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Veľtrh stavebníctva CONECO 2013
Od 9. do 13. apríla 2013 sa v Inchebe, a.s. konal už 34. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2013. V prvý deň tohto
veľtržného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 452 vystavovateľov z jedenástich krajín, sa konalo najväčšie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva. Hlavnou témou tohto stretnutia bola diskusia popredných
predstaviteľov štátu, primátorov miest - verejných investorov, najväčších stavebných spoločností, ich dodávateľov a médií o kľúčových témach sektoru - Smer pre slovenské stavebníctvo v súčasnej kríze, aký
je výhľad na roky 2013-2015?, Pripravované nové zákazky, aké sú prioritné oblasti pre investovanie? a Novela zákona o verejnom obstarávaní, aký bude nový systém zadávania verejných zákaziek? Uvedeného
stretnutia sa zúčastnili aj najvyšší zástupcovia Vlády SR: predseda vlády SR Robert Fico, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ján Počiatek, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská, poradkyňa ministra vnútra pre novelu zákona o verejnom obstarávaní Tatiana Behrová a ďalší významní predstavitelia.
Z dramaturgie bohatého sprievodného programu stavebných inžinierov zaujalo diskusné stavebné fórum – Partnerský deň ZSPS,
ktorého spoluorganizátorom bola aj Stavebná fakulta STU v Bratislave. Prednesené boli tieto diskusné témy - Legislatívne nástroje
podpory výstavby, Stavebné príležitosti a bytová výstavba, Strategické zámery EÚ v oblasti výskumu a ich reflexia na oblasť stavebníctva na Slovensku a Aplikácia výsledkov výskumu v oblasti
inovácií a nových technológií zaujali.
Dovidenia o rok! Na 35. ročníku veľtrhu CONECO 2014, ktoré
sa uskutoční v termíne od 26. do 29. marca 2014!
Mgr. Valéria Kocianová , text a foto
Referát pre vzťahy s verejnosťou, Dekanát SvF

Partnerský deň ZSPS
Len pred časom bol Medzinárodný stavebný veľtrh CONECO
2013 aktívnym miestom stretnutí a diskusií popredných predsta
viteľov štátu, primátorov miest, investorov, stavebných spoločností,
dodávateľov a taktiež médií.
Z programovej ponuky mimoriadne zaujalo verejné diskusné
fórum Partnerský deň ZSPS, ktorého garantom boli – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Stavebná fakulta STU v Bratislave (SvF STU) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Zaujímavé témy týkajúce sa súčasných
zložitých otázok v stavebníctve pritiahli do Expo Clubu na výstavisku INCHEBA nielen odborníkov, ale i laickú verejnosť.
pokračovanie na s. 2 
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Partnerský deň ZSPS
 pokračovanie zo s. 1
Po slávnostných príhovoroch Ing. Zsolta Lukáča (prezidenta
ZSPS) a Ing. Františka Palka (štátneho tajomníka MDVRR SR)
nasledovalo diskusné fórum, ktoré zahŕňalo štyri hlavné témy:
 Legislatívne nástroje podpory výstavby (stav, východiská
a ciele nového stavebného zákona a zákona o Štátnom fonde
rozvoja bývania (ŠFRB) z pohľadu zrýchlenia prípravy
a zvýšenia objemu zákaziek na stavebnom trhu ),
 Stavebné príležitosti a bytová výstavba (Bytová politika
a zdroje Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR so zameraním na – zatepľovanie a komplexnú obnovu
bytového fondu, podporu novej bytovej výstavby, stimulovanie
rozvoja nájomného bývania a rozšírenie podporovaných
foriem, využitie zdrojov EÚ pri výstavbe nájomných bytov,
úlohy, ciele a nástroje mestskej politiky, revitalizácia panelových
sídlisk a dobudovanie obytného prostredia),

1. zvýšenia lokálnej odolnosti kritických prvkov (robustnosť)
2. alternatívnych dráh zaťaženia (redudantnosť)
3. izolácie rozdelením na úseky.
V príspevku sú uvedené metódy a materiály na zvýšenie
lokálnej odolnosti bezprievlakových stropov.
Záverom možno konštatovať, že príspevky prednášajúcich
garantov korešpondovali s hlavnou témou Partnerského dňa ZSPS
– Slovenské stavebníctvo a jeho budúcnosť.
Mgr. Valéria Kocianová , text a foto
Referát pre vzťahy s verejnosťou, Dekanát SvF

Salón architektúry
Mottom veľtrhu CONECO 2013 bolo: „Stavajte s nami úsporne!“
V súzvuku s uvedeným mottom poskytol veľtrh návštevníkom široký výber materiálov a technológií. Medzinárodné dni stavebníctva
ponúkli v tomto roku aj nové témy – Drevostavby, Pamiatky a Salón architektúry, v ktorom sa prezentovali svojimi prácami aj študenti Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Mgr. Valéria Kocianová , text
Martin Múčka, foto

 Strategické zámery EÚ v oblasti výskumu a ich reflexia
na oblasť stavebníctva na Slovensku – prof. Ing. Kopáčik,
PhD., prof. Ing. Bilčík, PhD., prof. Ing. Szolgay, PhD.,
prof. Ing. Puškár, PhD.,
 Aplikácia výsledkov výskumu v oblasti inovácií a nových
technológií
V úvode príspevku Zvýšenie odolnosti stavieb proti náhlemu
zrúteniu prof. Ing. Bilčík, PhD. uviedol, že STN EN v roku 1990
zaviedla manažment spoľahlivosti stavebných prác. Zároveň
rozlišuje tri triedy spoľahlivosti konštrukcie na základe následkov
ich zlyhania. Stratégiou na mimoriadne návrhové situácie pre
stredne významné stavby (Consequences Class CC2) a veľmi
významné stavby (CC3) je požiadavka - umožniť bezpečný únik
užívateľom aj pri mimoriadnom zaťažení. To znamená, že by nemalo
dôjsť k náhlemu zrúteniu stavby. Tak sa označuje rýchle šírenie
lokálnej poruchy od prvku k prvku, spôsobujúce zrútenie celej
konštrukcie alebo jej neproporcionálne veľkej časti. Zjednodušene
povedané, jedná sa o reťazovú reakciu alebo domino efekt.
Zvýšenie odolnosti nosných konštrukcií proti náhlemu zrúte
niu je možné dosiahnuť metódou:
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Deň učiteľov
V živote spoločnosti má každé povolanie, každá profesia
svoj význam. Každá práca, ktorá je vykonávaná v prospech spoločnosti, má svoju obrovskú cenu. V plnej miere
to platí aj o učiteľskom povolaní, o práci pedagógov.
Uplynulý 28. marec, deň narodenia učiteľa národov J.A. Komenského, Deň učiteľov – bol vhodnou príležitosťou na poďakovanie tým, ktorí s neúnavným úsilím pracujú so študentmi, tým,
ktorí im dennodenne trpezlivo nielen sprístupňujú vedomosti,
ale im ukazujú i cestu k nim...
Pri príležitosti sviatku učiteľov dekan Stavebnej fakulty STU
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prijal spolu s rektorom STU v Bratislave, prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. v zasadačke
dekanátu súčasných i emeritných profesorov fakulty. V úvodných slovách svojho príhovoru prof. Kopáčik privítal na pôde
fakulty vzácneho hosťa – rektora STU v Bratislave, prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., a pripomenul prítomným, že v histórii

alebo distribúcia publikácií autorov zo SvF v zahraničí, reálna
„ne-dostupnosť“ projektov, účasť SvF na budovaní univerzitných
vedeckých parkov, záujem o štúdium na STU (odznela požiadavka – aktívnejší spoločný nábor uchádzačov na úrovni STU), kvalita vzdelávania (z radov profesorov SvF bolo vyslovené uznanie
a pochvala za aktivity vedenia fakulty v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania, organizovanie hospitácií a zavedenie systému využívania podnetov z anonymných ankiet študentov), spolupráca
pri zlepšovaní podmienok na výskum, spolupráca s priemyslom,
s praxou a pod.
V závere diskusie dekan fakulty poďakoval všetkým oceneným za dlhoročné pedagogické pôsobenie, výchovu odborníkov
pre stavebnú prax, ako aj významnú výskumnú a expertíznu činnosť. Zaželal všetkým spoločne pevné zdravie a tvorivé nadšenie
v ďalšom pôsobení!
Mgr. Valéria Kocianová, text a foto
Referát pre vzťahy s verejnosťou, Dekanát SvF

našej fakulty je už roky spontánne udržiavaná nadväzujúca tradícia stretnutí vedenia fakulty s jej učiteľmi, profesormi. Prof. Redhammer vo svojom príhovore vyzdvihol symboliku sviatku ako
príležitosť stretnúť sa s profesormi najväčšej a najstaršej fakulty
STU, a mať tak možnosť vyjadriť poďakovanie za činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech rozvoja univerzity, za jej prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti, za rozvoj jej hodnôt i talentov.
V tomto znení potom udelil rektor profesorom pamätný List
stromu poznania pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity, ako aj z úcty k 250 rokom univerzitného technického vzdelávania na území Slovenska začatého založením Banskej akadémie
v Banskej Štiavnici.
Po ocenení profesorov sa začala neformálna vyše hodinová diskusia, ktorá načrela do menej i viac problémových oblastí,
akými sú napríklad postavenie Stavebnej fakulty STU vo svete, publikovanie vedeckých článkov v zahraničných periodikách
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Dekanátny teambuilding
V dňoch 16. – 17. mája si oddelenia Dekanátu Stavebnej fakulty spolu s KIC a CIT vo fakultnom zariadení v Kočovciach zorganizovali spoločný pracovný seminár.
Okrem príjemných chvíľ relaxu strávených na neďalekom beckovskom hrade či pri hre bowlingu sa takmer 50 zamestnancov
celofakultných pracovísk stretlo v konferenčnej sále novostavby
Regionálneho centra technického vzdelávania, aby pod vedením
p. dekana Kopáčika, prodekanov prof. Szolgaya a doc. Bieleka
a tajomníka fakulty Ing. Šaturu získali prehľad o stave fakulty
a o jej rozvojových zámeroch. Vedúci pracovísk vlastnými prezentáciami predstavili ostatným kolegom činnosť svojich oddelení.
Vo štvrtok podvečer si viacerí účastníci seminára nemohli nechať ujsť sledovanie hokejového zápasu našej reprezentácie
s Fínskom.
Veľmi prínosným sa ukázal diskusný workshop rozdelený
do troch sekcií – jeho cieľom bolo získať pohľady zamestnancov
na rezervy, pozitíva i perspektívy smerovania fakulty. Výsledky
z každej sekcie prezentovali reportéri všetkým prítomným na záver tohto workshopu. Kritické pripomienky nezostanú len na pa-
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pieri, ale vedenie fakulty ich sľúbilo vyhodnotiť a podľa možností
ich zohľadniť v ďalšom živote fakulty.
Okrem toho sa účastníci výjazdového seminára oboznámili
s metodikou napočítavania dotačných prostriedkov vysokým školám, s ich rozdeľovaním i s tvorbou rozpočtu fakulty. Bonusom
bola prednáška zameraná na zásady správneho písania písomností – čo, samozrejme, patrí k základným podmienkam kvality prejavu oprávnene očakávanej na akademickej pôde.
Väčšina účastníkov hodnotila výjazdový seminár pozitívne. Okrem intenzívnych diskusií vedených v neformálnom prostredí získalo vedenie i zamestnanci pravdivejší pohľad na prácu
kolegov. Zúčastnení zamestnanci aj tu dokázali, že vedia nielen
podávať výkony v kanceláriách, ale, ako je zrejmé z pripojených
fotografií, aj spoločne relaxovať alebo v diskusiách sformulovať
a obhájiť svoje názory. Veríme, že týmto výjazdovým seminárom
sa podarí obnoviť tradíciu užitočných stretaní založenú pred rokmi bývalou tajomníčkou fakulty, Ing. Kornéliou Polakovičovou.
Ing. Tomáš Šatura, tajomník SvF
foto: Ing. Ivan Pokrývka
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Anonymné hodnotenie pedagogického procesu
– výsledky za zimný semester 2012/2013
priek tomu, že počasie sa nám snažilo formou „snehových“ kalamít
zabrániť jej absolvovaniu, nakoniec sa uskutočnila v náhradnom termíne dňa 12.04.2013. Myslím si, že môžem za všetkých účastníkov
povedať, že sa vydarila a splnila ich očakávania. V Horných Orešanoch nás privítal generálny riaditeľ spoločnosti VINO DIOUS –
Ing. Branislav Fischer, ukázal nám celú výrobnú halu a vysvetlil, čím
všetkým si musí hrozno prejsť, aby sa z neho napokon stal „elixír života“, za ktorý je víno nesporne považované. Neskôr v prítmí, iba

Každý semester prebieha na Stavebnej fakulte Anketa anonymného hodnotenia pedagogického procesu. Nebolo tomu inak ani
v zimnom semestri školského roku 2012/2013. Aj napriek tomu,
že zimný semester je už dávno za nami a všetci pomaly finišujeme
v letnom semestri, je dobré poohliadnuť sa späť a pozrieť sa, ako toto hodnotenie dopadlo. V zimnom semestri vyplnilo anketové lístky 38% študentov, čo predstavuje 1378 zúčastnených respondentov
za svetla sviečok, v už pre nás známej Pálfyho klenbovej pivnici boli všetci zasvätení do čara a mágie degustácie tých najkvalitnejších
vín, ktoré získavajú medaily na rôznych vinárskych súťažiach. Z exkurzie sme odchádzali s tými najlepšími pocitmi a dojmami, ktoré
v nás dlho pretrvajú.
Letný semester sa blíži do svojej záverečnej fázy a tak by sme chceli študentov informovať, že aj v tomto semestri sa pripravuje anketa
anonymného hodnotenia pedagogického procesu. Preto by sme chceli študentov osloviť, aby sa neváhali zapojiť do tejto ankety a vyjadrili
svoj názor na jednotlivé predmety a využili tak možnosť získať jednu z cien.
z 3609 potenciálnych respondentov. Predstavuje to nárast oproti minulému roku o 3%. Tento zvyšujúci sa záujem zo strany študentov je
prirodzene potešujúcim, lebo ako inak získať informácie o tom, čo si
študenti myslia o jednotlivých predmetoch, ich význame pre ich budúce zamestnanie, ako aj o prístupe samotných pedagógoch.
Ako po minulé semestre, aj v tomto semestri, študenti, ktorí sa
zapojili do ankety, boli zaradení do zlosovania o skvelé ceny – dva
notebooky, 25 USB kľúčov a 4 študenti vyhrali poukážku na exkurziu
do vínnej pivnice v Horných Orešanoch pre dve osoby. Ceny venovala spoločnosť MATEP spol. s r. o. Bratislava (2x notebook) a spoločnosť VINO DIOUS, Horné Orešany (návšteva vínnej pivnice).
Odovzdávanie cien prebehlo dňa 28.02.2013 v zasadacej miestnosti SvF STU. Ceny odovzdával doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie. Cena venovaná sponzorom VINO DIOUS
– exkurzia do vínnej pivnice bola naplánovaná na 15.03.2013. Na-

Ing. Barbara Chamulová, PhD.,
Katedra technológie stavieb SvF
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250. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
Cieľom tohto príspevku je priblížiť pracovníkom STU významné historické medzníky spojené so zakladaním najstaršej vysokej školy technického zamerania v Strednej Európe a opísať atmosféru sprievodných podujatí,
usporiadaných pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie.

V závere roka 2012 sa v meste Banská
Štiavnica uskutočnil rad slávnostných podujatí, venovaný 250. výročiu prijatia rozhodnutia o založení Baníckej akadémie.
Banícka akadémia v Banskej Štiavnici bola
v druhej polovici 18. storočia a v priebehu
19. storočia ozajstnou kolískou vedy a nositeľkou pokroku nielen v oblasti baníctva
a hutníctva, ale aj viacerých technických
a prírodovedných disciplín v Strednej Európe.
Podľa vzoru tejto akadémie vznikali v Európe ďalšie školy, napríklad: Banská
akadémia vo Freibergu v Nemecku, Polytechnika na výchovu inžinierov v Paríži
a ďalšie. Po vzniku Československej republiky v roku 1919 bola Banícka akadémia
v Banskej Štiavnici presťahovaná do Šoprone v Maďarsku.
Vznik Baníckej akadémie v Banskej
Štiavnici sa datuje k 13.12.1762. Je však
nutné uviesť, že vzniku akadémie predchádzalo založenie Banskej školy a to už
v roku 1737. Prvým profesorom a zároveň
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riaditeľom bol významný odborník a kartograf Samuel Mikovíni, často nazývaný aj
ako slovenský „Leonardo da Vinci“, ktorý
významne prispel k rozvoju Banskej školy, kartografie, hydrauliky a hydrotechniky. Jeho prínos pre technické vzdelávanie
na Slovensku a v Strednej Európe je nezmazateľný, dnes možno ani nie docenený.
Hneď od začiatku činnosti mala Banícka akadémia niekoľko priorít. Každému,
kto splnil odborné požiadavky, bol prístup
na ňu bezplatný. Počas štúdia všetci študenti dostávali štipendium. Profesori a študenti
pochádzali nielen z monarchie, ale aj z viacerých krajín Európy. Dĺžka štúdia sa stanovila na tri roky, pričom v prvom ročníku
sa prednášala matematika a mechanika,
v druhom chémia, mineralógia a metalurgia a v treťom náuka o banských dielach.
Škola dosiahla nebývalú úroveň hlavne zásluhou vysokej odbornosti jej profesorov, ktorých okrem pedagogickej činnosti
zakladajúci dekrét akadémie zaväzoval aj
vypracovávať a tlačou vydávať svoje prednášky ako učebnice. V školskom roku

1904-1905 bol zmenený názov akadémie
na Vysokú školu banskú a lesnícku. Škola sa končila štátnou skúškou a absolventi
mali právo používať titul „inžinier“. V tejto podobe škola pretrvala až do roku 1918,
keď spolu so zánikom Rakúsko-Uhorskej
monarchie jej činnosť na Slovensku bola
ukončená. Československá vláda ju v januári 1919 zrušila.
Pri príležitosti 250. výročia založenia
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici bol
usporiadaný rad sprievodných podujatí:
–
medzinárodná konferencia k historickému významu Baníckej akadémie pod
záštitou prezidenta Slovenskej republiky,
–
prijatie rektorov a dekanov nástupníckych univerzít a fakúlt primátorkou mesta na radnici,
– moderovaná slávnosť pri plastike venovanej založeniu Baníckej akadémie pred budovou radnice,
– prečítanie rozhodnutia panovníčky Márie Terézie o založení Baníckej akadémie,
– sprievod účastníkov k areálu pôvodných
budov Baníckej a lesníckej akadémie (študenti a profesori nástupníckych univerzít
a fakúlt, pozvaní hostia, banícky spolok),
– slávnostné podujatia vo vestibuloch alma
mater,
– výstava prístrojovej techniky „Ako sa meral svet“,
– šachtág v Kultúrnom centre a iné kultúrne podujatia.
Po príchode účastníkov 
sprievodu
na pôdu alma mater prof. Ing.L.Miklós,
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absolvent Strednej priemyselnej školy S.
Mikovíniho a bývalý minister životného
prostredia, slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pred vstupom do budovy. Po jej odhalení bola na pôde Baníckej akadémie
otvorená výstava historických prístrojov
a pomôcok s názvom „Ako sa meral svet“,
ktorú pripravili učitelia SPŠ Samuela Mikovíniho v spolupráci so Štátnym ústredným
banským archívom v Banskej Štiavnici (ten
zapožičal predovšetkým historické mapy) a s Drevárskym a lesníckym múzeom
v Šoproni (ten zapožičal historické prístroje
pôvodného vybavenia Baníckej akadémie).
Z poverenia dekana Stavebnej fakulty STU
v Bratislave prof. Ing. A.Kopáčika, PhD.
uvedenú výstavu učiteľov SPŠ Samuela Mikovíniho otváral Ing. Štefan Lukáč.

XIII. konferencia s medzinárodnou účasťou
Balneotechnické dni ´13 v Bojniciach

Účastníci konferencie

Na výstave „Ako sa meral svet“ boli vystavené:
–n
 ivelačné prístroje (firiem: Brunner,
Kern, Suss),
–b
 uzolové teodolity (firiem: Hildebrand,
Kraft, Neuhofer & Sohn),
– t eodolity (firiem: Hildebrand, Suss,
Heyde, atď.),
– f ototeodolity (firmy: Lechner),
–b
 uzolové polárne koordinatografy
(firmy: F.W.Breihaupt & Sohn, Hessen
Cassel),
–b
 arometre (firmy: Paulin),
–p
 olárne planimetre (firmy: AmslerLaffon, G.Coradi),
– zámerné lineáre (firmy: Kraft & Sohn),
– diagramové počítadlo (firmy: Gruson),
– a ko aj zariadenie na meranie deformácií
a opotrebovania profilu koľaje (firmy:
Kraft & Sohn).
Ing. Štefan Lukáč,
Katedra geodézie, SvF

Využívanie prírodných minerálnych a liečivých vôd na pitné účely, vonkajšiu a vnútornú balneoterapiu v plniarňach a prírodných
liečebných kúpeľoch dávajú príležitosť neustále sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti z domácich ale aj zahraničných prameňov.
V súčasnosti sa na Slovensku prevádzkuje 22
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, kde sa nachádza prírodný liečivý
zdroj a 17 plniarní prírodných minerálnych
vôd. Technické zázemie pre všetky podniky
kúpeľov a plniarní zabezpečujú balneotechnici, ktorí majú osvedčenie vydané Štátnou kúpeľnou komisiou MZ SR na 5 rokov.
Široká odborná verejnosť z oblasti balneotechniky sa stretla na zaujímavej konferencii konanej v Kúpeľoch Bojnice, a.s.
v dňoch 13.- 15. 5. 2013. Konferencia Balneotechnické dni ´13 s medzinárodnou účasťou má už svoje pevné miesto v plánovacom
kalendári účastníkov. Vznikla z pôvodných
československých akcií balneohistorických
a hydrogeologických seminárov so zameraním na kúpeľníctvo a plniarenstvo. V súčasnej organizačnej podobe sa účastníci
konferencie zišli po prvý krát v roku 1992
v kúpeľoch Kováčová. Následne sa v usporadúvaní stretnutí pravidelne striedajú kúpeľné
zariadenia na Slovensku a v Čechách, približne v 2-ročných intervaloch. Na Slovensku
túto akciu odborne riadi MZ SR a je realizovaná pod záštitou ministra zdravotníctva.
Organizačne konferenciu zabezpečuje Katedra zdravotného a environmentálneho in-

žinierstva SvF STU v Bratislave.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako
70 návštevníkov zo Slovenska, 41 z Čiech
a odznelo 18 prednášok. Cieľom konferencie bola výmena praktických a teoretických
poznatkov odbornej verejnosti pri využívaní
minerálnych a termálnych vôd. Boli prezentované prednášky z oblasti slovenskej a českej legislatívy kúpeľníctva a žriedelníctva,
úpravy a hygienického zabezpečenia a kvality bazénových vôd, hydrauliky prúdenia vody v bazéne, hydrogeológie a i. Účastníci sa
podrobne oboznámili s lokalitou Bojnických
kúpeľov, hydrogeológiou bojnickej kryhy,
zdrojmi, procedúrami a komplexom kúpeľov
nielen na teoretickej, ale aj na praktickej báze. K prednesenej problematike bola rozvinutá široká diskusia.
Záverom bolo konštatované, že priebeh
konferencie sa niesol v pracovnom vedecko-odbornom ovzduší a že priniesol očakávaný prínos pre účastníkov stretnutia.
Na zasadnutí boli účastníci predbežne pozvaní do Čiech, kde sa v Karlovej Studánke
v roku 2015 bude konať nasledujúca konferencia. Chceme touto cestou poďakovať
Kúpeľom Bojnice, a.s. za pomoc pri organizovaní tohto podujatia a milé prijatie účastníkov konferencie na pôde kúpeľov.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.,
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho
inžinierstva, SvF
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Študent Stavebnej fakulty STU ocenený na medzinárodnej súťaži

Memoriál Antonína Fajkoše, súťaž pre
študentov vysokých škôl v Čechách a na Slovensku si pomaly, ale isto nachádza svoje miesto v ponuke pre „súťaženiachtivých“
študentov. Táto súťaž vznikla z iniciatívy
priateľov a blízkych Doc. Ing. Antonína
Fajkoše, CSc., ktorí si priali vytvoriť trvalú
spomienku na tohto významného medzinárodného odborníka na strechy, ktorý predčasne podľahol zákernej chorobe.
Poslaním súťaže, ktorú vyhlasuje ostravský časopis Strechy-fasády-izolace, je vyhľadávať talentovaných študentov a podnietiť
ich záujem o nové vedomosti, spojené so
strechami. Memoriál si kladie za cieľ prispieť k popularizácii odboru strechy a vyprofilovať nové osobnosti, znalcov v tomto
odbore.

S potešením môžeme
verejnosti oznámiť, že v II.
ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše 2012 náš
študent Bc. Norbert Orság (architektonické konštrukcie a projektovanie)
získal v kategórii detail 1.
miesto. V rámci ateliérovej
tvorby riešil pod vedením
prof. Ing. Jozefa Oláha,
PhD. náročný detail odvodnenia strechy zimného
štadióna z hľadiska hydroizolačnej techniky. Veľmi rád prijal možnosť
zúčastniť sa súťaže. Slávnostné odovzdávanie cien vo všetkých kategóriách sa konalo
vo februári v Prahe. Kvôli naliehavým osobným povinnostiam sa ocenený študent nezúčastnil tohto aktu, ale cenu si prevzal
na zasadnutí redakčnej rady časopisu vypisovateľa súťaže v Brne 23.4.2013, kde mu bol
udelený diplom, pamätná plaketa a vecné
ceny ako digitálny fotoaparát, tablet a externý pevný disk, ktoré mladého študenta nielen potešia, ale určite i povzbudia do ďalšej
práce.
Ešte zopár údajov o súťaži: V ukončenom
II. ročníku tejto súťaže bolo zastúpených šesť
vysokých škôl z oboch republík a študentské
práce sa mohli prihlasovať na tému strechy

Výstava Archtrip 2012
Na pôde Spolku architektov Slovenska (SAS) sa koncom marca
konala slávnostná vernisáž – komentovaná videoprojekcia a výstava fotografií doktorandov z Katedry architektúry Stavebnej fakulty
STU v Bratislave z ich päťdňovej cesty za architektúrou Lichtenštajnska, Švajčiarska, Nemecka a Rakúska - účastníkov študijnej
odbornej cesty Archtrip 2012.
Po úvodných príhovoroch predstaviteľov SAS pána PhDr. Petra
Mikloša a pána prof. Jána Bahnu, ktorí vidia novú tradíciu spájania
študentov z architektonických škôl práve na pôde spolku, sa prítomným prihovoril iniciátor a odborný garant Archtripu pán Ing. arch.
Pavol Paňák, ktorý zdôraznil význam a dôležitosť tejto študijnej odbornej cesty ako jedinečnej príležitosti pre študentov, ktorí sa tak
môžu stretnúť s kvalitnou architektúrou mimo Slovenska.
Hlavným hostiteľom a organizátorom výstavy Archtrip 2012 bola
Katedra architektúry SvF STU v Bratislave s Ing.arch. Pavlom Paňákom a doktorandmi: Ing. Martinou Tibenskou, Ing.arch. Miroslavom Pavle, Ing. Petrom Sivoňom a Ing. Richardom Schlesingerom,
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v školskom roku 2011/2012. Pravidlá súťaže stanovujú, že súťaž je určená pre všetky
typy vysokoškolských prác (seminárne, ročníkové, bakalárske, magisterské, diplomové,
doktorandské a pod.), ktoré súvisia so strechami. Zaregistrované práce boli zaradené
do troch súťažných kategórií: detail, grafická
práca a textová práca.
Dosiaľ sa konali dva ročníky súťaže. 1.
miestom v rôznych kategóriách boli doteraz
ocenení už traja študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V súčasnosti je vypísaný III. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše
2013. Bližšie informácie na www.strechy-fasady-izolace.cz/memorial-antonina-fajkose.
Mgr. Valéria Kocianová,
Referát pre vzťahy s verejnosťou, Dekanát SvF

ktorí sa aktívne podieľali na realizácii výstavy. Všetkým spoluorganizátorom, menovite pani Márii Horváthovej a Vladovi Zeleňákovi,
ako i účastníkom zájazdu za architektúrou - vyjadrila svoje poďakovanie na vernisáži aj pani doc. Dohňanská, vedúca Katedry architektúry SvF.
Ing. arch. Miroslav Pavle, Katedra architektúry SvF

2
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Volejbalový turnaj geodetov 2013 – Memoriál Viktora Gregora
Nestáva sa tak často, že by študenti dobrovoľne prichádzali
do školy aj v sobotu. Výnimkou tohto pravidla sa stal dvadsiaty tretí
marec. V ten deň prišli na Stavebnú fakultu STU v Bratislave nielen
študenti, ale aj učitelia – odreagovať sa, zašportovať si, povzbudiť
kolegov, koniec koncov zabaviť sa. Konal sa tradičný Volejbalový
turnaj geodetov, ktorý je venovaný pamiatke doc. Ing. Viktora Gregora, PhD. V tomto roku sme sa stretli už po piaty raz. Sily si prišli
zmerať všetky ročníky študijného programu geodézia a kartografia, s nimi takisto aj učitelia, doktorandi a odborníci z praxe, či už
tí skúsenejší alebo tí, čo svoje skúsenosti len nadobúdajú.
Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev, z toho päť študentských,
jedno učiteľsko-doktorandské a dve družstvá „mladších“ a „starších“ geodetov z praxe. Družstvá sa vylosovali do dvoch základných skupín, z ktorých tímy z prvých dvoch miest postupovali
do semifinále. Potom nasledoval súboj o tretie miesto a finálový
boj. Zaslúžené prvé miesto si vybojovali „starší“ geodeti z praxe,
ktorí opäť vyplnia ďalší riadok na putovnom pohári. Vo finálovom boji porazili študentov štvrtého ročníka. Na treťom mieste sa

umiestnili „mladší“ geodeti z praxe, ktorí prenechali zemiakovú
medailu druhákom.
Sme veľmi radi, že toto športové podujatie sa uskutočnilo aj
za organizačnej podpory dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., ako aj celého vedenia, ktorým vyjadrujeme poďakovanie. Vďaku prejavujeme samozrejme aj našim sponzorom:
Komore geodetov a kartografov, spoločnostiam GEO-KOD s.r.o.,
GEOsys s.r.o., G-BASE s.r.o., SGS Holding a.s., GEOTECH Bratislava s.r.o. a Slovenskému archeologickému a historickému inštitútu, bez ktorých by sa volejbalový turnaj nemohol konať.
Prirodzene naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí pomohli zorganizovať toto športovo-spoločenské geodetické podujatie. Veríme, že tradícia stretávania sa na turnaji, utužovanie
vzťahov medzi geodetmi všetkých vekových skupín a rôznych akademických titulov zostane neprerušená aj v nasledujúcich rokoch.
Ing. Petra Nemcová, Katedra mapovania a pozemkových úprav
Fotografie: Bc. Branislav Hroššo

Športový deň Stavebnej fakulty STU v Bratislave, XIII. ročník
Na tohtoročnom, už XIII. ročníku Športového
dňa Stavebnej fakulty, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok
2. mája 2013, sa stretlo a v duchu fair play súťažilo 95
študentov a učiteľov.
Športové súťaženie prebiehalo vo futbale, florbale, volejbale, v plávaní a v tenise. V mnohých dueloch sa opäť po roku „iskrilo“. Vyhodnotenie zápasov
a slávnostné ocenenie víťazov sa uskutočnilo v klube
Stavebnej fakulty, na tradičnom posedení pri guláši.

Výsledky:
Plávanie zvíťazila štafeta študentov časom 5:47,4
Futbal 	učitelia – študenti 8 : 8 na penalty
zvíťazili učitelia
Florbal učitelia – študenti 10 : 12
Volejbal učitelia – študenti 3 : 1 na sety
Tenis
učitelia – študenti 2 : 0
PaedDr. Ján Masarovič
vedúci Katedra telesnej výchovy, SvF

9

Š T V R ť R O č N Í K O Ž I V O T E N A S T A V E B N E J FA K U LT E S T U

Majstrovstvá STU v tenise O pohár rektora STU
študenti

zamestnanci

Tak ako vlani, tak aj v tomto roku si tenisové majstrovstvá
O pohár rektora STU svojou dobrou organizáciou získali mnohých prívržencov. V kalendári športových podujatí majú už
svoj pevný termín. Aj tie tohtoročné sa už tradične uskutočnili
na Mladej Garde. Hralo sa za pekného počasia s maximálnym
športovým nasadením.
Turnaja sa zúčastnilo 17 študentov STU, z toho 2 ženy.
Vo finále mužskej dvojhry zvíťazil Zeno Kapišinský nad
Máriom Lalíkom 6/2 a v ženskej dvojhre zvíťazila Daniela Vičanová nad Lenkou Dubinyovou 6/4/6/1.
Víťazi v mužskej aj ženskej kategórii získali víťazný pohár
a putovný pohár rektora STU.

Tenisové majstrovstvá STU zamestnancov sa uskutočnili na tenisových dvorcoch Mladá Garda. Turnaja sa zúčastnilo 13 zamestnancov, z toho 3 ženy. Je neodškriepiteľné, že s predlžujúcou sa
tradíciou turnaja, stúpa nielen záujem účastníkov ale najmä, čo je
obzvlášť potešiteľné, aj úroveň hry. Naše finále svojou dramatickosťou, nasadením hráčov a bravúrnymi výmenami boli chutným
slovenským predkrmom pre nedeľňajšie francúzske menu tenisového Roland Garros.
V dvojhre žien zvíťazila Jana Kalická nad Máriou Minárovou
6/4, 6/4. V štvorhre mužov zvíťazila dvojica Márius Pavlovič, Miroslav Hagara nad dvojicou Milan Sokol, Michal Frank 4/6, 6/2, 10/4.
Víťazi v ženskej aj mužskej kategórii získali víťazný pohár a putovný pohár rektora STU.

Výsledky turnaja:

Ženy: 1. Daniela Vičanová
2. Lenka Dubinyová

SvF
FCHTP

Muži: 1. Zdeno Kapišinský
2. Mário Lalík
3. Michal Lukačovič
Marek Varchola

SjF
SvF
MTF
FEI
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Výsledky turnaja:

Ženy: 1. Jana Kalická
2. Mária Minárová

SvF
SvF

Muži: 1. Márius Pavlovič, Miroslav Hagara FEI
2. Milan Sokol, Michal Frank
SvF, REK
3. Dušan Petráš, Jozef Urbánek
SvF
Mgr. Helena Čepová
riaditeľka turnaja

Mgr. Helena Čepová
riaditeľka turnaja

2
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Hokejové družstvo Stavebnej fakulty vybojovalo bronz!
Ľadový hokej, ako najpopulárnejší šport v súčasnosti, zarezonoval hneď po prvýkrát pre Stavebnú fakultu – „bronzovo“. Aj
týmito slovami možno vyjadriť výnimočný úspech prvého hokejového družstva reprezentujúceho Stavebnú fakultu STU v Bratislave, ktoré v turnaji O pohár rektora STU – vybojovalo bronz!
Iba 3 týždne mal na to náš „hokejový mančaft“, aby sa dal dokopy, aby vytvoril jednoliaty športový tím. Počas týchto náročných dní sa chlapci stretli s pozitívnou odozvou vedenia školy,

Športové nadšenie celého hokejového družstva Stavebnej fakulty
potvrdzujú aj slová študenta Mareka Teplického: „V Univerzitnom
hokeji by sme veľmi radi pokračovali v spolupráci s Mgr. D. Valen-

hlavne od prodekana doc. Ing. P.Makýša, PhD., ktorý bol mimoriadne ústretový a pomohol družstvu získať finančné prostriedky
na hokejové dresy.
V piatok 26. apríla 2013 o 9.30 hod. na štadióne Vladimíra
Dzurillu nastúpila vynikajúca partia v prvom zápase proti Fakulte architektúry. Architektov „naši“ deklasovali 9:0. V druhom zá-

tíkom, ako i s realizačným tímom SvF, a pravidelnými tréningami by
sme chceli uspieť v pripravovanej univerzitnej lige.“
Marek Teplický, študent B-Pozemné stavby a architektúra, SvF

pase sa už hralo o postup do finále s HC FEI STU. Po nešťastnom
prvom góle a dramatickom zápase „ťahali“ Builders v samostatných nájazdoch za kratší koniec, prehrali 4:3. V poslednom súboji
o bronzovú medailu porazilo hokejové družstvo Stavebnej fakulty
tím Materiálovotechnologickej fakulty 7:2. Emotívny zápas sa nezaobišiel bez tradičných hokejových šarvátok.
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Basketbalové družstvo Stavebnej fakulty STU zvíťazilo v lige!

V závere letného semestra (30. 4. 2013) sa odohral druhý (a posledný) finálový zápas basketbalovej univerzitnej ligy mužov (Bratislavská divízia), v ktorom nastúpil minuloročný víťaz Fakulta
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (ďalej FTVŠ)
proti družstvu Stavebnej fakulty STU BA. V prvom zápase, ktorý sa odohral predchádzajúci týždeň, podali naši chlapci maximálne koncentrovaný, celkovo vyrovnaný, veľmi kvalitný bojovný
výkon s náskokom 18 bodov do odvetného zápasu. Odveta začala
v podaní oboch tímov trošku kostrbato a po prvej desaťminútovke
bol stav tesne o 1 bod v prospech FTVŠ. Do polčasu chlapci z tímu
Lafranconi natiahli náskok na úctyhodných a pre stavbárov už trochu nebezpečných 11 bodov, ktorý v tretej štvrtine vďaka presnej
streľbe a dobrej obrane ešte zveľadili na 20.
„Tréner domáceho tímu Kucsa názorne predviedol, že aj napriek
výprasku v prvom zápase vie tím dobre pripraviť. Hrali výborne
v obrane a nedovolili nám rozohrať sa a hlavne dostať sa do streleckej pohody. V útoku sa výborne pohybovali, posúvali si loptu, mali
pripravené útočné systémy na ktoré sme dnes ťažko reagovali. Obraz hry bol jasným dôkazom, že sa
pripravovali zodpovedne a ukázali, že ani 19 bodové manko nie je
nemožné vymazať,“ skomentoval
Boris Čukan, študent Ing. štúdia
na odbore SNOU, jeden z najepších atlétov tímu.
Ak by sa teda zápas ukončil
po troch štvrtinách, z celkového
víťazstva by sa tak tešili „telocvikári“. Naši chlapci mali tak 10 minút na to, aby nahnali potrebné 3
body a následne udržali potrebný
stav do konca zápasu.
Na otázku, čo si vraveli medzi
sebou chlapci, keď bol po 3. štvrtine taký obrovský náskok „fuč“
a obraz hry presvedčivo nenaznačoval, že by sa stavbárske ľady
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mohli nejako výrazne pohnúť, odpovedal nosný pilier tímu a podkošová opora z Trenčína – Rastislav Mrázik (študent Ing. štúdia
v odbore IKDS):
„Povedali sme si, že teraz nadišiel ten moment, kedy nemáme čo
stratiť, kedy sa nemáme prečo šetriť a musíme urobiť všetko pre to,
aby sme zvrátili hrozivo sa vyvíjajúci chod hry.“
Posledná desaťminútovka sa niesla viac v bojovnom duchu a za veľmi dobrej športovej atmosféry, o ktorú sa postarala aj
„hŕstka“ študentov našej fakulty. Niekoľko krát sa technici dostali na rozdiel 17 a 15 bodov, čo im zaručovalo postup, ale telocvikári akoby mali na každý problém riešenie. Po oddychovom čase,
niekde v polovici štvrtého „dejstva“, akoby niekto podaroval šťastene vrece cementu a po niekoľkých vydarených akciách v obrane
a pár šťastných strelách svietil na tabuli stav 53:39! s časom približne 30 sekúnd do konca zápasu. Dobre hrajúcim „FTVŠ-károm“ sa
ešte podarilo skórovať 3-body a po taktickom faule a jednom premenenom trestnom hode v podaní našich im už neostalo dosť ča-

su na zakončenie a prípadný zázračný zvrat konca. 56:40! (celkovo
+2 pre SvF) Výbuch radosti oranžových, víťazné objatia, odovzdávanie cien a spoločné fotenie – to všetko nasledovalo po záverečnej
siréne. Radosť chlapcov zo Stavebnej fakulty STU BA z víťazstva
v lige po dlhých rokoch nemala konca.
„Na túto chvíľu sme sa všetci tešili už niekoľko rokov. Neraz nám
to utieklo takpovediac pomedzi prsty, ale dnes sme to zvládli a konečne sa môžeme pochváliť aj niečím iným, ako vzorným štúdiom
(smiech),“ skomentoval záverečnú eufóriu strelec posledného bodu
v zápase, bojovný krídelník Peter Kutarňa, študent 4. ročníka PSA.
Chlapci teda postúpili do záverečného celoslovenského turnaja, ktorý sa uskutoční 28. a 29. mája v Košiciach. Basketbalové
družstvo Stavebnej fakulty STU v Bratislave bude tak reprezentovať nielen celú Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ale
aj celý Bratislavský región. Držme im teda palce a v novej sezóne
2013/2014 nezabudnime, že naša fakulta nemá len pekný volejbal
alebo po novom bleskovo populárny hokej, ale aj dlhé roky veľmi
kvalitný a pre diváka zaujímavý basket.
Peter Kutarňa, študent B-Pozemné stavby a architektúra, SvF
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Tenisový turnaj O pohár dekana
Za krásneho slnečného počasia sa
v športovom areáli na Trnávke uskutočnil
už 2. ročník tenisového turnaja O pohár
dekana SvF v štvorhrách. Na túto tenisovú akciu sa mali možnosť prihlásiť okrem
pedagógov aj študenti SvF. Zúčastnilo sa
ho dovedna 6 dvojíc, ktoré boli vylosované do dvoch skupín. 2. ročník tenisového turnaja slávnostne otvoril dekan SvF
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Vo finále sa stretli dvojica pedagógov A. Kopáčik, P. Černý s dvojicou študentov M. Lalík, M. Hasák. Zápas mal vynikajúcu úroveň, dlhé výmeny, prechody na sieť, esá pri servise, víťazné údery, teda všetko to, čo má obsahovať
kvalitný profesionálny tenis. Ale ani výborné výkony a bojovný duch A. Kopáčika a P. Černého nestačili na našich mladých študentov. Víťazstvo si odniesli
M. Lalík, M. Hasák, ktorí za umiestnenie na prvom mieste získali od riaditeľky
turnaja diplomy, víťazné poháre a tenisové loptičky.

Príjemnú športovú atmosféru sobotňajšieho dňa oživila originálna myšlienka dvoch hráčov - p. A. Šoltésza a p. M. Grambličku, ktorí potešili chuťové poháriky všetkých prítomných vlastnoručným kulinárskym grilovacím
umením.
Slová uznania za organizáciu a slová vďaky za účasť vyslovil na záver zúčastneným športovcom dekan SvF prof. Ing. A. Kopáčik, PhD, ktorý zároveň
vyjadril želanie stretnúť sa na ďalšom ročníku tenisového turnaja.
Sponzorom turnaja bola SvF a Združenie absolventov SvF.

Výsledky turnaja:
1. Mário Lalík, Matúš Hasák
2. Alojz Kopáčik, Peter Čierny
3. Sylvia Szalayová, Peter Skákala

Mgr. Helena Čepová
riaditeľka turnaja
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Majsterky VŠ ligy vo volejbale zo SvF
Majstrovstvá Slovenska univerzít vo volejbale v Banskej Bystrici

Nový školský rok. Nová sezóna. Nové zloženie družstva. Tréningy
raz do týždňa, v prípade, že sa nehrali zápasy. Družstvo žien Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa v sezóne 2012/2013 stretlo v silnej zostave, nakoľko hráčky sú aktívnymi volejbalistkami a milujú volejbal.
Základnú skupinu, ktorá sa hrala počas zimného semestra, vyhrali
bez väčších problémov. Druhú časť súťaže bojovali o víťazstvo ligy tieto fakulty: FMFI UK, FiF UK, PriF UK, OF EU, FNH EU a SvF STU.
Po hladkých výhrach a zaslúžene vyhratom zápase s PriF UK sa stalo
družstvo žien SvF STU jasným víťazom VŠL ligy vo volejbale v Bratislavskom kraji.
Po rozhodnutí SAUŠ, ženské aj mužské družstvo SvF STU sa stalo reprezentačným tímom za Bratislavský kraj na Majstrovstvách Slovenska univerzít, ktoré sa odohrali v Banskej Bystrici.
Skoré ranné vstávanie, nástup do vlaku o 6.03 a odchod na očakávané podujatie na stredné Slovensko, do Banskej Bystrice. Cesta vlakom ubehla, ani sme sa nenazdali a po 3 a pol hodinách cesty sme
vystúpili na Hlavnej stanici v Banskej Bystrici, trolejbusom sme sa
presunuli na Univerzitu Mateja Bela a v telocvični sa o pol jedenástej
zahájilo podujatie. Mohlo sa začať bojovať o titul majstra Slovenska.
Majstrovstvá sa mali odohrať medzi 4 družstvami, avšak východné Slovensko nemalo zastúpenie, tak sa na palubovke stretli družstvá
z Nitry, zo Žiliny a z Bratislavy.
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Prvý zápas odohrali medzi sebou ženy zo Žiliny a z Nitry. Z pozície divákov sa nám zdalo, že družstvo Nitry je slabšie a zhodnotili sme,
že by bolo vhodné s ním hrať prvý zápas. Mali by sme tak možnosť
sa rozohrať proti víťazovi prvého zápasu majstrovstiev v pomere 2:1
na sety Žiline. Hralo sa na 3 hrané sety.
Našim súperom v prvom zápase sa stala Nitra (podľa predstáv)
J. Rozcvička. Losovanie. Kapitánka zobrala podanie, súper zostal
na svojej strane. Rozsmečovanie. Rozpodávanie. Pozdravenie fanúšikov, podanie si rúk so súperom, rýchla porada pred zápasom, postavenie sa na ihrisko a zápas sa mohol začať. Zápas s Nitrou prebiehal
výborne. Počas prvého setu sme si vždy udržali náskok niekoľkých
bodov a aj vďaka tomu sme vyhrali prvý set. V druhom sete sme nastúpili sebavedomejšie, keď sme videli, že s Nitrou sa dá hrať a vyhrať.
Aj druhý set sme vyhrali pomerne hladko. Bojovali sme ako by to mal
byť posledný set. V treťom sete, obyčajne to býva tak, že družstvo si
myslí, že už to má vyhraté a prestane hrať. To nebol náš prípad. Na-

priek tomu, že začiatok setu sme nechali priestor Nitre, ktorá sa posunula do vedenia o 2-3 body, nenechali sme nič na náhodu a otočili
sme tento nepriaznivý stav a vyhrali aj tretí set zaslúženie. Prvý zápas
bol dobojovaný a SvF STU Bratislava vyhrala v pomere 3:0 na sety.
Bol pred nami rozhodujúci zápas majstrovstiev. Kto sa stane majstrom SR? Žilina alebo Bratislava?
V druhom zápase sa potvrdila sila súpera. V prvom sete sme mali so
Žilinou problémy, v prvej polovici setu sme prehrávali 8:12 a náskok si
Žilina udržala do konca a set vyhrala v pomere 25:18. Začiatok druhého
setu nám tiež nevyšiel. Súperky viedli v pomere 13:9. Čoskoro zdvojnásobili svoj náskok a prehrávali sme 13:20. Trénerka Joklová v priebehu hry prestriedala. Volejbalová hra je nevyspytateľná a to sa potvrdilo
aj teraz. Prestriedanie malo pozitívny účinok na výsledok druhého setu. Tímovou hrou a koncentrovaným výkonom sme dotiahli súperky
na 18:20. Priebeh pokračoval nasledovne: 18:22, 20:23, 22:24, otočili
sme na 25:24, 25:25 a druhý set sme nakoniec šťastné vyhrali 27:25. Prestriedanie trénerky Joklovej ovplyvnilo sebavedomie hráčok SvF STU
v treťom sete. Povzbudzovaním a psychickou pohodou sme zo stavu
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4:8 dotiahli set do úspešného záveru, kedy sme viedli 24:18
a mali sme k dispozícii päť setbalov. po štyroch setbaloch sa
nám to podarilo. Dosiahli sme o čo sme bojovali. Za stavu
25:22 sme sa stali Majsterkami VŠ ligy vo volejbale.
S výsledkom sme boli vrátane trénerky spokojné. Myslím, že sme výborne reprezentovali Bratislavský kraj. Unavené, ale s dobrým pocitom sme sa vrátili domov.
Michaela Kysucká, kapitánka volejbalového družstva

Volejbalistky SvF
majsterkami Slovenska!
Družstvo žien Stavebnej fakulty STU v Bratislave po víťazstvách vo VŠ - lige i na Majstrovstvách
STU dosiahlo v piatok 15.5.2013 na Majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici historický
úspech - stalo sa (opäť bez prehry) MAJSTROM
SLOVENSKA.
Tento úspech je o to cennejší, že družstvá súperov boli zložené prevažne z extraligových hráčok.
Za náš tím nastúpila len jedna, nakoľko na STU
žiadne neštudujú. Táto skutočnosť sa tiež prejavila v súťaži mužov, dvaja oslovení extraligisti svoju
účasť kvôli študijným povinnostiam odmietli.
Muži po víťazstvách vo VŠ - lige i na Majstrovstvách STU skončili na Majstrovstvách Slovenska
na výbornom 3. mieste.
Mgr. Mária Joklová, trénerka

Úspešný volejbal na SvF
Družstvá študentov mužov aj žien Stavebnej fakulty absolvovali Vysokoškolskú ligu fakúlt bratislavských vysokých škôl a tiež Majstrovstvá
STU – turnaj o Pohár rektora STU s vynikajúcimi výsledkami.
Obe družstvá v oboch súťažiach vo finále neprehrali ani jediný zápas
a stali sa ich suverénnymi víťazmi.
Vo VŠ lige mužov štartovalo 13 družstiev, 5 z UK (FMFI, PravF, FTVŠ,
PriF, FaF), 5 z STU (FEI, FIIT, SvF, FChPT. SjF), 2 z EU (FNH, OF) a APZ.
Vo finálovej skupine družstvo SvF postupne zdolalo družstvá FNH EU
3:0, PriF UK 3:0, OF EU 3:0, FEI STU 2:1 a FTVŠ UK 3:0.

Vo VŠ lige žien štartovalo 12 družstiev, 7 z UK (FMFI, FTVŠ, PraF,
FaF, PriF, FiF, LF), 2 z STU (SvF, FChPT), 2 z EU (FNH, OF) a APZ.
Vo finálovej skupine družstvo SvF postupne zdolalo družstvá FiF UK
3:0, PriF UK 2:1, OF EU 3:0, FNH EU 3:0, FMFI UK 2:1.

V súťaži O pohár rektora STU v kategórii mužov štartovalo 6 družstiev fakúlt STU. Za víťazným družstvom Stavebnej fakulty skončili SjF,
FEI, MTF, FChPT a FA.
V súťaži O pohár rektora STU v kategórii žien štartovali 4 družstvá.
Za Stavebnou fakultou skončili FChPT, FA a MTF.
Mgr. Mária Joklová, Katedra telesnej výchovy SvF
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Bodka za semestrom
V pondelok 20. mája sa vo veľkom átriu Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave konala
prvá Bodka za semestrom. Neformálne
stretnutie študentov iniciovali a zorganizovali
jej súčasní a bývalí študenti SvF a členovia oz
archzone Miroslav Pavle, Martina Tibenská
a Katarína Országhová, ktorým pomohli ďalší
priatelia.
Študenti tak dostali príležitosť zažiť priestor
svojej fakulty inak, ako doteraz. Napríklad
po celý deň mohli sledovať prácu streetartistu Petra Panka, ktorý graficky dotvoril „ošumelú“ stenu „stavárskym“ motívom tzv. „Brickman-om - fantázia. Súbežne prebiehala výstava fotografií Archtrip 2012
v skywalku (v tunely cez átrium). Jednoducho v átriu to žilo! Chillout
muzička, guľášik a pivko nesmeli chýbať. Nebola to len povinná cigaretka pred zháňaním zápočtov, ale bolo to tak trochu zámerne vyvolané uvoľnenie pred skúškovým a štátnicovým obdobím.
V podvečer tohto pozoruhodného dňa ste mohli vidieť prezentáciu Kataríny Országhovej a Martina Hrušovského, ktorí absolvovali stáž v USA cez Slovak – American Foundation. Obidvaja ponúkli
študentom zaujímavé skúsenosti, zážitky ako i rady. Zvedavých i trefných otázok nebolo konca kraja. Potom nasledovala nemenej zaujímavá prezentácia absolventov Katedry architektúry SvF Juraja Kŕča
a Zoliho Horvátha o novej vízii Auly akademika Bellu a jej priľahlých
priestorov.
Obe spomínané prezentácie sa v konečnom dôsledku stali zdravou
provokáciou pre následnú diskusiu medzi študentmi a dekanom SvF
- „Dekan na koberci“. Pozvanie do neformálnej a sviežej debaty prijali
dekan fakulty prof. Alojz Kopáčik a prodekan doc. Peter Makýš. Vízia
školy, potreba nových študovní, zmeny v študijnom poriadku, termíny
a počet skúšok, veľký počet študentov, kvalita či nekvalita študijného
procesu a personálneho obsadenia, a mnohé iné témy zaujali všetkých
prítomných. V chladnom večernom počasí viedli diskusiu priamo sami študenti spolu s moderátorkou Martinou Tibenskou. Vedeniu SvF
bolo miestami v tej zime zaiste aj horúco. Ale ako povedal dekan:“...takéto otázky a názory si treba vypočuť, sú potrebné pre ďalší chod i vývoj fakulty!“ Aj preto, že na tomto podujatí sa diskutovalo o potrebách
študentov netradične – bez kravaty a zároveň slušne - dekan vyslovil
úprimné poďakovanie organizátorom!
A náš pocit? Akcia bola úspešná a páčila sa, čo nás veľmi teší.
Úprimne ďakujeme vedeniu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, že
nám dôverovalo a podujalo sa s nami spoluorganizovať toto podujatie. Osobitné poďakovanie patrí prodekanovi doc. Petrovi Makýšovi
za tvorivý nápad streetartu v átriu.
Veľká vďaka patrí hlavne študentom, priateľom, pomocníkom...,
ktorí prišli, zabavili sa spolu s nami a zažili našu akademickú pôdu
trochu inak. Ďakujeme.
Fotografie: Petra Wirthová
Spoločná fotografia: Tomáš Pisarčík
Grafika plagátu a streetart: Peter Pank
Text: Ing. arch. Miroslav Pavle
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