ZÁPISNICA č. 01/2020 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU
dňa 24.1.2020
konaného o 9:00 hod. v zasadačke fakulty.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS 13. 12. 2019
5. Kontrola uznesení
6. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2019 (na schválenie)
7. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2019 (na prerokovanie)
8. Nominácia členov AS SvF do komisie na verifikáciu výsledkov hodnotenia VVČ (na schválenie)
9. Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU v Bratislave na obdobie od roku 2019 (na schválenie)
10. Z vyšších orgánov
11. Rôzne
K bodu 1: Otvorenie, prezentácia
Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS SvF prof.
Škultétyová.
Prezentácia:
Počet členov zamestnaneckej časti:
21
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:
18
Počet členov študentskej časti:
11
Počet prítomných členov študentskej časti:
9
Ospravedlnení: doc. Antošová, Mgr. Balážová, JUDr. Zajacová, Bc. Bučková, Šaliga,
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc. Rabenseifer,
Ing. Šatura, prof. Stanko
Prezenčná listina zo dňa 24.1.2020 je priložená k originálu zápisnice.
K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Húsenicová a Ing. Kurčová.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Naddourová a Velická. Do komisie na sčítanie hlasov za zamestnaneckú
časť bol navrhnutý doc. Borzovič.
Uznesenie č. 1 AS/20
AS SvF schvaľuje doc. Húsenicovú a Ing. Kurčovú za overovateľov zápisnice.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 1 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

Uznesenie č. 2 AS/20
AS SvF schvaľuje Ing. Naddourovú a Velickú za skrutátorov a doc. Borzoviča do sčítacej komisie k hlasovaniu
v bode 8 programu - Nominácia členov AS SvF do komisie na verifikáciu výsledkov hodnotenia VVČ.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 2 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.
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K bodu 3: Schválenie programu
K predloženému programu neboli vznesené zo strany senátorov žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 3 AS/20
AS SvF schvaľuje program rokovania AS SvF.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 3 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS SvF dňa 13.12.2019
Predsedníčka AS SvF informovala senátorov, že k zápisnici neboli doručené zo strany senátorov žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 4 AS/20
AS SvF schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF zo dňa 13.12.2019.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 4 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

K bodu 5: Kontrola uznesení
Predsedníčka AS SvF konštatovala, že z predchádzajúceho zasadnutia AS SvF nevyplývali žiadne termínované
uznesenia.
K bodu 6: Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok (na schválenie)
Predsedníčka Akademického senátu SvF STU predložila Správu o činnosti Akademického senátu
v Bratislave za rok 2019 (príloha č. 1).

SvF

K predloženej správe neboli zo strany senátorov vznesené žiadne pripomienky. Správa bude zverejnená na
web stránke fakulty a prezentovaná na stretnutí Akademickej obce Stavebnej fakulty dňa 31. januára 2020.
Uznesenie č. 5 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dokument „Správa o činnosti Akademického
senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2019“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
25

Počet hlasov za:
25
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 5 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

K bodu 7: Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2019 (na prerokovanie)
Študent Peter Kubica v mene predsedu Združenia študentov SvF Tomáša Šaligu, oboznámil členov AS SvF so
Správou o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2019 (príloha č. 2), ktorú bude prezentovať na stretnutí
akademickej obce SvF dňa 31.01.2020.
Členovia AS SvF zobrali predloženú správu na vedomie.
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K bodu 8: Nominácia členov AS SvF do komisie SvF na verifikáciu výsledkov hodnotenia VVČ (na
schválenie)
Na základe zastúpenia 2 členov z Akademického senátu v komisii SvF na verifikáciu výsledkov hodnotenia VVČ
boli navrhnutí pre hodnotenie VVČ za rok 2019 do komisie členov AS SvF v zložení:
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadnutí dňa 20.1.2020 návrh prerokovalo a doporučilo doplniť počet
členov komisie SvF za členov AS SvF na troch, čím bude zastúpenie členov Kolégia dekana a členov AS SvF
v komisii rovnaké. Na základe stanoviska Predsedníctva AS SvF a vyjadrenia predsedníčky pedagogickej
a vedeckovýskumnej komisie AS SvF prof. Kohnovej, bola do komisie navrhnutá ako tretia členka Ing. Alena
Struhárová, PhD. Senátori s doplnením nominácie členov AS SvF do komisie SvF na verifikáciu výsledkov
hodnotenia VVČ o Ing. Alenu Struhárovú, PhD. súhlasili, nemali žiadne doplňujúce návrhy na ďalšieho člena
komisie. Predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová dala o návrhu členov komisie hlasovať v tajnom hlasovaní.a
na základe jeho výsledku hlasovať o navrhovanom uznesení s pripomienkou - doplnenie a schválenie Ing.
Struhárovej za člena komisie.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet hlasovacích lístkov pre voličov (senátorov):
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných od voličov (senátorov):
Z toho platných
neplatných

26
26
26
0

Výsledok hlasovania (počet získaných hlasov od voličov):
Hlasujem
ZA*

Hlasujem
PROTI*

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania*

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

25

0

1

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

25

0

1

Ing. Alena Struhárová, PhD.

21

2

3

Navrhovaní členovia AS SvF:

Uznesenie č. 6 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje do komisie SvF na verifikáciu výsledkov
hodnotenia VVČ za rok 2019 doc. Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD. a doc. Ing. Mareka Fraštiu, PhD.
s pripomienkou.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 6 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.

K bodu 9: Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU v Bratislave na obdobie od roku 2019 (na schválenie)
Dekan predložil senátorom na schválenie „Dlhodobý zámer rozvoja SvF na obdobie od roku 2019“, upravený
na základe pripomienok senátorov, ktoré písomne zaslali dekanovi fakulty a ktoré vedenie fakulty
akceptovalo.
Uznesenie č. 7 AS/20
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje dokument „Dlhodobý zámer rozvoja
Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie od roku 2019“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
26

Počet hlasov za:
26
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 7 AS/20 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní.
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K bodu 10: Z vyšších orgánov
Predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová privítala na zasadnutí AS SvF podpresedu AS STU prof. Stanka, ktorý
senátorov informoval o aktuálnej činnosti AS STU, zvlášť mimoriadnych zasadnutí predsedníctva AS STU
týkajúcich sa riešenia kritickej situácie nefunkčného Akademického senátu FIIT a diania na FIIT.
Dekan informoval senátorov o zasadnutí Kolégia rektora STU zo dňa 20.1.2020, bližšie informácie na stránke
fakulty:
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr
/zapisnica_2020-01-20.pdf

K bodu 11: Rôzne
1)Predsedníčka AS SvF prof. Škultétyová, požiadala predsedníčku Legislatívnej komisie AS SvF Ing. Kurčovú,
aby informovala senátorov o priebehu a vyhodnotení 2. kola doplňujúcich volieb člena do AS SvF z Katedry
telesnej výchovy. Do 2. kola doplňujúcich volieb postúpili dve kandidátky katedry TVY: Mgr. Michaela
Cibulová a Mgr. Helena Čepová. Voľby prebehli na všetkých katedrách v termíne do 17.1.2020. Volieb sa
zúčastnilo 177 zamestnancov katedier – členov akademickej obce SvF. Zápisnice z jednotlivých katedier boli
zaslané predsedníčke Organizačnej komisie doc. Antošovej, na základe ktorých komisia dňa 22.1.2020
vyhodnotila 2. kolo doplňujúcich volieb s nasledovným poradím a počtom získaných hlasov:
Poradie: Meno a priezvisko:
1.
Mgr. Michaela Cibulová
2.
Mgr. Helena Čepová

Počet získaných hlasov:
154
23

Akademický senát SvF STU v Bratislave berie na vedomie informáciu, že členkou AS SvF za Katedru telesnej
výchovy sa stala Mgr. Michaela Cibulová.
Ing. Kurčová zároveň senátorov informovala, že počas volieb vznikli určité otázky ohľadom zásad volieb, ktoré
musela predsedníčka organizačnej komisie AS SvF riešiť. V blízkej budúcnosti bude potrebné doplniť a
aktualizovať Zásady volieb do AS SvF. Doc. Fraštia navrhol, že by bolo vhodné do budúcna uvažovať pri
voľbách členov AS SvF z katedier s voľbou náhradníkov a v tejto súvislosti aj s úpravou Volebného poriadku.
Prof. Škultétyová poďakovala členom volebnej komisie za ich činnosť pri voľbách a popriala novej senátorke
veľa úspechov.
2) Zástupkyňa v Rade VŠ Ing. arch. Minarovičová informovala senátorov o zasadnutí pléna Rady vysokých
škôl, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019. Hlavným bodom rokovania bol návrh metodiky rozpisu dotácií
verejným vysokým školám pre rok 2020. Pripomienky schválené v uzneseniach sú dostupné na stránke
RVŠ https://www.radavs.sk.
3) Prof. Škultétyová tlmočila senátorom informácie, ktoré poskytla pre AS SvF členka Sociálnej komisie doc.
Antošová. Kolektívna zmluva STU bola podpísaná. Dohoda o sociálnom programe Stavebnej fakulty STU
v Bratislave na rok 2020 je spracovaná, je v štádiu pripomienkovania a predpokladá sa, že bude uzavretá
v marci. Hodnota stravných lístkov sa zvyšuje na 4,40 €. Zvyšok nevyčerpaného sociálneho fondu bol
rozdelený a vyplatený zamestnancom.
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka AS SvF
Zapísala:

Anna Urbanovská

Overovatelia:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

Ing. Mária Kurčová, PhD.
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Príloha č. 1

Správa o činnosti Akademického senátu
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2019
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-senatu-fakultypre-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.
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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
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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
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Schválená Akademickým senátom SvF STU 24.01.2020

Tomáš Šaliga
predseda združenia
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1.

ÚVOD
Združenie študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej len „ZŠ“ alebo „ZŠ SvF“)
predstavuje neodmysliteľnú časť v živote študenta na Stavebnej fakulte. Venuje sa
voľnočasovým, kultúrnym, športovým či edukatívnym aktivitám. Dlhodobo dosahuje dobré
výsledky a má výbornú odozvu nielen na našej fakulte, ale v rámci celej STU.
Naši členovia zastupujú študentov v študentských samosprávach ako napríklad
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej len „AS SvF“), Akademický senát
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“), Študentská rada vysokých
škôl Slovenskej republiky, v Radách ubytovaných študentov a rôznych komisiách v rámci SvF
a STU ako napríklad (Ubytovacia komisia SvF, Ubytovacia Komisia STU, Ekonomická komisia
SvF, Disciplinárna komisia SvF,...).
ZŠ SvF sa aktívne zúčastňuje stretnutí Študentskej únie, ktorá združuje všetky oficiálne
organizácie fungujúce na STU. Táto únia je jedinečná na Slovensku ale aj v Českej republike.
Pre ZŠ SvF bol rok 2019, rokom mnohých zmien. Po veľmi ťažkom začiatku, keď ZŠ ostalo
tak povediac bez predsedníctva a viazla komunikácia medzi ZŠ a vedením fakulty či
študentami, to s pribúdajúcimi mesiacmi bolo lepšie a lepšie, aj keď v tomto smere sa máme
stále kde zlepšovať. V máji bol zvolený nový predseda ZŠ a tajomník ZŠ.
V roku 2019 sa podarilo ZŠ SvF zorganizovať okrem pravidelných a tradičných podujatí aj
zopár nových. Športový deň SvF bol niekoľko rokov s veľmi nízkou účasťou študentov a preto
sme s Katedrou telesnej výchovy spojili sily a podarilo sa nám pri vyhodnotení zaplniť átrium.
Zúčastnili sme sa Konferencie študentskej časti Akademických senátov v Českej
a Slovenskej republiky, ktorá sa konala v Brne. V roku 2020 čaká organizácia tejto konferencie
našu fakultu.
Pustili sme sa do rozsiahlej úpravy zastaralej webovej stránky ZŠ, kde boli neaktuálne
informácie z roku 2016. Stránka je stále v rekonštrukcii a bude spustená začiatkom LS Akad.
roka 2019/20.
Začiatok Akademického roka sa niesol v znamení našich najmladších študentov, prvákov.
Pripravili sme si pre nich 3 dni plné zábavy, výučby, spoznávania sa a prípravy na povinnosti,
ktoré so sebou prináša štúdium na vysokej škole.
Predložená správa predstavuje podrobnejší elaborát, ktorý mapuje činnosti a aktivity
združenia v roku 2019.
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2. ORGÁNY ZDRUŽENIA
a) Členská schôdza ZŠ
b) Rada ZŠ
a) Členská schôdza ZŠ
Najvyšším orgánom ZŠ je členská schôdza ZŠ. Rada ZŠ zvolala členskú schôdzu
16.10.2019. Kde sme zaznamenali nárast 550% pri účasti študentov SvF oproti roku 2018.
b) Rada ZŠ
V roku 2019 sme zaznamenali nárast 233,33% v počte nových členov Rady ZŠ oproti roku
2018.
Predsedníctvo ZŠ
1.
Tomáš Šaliga
2.
Bc. Milan Švolík
3.
Matej Hucko

Predseda
Podpredseda
Tajomník

Členovia Rady ZŠ
4.
Peter Kubica
5.
Michal Dluhý
6.
Tibor Čierny
7.
Filip Ballek
8.
Eva Kováčová
9.
Bc. Richard Horník
10 Bc. Erika Tomíková
11. Bc. Matej Baranec
12. Diana Bieliková
13. Anežka Kašiarová
14. Zuzana Harčarufková
15. Lukáš Očkaj
16. Ing. Nora Naddourová
17. Ing. Barbora Junasová
18. Kristína Sadovská
19. Erik Pavlišin
20. Branislav Rusnák
21. Adam Tarana
22. Natália Németh
23. Oskar Stratený
24. Igor Palider
25. Linda Barborková
26. Andrej Dorušinec
27. Peter Trudič
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Členovia ZŠ
1.
Samuel Hudec
2.
Róbert Boszorád
3.
Andrej Tuček
4.
Rebeka Vozáriková
5.
Eliška Pempeková
6.
Lujza Pilníková
7.
Denis Kaufman
8.
Jakub Klčo
9.
Andrej Svorad
10. Martin Bobek
11. Júlia Pastierovičová
12. Matej Stránsky
13. Filip Zelenák
14. Roman Ládi
15. Adam Kovács

3. ORGANIZOVANÉ PODUJATIA
a) Spoluorganizované podujatia
DOD SvF - Tradične ako každý rok sme rok 2019 začali pri Dni otvorených dverí SvF, kde sme
návštevníkov, poväčšine študentov stredných škôl oboznámili so základnými informáciami o našej
fakulte a živote na nej. V pravidelných intervaloch sme im ukazovali priestory SvF.
Športový deň SvF – Spolu s Katedrou telesnej výchovy sme 16.4.2019 zorganizovali už 19.
ročník športového dňa Stavebnej fakulty. Súťažilo sa v tenise, stolnom tenise, futbale, plávaní,
basketbale, florbale, volejbale, výbehu na 22. poschodie a v disciplíne o najväčšieho siláka.
Výhercovia získali pamätné tričko. Počas celého dňa sme ponúkali pre študentov vafle, palacinky
a kofolu zdarma v átriu SvF. Pri vyhodnotení sme dokázali prilákať študentov a zaplnili sme
átrium.
Veľtrhy vzdelávania – Reprezentovali sme našu fakultu a univerzitu na veľtrhoch na
Slovensku a v Českej republike.
Stavbárska kvapka krvi – Dvakrát sme organizovali v spolupráci s Národnou transfúznou
spoločnosťou (ďalej len „NFS“) darovanie krvi priamo v budove SvF. O túto udalosť je mimoriadny
záujem a NFS sa nepodarilo ani raz pokryť enormný záujem študentov a zamestnancov SvF.
DOD STU – Prvý krát sa v roku 2019 konal aj Deň otvorených univerzitných dverí, kde sme
privítali hlavne stredoškolákov z Bratislavského samosprávneho kraja.

b) Organizované podujatia ZŠ
Šachový turnaj – Šachový turnaj o pohár dekana bol zároveň aj postupovým turnajom. Víťaz
turnaja postúpil do celouniverzitného kola.
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Beánia Stavbárov – 24.4.2019 sme v priestoroch Majestic clubu v Bratislave zorganizovali
kultúrno-spoločenskú udalosť Beánia stavbárov s účasťou približne 400 študentov. Vystúpila aj
jedna z najznámejších slovenských kapiel Ine kafe.
Your Knowledge – Veľmi obľúbenou akciu medzi študentami je aj vzdelávací víkend v kaštieli
v Kočovciach. Tento projekt organizujeme z dôvodu prepojenia teórie nadobudnutej v škole
s praxou. Celý pobyt majú študenti SvF zdarma vďaka grantu z rektorátu STU a pomoci vedenia
SvF. Počas víkendu sme absolvovali ukážky a prednášky odborníkov z praxe.
Ako sa dostať na stáž – zorganizovali sme neformálne stretnutie s bývalým študentom Svf,
Patrikom Rusnákom, ktorý nám porozprával o tom ako sa jemu podarilo dostať na pracovnú stáž
a vďaka nej do svojej pracovnej pozície.
Oťukávačka – Po našich skúsenostiach zo začiatku štúdia a po klesajúcom záujme medzi
študentami o kultúrne, športové či spoločenské aktivity mimo štúdia, sme sa rozhodli zorganizovať
zoznamovacie 3-dňové podujatie pre novonastupujúcih prvákov. Tohto podujatia sa zúčastnilo 37
prvákov a už teraz vidíme, že to bol správny krok. Na všetkých podujatiach máme zvýšený počet
študentov. Zvýšili sa počty študentov v ZŠ a počas Členskej schôdze ZŠ sme po dlhej dobre
dokázali sčasti zaplniť malú aulu. Podľa nášho vzoru sa budú konať budúcoročné zoznamovacie
podujatia v rámci celej STU.
Študentský radca – Spustili sme projekt určený na pomoc študentom, ktorí nezvládajú učivo.
Základná myšlienka je pomoc študenta pre študenta. Zatiaľ je tento projekt zameraný na prvákov
SvF. V ďalších rokoch plánujeme túto pomoc rozširovať o krátke prednášky či kurzy.
Dvojbodka pred semestrom – Akad. rok 2019/20 sme otvorili na podujatí Dvojbodka pred
semestrom. Študenti sa mohli zapojiť do prvej fotosúťaže s témou „Slnko a architektúra“. Počas
dvojbodky sme podávali skvele združenárske palacinky, predstavili sme nové logo a študenti si
mohli postaviť svoj vysnívaný dom zo stavbárskej stavebnice.
Vianočný punč – Vianočnú atmosféru si spolu užili aj študenti Svf a to na podujatí Vianočný
punč. Počas akcie tradične prebiehala súťaž vo varení punču, kde vyhrali študenti z katedry TZB.
Súťažilo sa aj vo Vianočnom pesničkovom kvíze.

4. INÉ
Predstavenie nového loga – Počas roka 2019 sme po 10 rokoch používania starého loga prešli
na nové. Vyhlásili sme súťaž o návrh loga pre ZŠSvF, ktorej sa zúčastnili nie len študenti ale aj
pedagógovia. Víťazný návrh navrhol Matej Hucko.
Rada Ubytovaných Študentov – Podarilo sa nám znovu obnoviť RUŠ v obidvoch študentských
domovoch, kde sú ubytovaný študenti SvF.
Zmena ubytovacieho systému – Pripravili sme dotazník pre ubytovaných študentov STU,
ktorého sa zúčastnilo 34% z celkového počtu ubytovaných študentov STU a až 45% z celkového
počtu ubytovaných študentov SvF (najvyššie zastúpenie SvF). Zmena povedie k lepšej
a priehľadnejšej voľbe a rezervácii izby.
Grant STU pre študentské organizácie – Podarilo sa nám získať grant, z ktorého sme zakúpili
pre potreby ZŠ projektor a ozvučenie, ktoré sa počas roka 2019 niekoľkokrát využili pri našich
podujatiach či podujatiach iných študentských organizácií.
6

