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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.
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