnosť,
- doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. vonkajšie vzťahy, sociálna starostlivosť o
zamestnancov, sociálna starostlivosť o študentov.
Bol schválený materiál Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na SvF STU od roku 2019 a
bola prerokovaná Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2018.
Na 2. zasadnutí AS (22.02.2019) senát zobral na vedomie štruktúru a zloženie čestných členov
Vedeckej rady SvF STU v Bratislave a schválil jej riadnych členov na funkčné obdobie od
01.02.2019 do 31.01.2023. Zloženie Vedeckej rady SvF je na webovej stránke fakulty
https://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641.
Do komisie na
verifikáciu výsledkov hodnotenia VVČ za AS SvF boli schválení doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
a doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Akademický senát zobral na vedomie informáciu o výsledku volieb do zamestnaneckej časti
AS SvF na funkčné obdobie 2019 – 2023 a tiež informáciu volebnej komisie, že voľby členov do
AS SvF študentskej časti boli neplatné. Na základe tejto skutočnosti boli členmi AS SvF
schválené Organizačné pokyny a harmonogram opakovaných volieb do študentskej časti AS
SvF na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Na 3. zasadnutí AS (29.03.2019 o 9:00) v rámci hlavných bodov programu predseda volebnej
komisie za študentskú časť Bc. Drahoš informoval o výsledku opakovaných volieb kandidátov
na členov do AS SvF za študentskú časť akademickej obce Stavebnej fakulty, ktoré volebná
komisia Akademického senátu vyhlásila za platné.
Boli schválené podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej,
ako aj do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023 na SvF STU v Bratislave
a bola schválená volebná komisia pre voľby do AS STU v Bratislave na funkčné obdobie
2019 - 2023, ktorá sa skladala zo zamestnaneckej a študentskej časti.
4. zasadnutie AS (29.03.2019 o 10:30) bolo prvým zasadnutím novoustanoveného
Akademického senátu Stavebnej fakulty STU pre funkčné obdobie 2019 – 2023, na ktorom
prebehla voľba predsedníctva AS SvF, voľba predsedu a podpredsedu AS SvF. Vykreovali
a schválili sa komisie AS SvF a zvolil sa zástupca AS SvF do Rady VŠ - Ing. arch. Katarína
Minarovičová, PhD.
Na 5. zasadnutí AS (17.05.2019) boli prerokované a schválené výročná správa o hospodárení
fakulty za rok 2018, rozpočet fakulty a rozpis dotácie na rok 2019. Akademický senát tiež
schválil doc. Ing. Petra Makýša, PhD., za prodekana pre funkčné obdobie od 01.06.2019 do
31.05.2023 s pôsobnosťou na úsekoch vzdelávanie a pedagogická činnosť, vnútorný systém

kvality, pričom prodekan doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. od 01.06.2019 uvedené kompetencie
prestal vykonávať.
Predsedovia obvodných volebných komisií informovali o priebehu a výsledkoch volieb do AS
STU, za zamestnaneckú časť AS boli zvolení doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., prof. RNDr. Ivona
Škultétyová, PhD., JUDr. Janka Zajacová, PhD., prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (za náhradníkov
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Ing. Peter Buday, PhD.) a za
študentskú časť AS boli zvolení Tomáš Šaliga a Milan Švolík (náhradníčka Bc. Barbora
Junasová).
Na 6. zasadnutí AS (15.11.2019) bol schválený doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer
za prodekana pre funkčné obdobie od 01.01.2020 do 31.05.2023 s pôsobnosťou na úseku
zahraničných vzťahov, od 01.01.2020 prodekanka prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. prestala
vykonávať uvedené kompetencie.
Senátori boli informovaní o návrhu akreditačných štandardov.
Na 7. zasadnutí AS (13.12.2019) boli vyhlásené doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS
SvF STU. Boli schválené organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS
SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v Bratislave a Disciplinárna komisia Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zložení doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – predseda,
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., doc. Ing. Peter Šulek, PhD., Bc.
Milan Švolík, Erik Pavlišín, Andrej Dorušinec, Zuzana Harčarufková.
Bol prerokovaný Dlhodobý zámer rozvoja SvF na obdobie od roku 2019.
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. 2020
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka AS SvF STU

