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Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len AS) v súlade s § 27 ods.1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva akademickej obci fakulty správu o  
svojej činnosti.  

AS SvF mal v roku 2009 šesť zasadnutí. Každé zasadnutie AS sa v zmysle rokovacieho po-
riadku riadilo programom rokovania, súčasťou ktorého boli tzv. stále body rokovania (schvaľovanie 
programu, kontrola uznesení,...) a  aktuálne body rokovania boli zaraďované podľa návrhov vedenia 
fakulty, členov senátu, ale aj požiadaviek akademickej obce, ktorú senát reprezentuje. Pravidelnými 
bodmi zasadnutia boli informácie o rokovaniach  AS STU, RVŠ SR, ako  aj  odpovede na otázky 
členov AS  na akademických funkcionárov. Predseda AS bol pravidelne pozývaný na zasadnutia 
vedenia a kolégia fakulty. Podobne členovia vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí 
AS. Kladne možno hodnotiť skutočnosť, že jednotlivé materiály na rokovanie AS boli zo strany ve-
denia fakulty predkladané včas, čo umožňovalo serióznu prípravu členov AS na rokovania a vytvá-
ralo priestor pre kvalitné a konštruktívne prerokovávanie predkladaných materiálov. Konštatujeme, 
že AS sa zaoberal zásadnými otázkami činnosti fakulty s orientáciou na skvalitnenie pedagogicko-
vzdelávacieho procesu v nadväznosti na vedeckovýskumnú činnosť fakulty.  

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2009 môžeme hodnotiť vzťah AS a vedenia 
fakulty ako korektný, čo má pozitívny vplyv na konštruktívne riešenie návrhov, pripomienok, ale aj 
kritických hodnotení iniciovaných AS. Možno konštatovať, že nebol ani jeden návrh iniciovaný se-
nátom, ktorý by nebol vedením fakulty riešený.  

Z pohľadu predsedníctva a  členov senátu je vnímaná činnosť vedenia fakulty pozitívne, čo 
sa prejavilo aj v názorovom súlade s princípmi predkladaného materiálu, preto nepovažujeme za 
účelné vymenovať celé spektrum činnosti AS, ktoré je podrobnejšie zdokumentované v  
zápisniciach, ale upozorníme na tie body programu, ktoré boli prerokované v AS SvF a ku ktorým 
senát prispel aj vlastnými námetmi.  

Najvážnejšou témou z pohľadu AS SvF bolo hodnotenie vedeckoodbornej  a pedagogickej 
činnosti. Tvorba uvedených pravidiel je dlhodobý proces, konkrétne už na 7. zasadnutí v máji  2003  
žiadal AS vedenie fakulty, aby predložilo nový návrh hodnotenia vedecko-odbornej činnosti a táto 
požiadavka rezonovala až do súčasnosti. Na februárovom zasadaní 2009 tento proces pokračoval,  
bola  prerokovaná metodika  delenia mzdových prostriedkov na rok 2009. Členovia senátu 
nesúhlasili hlavne s princípom delenia mzdových prostriedkov až na osobu. To znamená, že výkon 
jednotlivca sa odvíjal od priemerného výkonu fakulty. Pritom metodika SvF sa v mnohých bodoch 
odlišuje od započítavaných  výkonov z pozície rektorátu a ministerstva. Podstatná je skutočnosť, že 
v režime podfinancovaného školstva a vedy je minimálny priestor na efektívnu stimuláciu všetkých 
pracovníkov. Preto senát považuje za nemožné vytvoriť všeobecne platnú metodiku delenia 
prostriedkov na osobu, ktorá by vystihovala aj kvalitu, nielen kvantitu, objektívne fungovala a  
stimulačne pôsobila.  

Na osobu majú byť delené prostriedky podľa kritérií a hodnotenia, ktoré si modifikuje každá 
katedra s využitím normy pre základnú činnosť v oblasti vedeckovýskumnej. Tieto kritéria sa musia 
opierať o princíp zásluhovosti na získaných prostriedkoch, ale aj o kvalitu práce a stimulovaní 
perspektívnych úloh rozvoja pracoviska. Najväčší negatívny dopad doterajšieho hodnotenia sa 
prejavil v skupine mladých pedagogických zamestnancov. Aj na základe uvedených skutočností 
senát metodiku na februárovom zasadaní neschválil. Na pracovnom zasadaní 23. 4. 2009 v UVZ 
Gabčíkovo  bola táto problematika dominantná.  Senát hlavné výhrady sformuloval do 
nasledujúcich bodov: 
- metodika nevytvára predpoklady rozvoja pre mladých pracovníkov, 
- je nemorálne podľa vzorcov hodnotiť, či si zamestnanec zarobil alebo nezarobil na tarifný plat, 
- mala by sa riešiť stimulácia všetkých kategórii zamestnancov, 
- je potrebné vyriešiť otázku technických zamestnancov jednotlivých pracovísk, 
- vyjasniť si pojmy metodiky delenia rozpočtu, 
- zabezpečiť, aby výkonní pracovníci neboli postihovaní prostredím katedry (napríklad v kolektíve 

je veľa mladých pracovníkov). 



Z diskusie vyplynul návrh na delegovanie zástupcov akademického senátu do komisie pre 
vypracovanie návrhu metodiky na delenie mzdových prostriedkov od roku 2010. Senát zvolil do 
komisie štyroch zástupcov.  

Na júnovom zasadnutí nebola metodika delenia mzdových prostriedkov ešte predložená, čo 
sa tiež prejavilo v schvaľovacom procese. Hodnotenie vedecko-odbornej činnosti za rok 2009 bolo 
na základe pripomienok AS z rokovania stiahnuté.  

Na decembrovom zasadaní senát schválil kritéria vedeckovýskumných výkonov pre jednot-
livé kategórie zamestnancov fakulty pre rok 2010. K uvedeným kritériám bola rozsiahla diskusia, 
ku ktorej vedenie fakulty pripravilo podrobnú analýzu výkonnosti jednotlivých skupín pracovníkov 
a katedier. Pedagogická komisia vypracovala podrobný komentár, ktorý je súčasťou decembrovej 
zápisnice. Schválené kritéria možno považovať za kompromisný návrh, ktorý mal aj v senáte väčši-
novú podporu. Senát považuje schválené kritéria za dosiahnuteľné pre všetky skupiny pedagogic-
kých pracovníkov, k čomu prispela aj možnosť vzájomnej náhrady pedagogických a vedeckovýs-
kumných výkonov. Kritéria predstavujú základ pre objektívnejšie hodnotenie činnosti pracovníkov 
na katedre. Senát očakáva, že kritéria budú pozitívne vplývať na stimuláciu všetkých skupín peda-
gogických pracovníkov.  

Dôležité je zdôrazniť, že rozsiahla diskusia k tejto problematike je súčasťou samosprávnej 
akademickej štruktúry a v súčasnosti nevytvára napätie medzi senátom a vedením fakulty.  

Ďalšou vážnou témou, ktorá bola pripravovaná vedením SvF od začiatku funkčného obdo-
bia, bol projekt obnovy a rekonštrukcie fasády C bloku. Tento materiál bol prerokovaný na októb-
rovom zasadnutí a hlavná pozornosť bola venovaná  finančnému zabezpečeniu najrozsiahlejšej ak-
cii na STU z vlastných zdrojov. Členovia senátu chápali nutnosť náhrady amortizovaných stien mo-
derným opláštením, ale na druhej strane bola aj obava z možných finančných rizík. Zvolená straté-
gia financovania vylučuje akúkoľvek možnosť negatívneho vplyvu finančného zabezpečenia akcie 
na mzdy pracovníkov. Takúto stratégiu senát v plnej miere podporil a predložený materiál schválil 
bez pripomienok. Členovia AS nepredpokladajú, že realizácia tejto akcie bude bezproblémová, ale 
z predloženého scenára realizácie vyplýva, že vedenie sa snaží minimalizovať vplyv rekonštrukcie 
na základnú činnosť fakulty. Členovia AS si vážia rozsiahle aktivity vedenia fakulty v oblasti in-
vestičnej činnosti, opráv a rekonštrukcií, ktorých zabezpečenie nie je jednoduché v súčastných ne-
priaznivých ekonomických podmienkach.  

Hlavné dokumenty fakulty, ktorými je dlhodobý program rozvoja fakulty, návrh rozpočtu 
fakulty a správa o hospodárení fakulty, senát hodnotil kladne a schválil ich.  

Senát pozitívne vníma celé spektrum činnosti na fakulte, ktoré sa premietli aj v zlepšujúcich 
sa kvalitatívnych parametroch fakulty, či už v porovnaní s ostatnými fakultami STU, ako aj v  
hodnotení agentúry ARRA, ktorá vyhodnotila SvF ako druhú najlepšiu technickú fakultu v SR.   

Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup študentov v AS, čo sa prejavuje v ich účasti 
na zasadaniach, ale hlavne v aktívnej diskusii v AS a na vedení fakulty, predovšetkým v oblasti pe-
dagogickej a sociálnej.  

Veríme, že akademická obec fakulty bude mať dostatok síl urobiť ďalšie kroky pre skvalit-
nenie našej činnosti. Želáme si, aby sa vedeniu fakulty podarilo v roku 2010 úspešne zrealizovať 
široké spektrum rekonštrukčných a investičných prác, čo si bude vyžadovať nielen pochopenie 
akademickej obce, ale aj schopnosť improvizácie pre minimalizáciu vplyvov na činnosť fakulty.  

Dovoľte, aby som sa v mene predsedníctva AS poďakoval všetkým členom senátu za ich 
zodpovedný prístup pri výkone tejto dôležitej funkcie, najmä predsedom komisií, ako aj zástupcom 
v AS univerzity a v Rade VŠ, ktorí zabezpečovali dobrú informovanosť a orientáciu v mnohých 
sporných otázkach a problémoch akademickej obce fakulty a univerzity. Ďakujem vám, členom 
akademickej obce, ako aj ostatným zamestnancom fakulty, za podporu práce senátu a želám všet-
kým, aby v nasledujúcom období bolo menej vážnych problémov, viac radostných a príjemných 
situácií, čo sa odzrkadlí v ďalšom rozvoji fakulty.  

V Bratislave 15. 1. 2010     Prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
         predseda AS 


