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Poslanie a ciele ZA SvF STU 

Poslaním občianskeho Združenia absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU je:  

 umožniť na báze dobrovoľnosti absolventom a priateľom Stavebnej fakulty STU  ich 

vzájomnú spoluprácu a pomoc   

 vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov 

 pomôcť pri nadväzovaní kontaktov s pracoviskami doma i v zahraničí. 

 

Z poslania ZA SvF STU vyplývajú ušľachtilé ciele: 

1. Organizovať spoločenské a športové podujatia na upevňovanie priateľských kontaktov 

členov združenia, v zmysle Stanov. 

2. Podporovať prednáškovú a lektorskú činnosť pedagógov. 

3. Poskytovať finančné príspevky na štipendijné a študijné pobyty. 

4. Podporovať zo získaných finančných prostriedkov talentovaných študentov a mladých 

vedeckých pracovníkov. 

5. Umožniť účasť členov na telovýchovných a  športových podujatiach, na spoločenských a 

kultúrnych a iných verejnoprospešných akciách. 

6. Vydávať informačné, propagačné tlačivá, katalógy a iné informačné  materiály. 

7. Získavať finančné a materiálové prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom 

podpory predmetu činnosti Združenia. 

8. Rozširovať a poskytovať odborné, vedecké a vedecko-technické informácie.  

9. Zabezpečovať štipendijné a študijné pobyty, umožniť účasť na odborných exkurziách, 

výstavách stavebníctva, seminároch pre členov združenia v SR i v zahraničí. 

10. Vykonávať vlastnú hospodársku činnosť v súlade s cieľmi združenia. 

11. Umožniť využívať fakultné zariadenia, knižnicu, výpočtové stredisko, rekreačné 

zariadenia členom ZA SvF STU. 

12. Poskytovať informácie o formách ďalšieho vzdelávania. 
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13. Umožniť spoločenskou praxou sledovanie profilu a kontinuity vzdelávacieho procesu 

inštitúcie, ktorá je formálnym garantom ich diplomu. 

14. Propagáciou zviditeľňovať fakultu a upevňovať spoločenské postavenie absolventa 

Stavebnej fakulty STU. 

15. Propagovať profesionálnu reputáciu a uplatnenie absolventov v praxi a spoločenskom 

živote. 

16. Rozvíjať kontakty s priemyslom,  s profesijnými zväzmi, komorami, s ministerstvami a s 

miestnou správou. 

17. Poskytovať pomoc pri hľadaní praxe a prvého zamestnania pre študentov a čerstvých 

absolventov. 

18. Spolupracovať pri nábore študentov - samoplátcov (s využitím absolventov zo zahraničia) 

19. Využiť kontakty a databázu pre program EÚ Leonardo da Vinci (zahraničné výmenné  

stáže). 

20. Zabezpečiť externú spoluprácu absolventov s fakultou, umožniť informáciu na pôde školy 

o svojej firemnej činnosti. Propagovať ponuku a dopyt kvalifikovanej práce. 

21. Organizovať spoločenské stretnutia s absolventmi. 

22. V rámci fakultných odborných akcií umožniť propagáciu činností našich absolventov 

a priateľov SvF. 

23. Kontakt na sesterské fakultné kluby doma i v zahraničí. 

 


