
 

1. Zorganizované akcie v letnom semestri 2018/2019 

Stavbárska kvapka krvi – 5.3.2019 

Stavbári opäť darovali to najvzácnejšie, čo mohli - krv 

Študenti i zamestnanci Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) 
v Bratislave sa aj tento rok rozhodli pre humánny čin – darovať krv, resp. v mnohých 
prípadoch „darovať život“ bábätkám, ľuďom chorým, po úrazoch či bojujúcich o život. 

Odber najvzácnejšej tekutiny sa opäť uskutočnil a to 5. marca 2019 a zabezpečovala ho 
mobilná jednotka Národnej transfúznej služby (NTS) SR. Vďaka dobrej spolupráci Združenia 
študentov (ZŠ) Stavebnej fakulty a vedenia SvF sa toto filantropické podujatie stalo peknou 
tradíciou našej alma mater. To, že k dobročinnosť je nám vlastná, dokazujú aj počty 
študentov a zamestnancov, ktorí sa odberu zúčastnili. Tentokrát sme rekordy netrhali, no 
veríme že počet študentov 28 je aj tak veľmi pekný.  Minulý odber ich bolo rekordných 54, 
teda takmer o desiatku viac záujemcov, ako v predchádzajúcom roku. Sme radi že sa táto 
tradícia postupne rozvíja a veráíme, že časom sa nám podarí osloviť viac a viac študentov. 

Ochotným darcom zo srdca ďakujeme a pevne veríme, že v budúcom roku nás bude, tak 
ako po minulé roky, opäť o desiatku viac . 

           

               
Vypracoval: Peter Kubica 



 

Šachový turnaj o pohár dekana – 6.3.2019 

Turnaja sa zúčastnilo 13 hráčov. Víťaz turnaja postúpil do kola o pohár rektora STU.  Veľmi 
nás potešili dve veci a to , že ani dievčatá sa nedali zahanbiť a prišli ukázať svoje hráčske 
schopnosti, respektíve jedno dievča a to Tatiana Santová, ktorá potvrdila, že šach nie je len 
doménou mužov. A druhá skutočnosť, že tento rok sa turnaja zúčastnili aj doktorandi 
respektíve jeden a to architekt Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, ktorý obsadil úctyhodné štvrté 
miesto. Veríme, že to povzbudí aj viacerých študentov tretieho stupňa a v budúcich rokoch 
sa zúčastnia v hojnejšom počte. 

Súťažné šachové partie sa hrali v dobrej, priateľskej nálade, aj keď pohár dekana si mohol 
odniesť len jeden. Pán dekan prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. spolu s pani 
prodekankou  doc. Ing. Katarínou Gajdošovou, PhD.  odovzdali ceny víťazom, a to konkrétne 
Petrovi Mackovi, študentovi matematicko-počítačového modelovania, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste. Na druhom mieste skončil László Takács študent geodézie a kartografie a 
tretie miesto obsadil Jerguš Rusin zo strojníckej fakulty, srdečne gratulujeme.  Česť a sláva 
víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí si v kope povinností našli čas a prišli sa 
odreagovať. 

 

 

 

 
Vypracovala: Nora Naddourová 



 

Prednáška o zahraničnej stáži – 18.3.2019 

 
Po mojej skúsenosti na Erazmus + pobyte v Španielsku som si uvedomil ,že ak chcem získať 
z môjho štúdia na stavebnej fakulty čo najviac. Musím vycestovať do iných krajín, do iných 
škôl na iné fakulty. S touto skúsenosťou som sa chcel podeliť aj ostatnými a zároveň ma 
oslovil náš bývali študent Patrik Rusnák. Preto vznikla myšlienka zorganizovať prednášku 
formou študenti-študentom, ktorá trvala asi hodinu a pol a zúčastnilo sa jej asi 25 študentov 
a ďalší sa nám ozývali neskôr. Patrik nám poradil a ukázal ako si zahraničnú stáž vybavil on. 
Na konci vznikla zaujímavá diskusia a Patrik prisľúbil, že príde znovu. 

      
 
Vypracoval: Tomáš Šaliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konvent akademických senátov 2019 – 22.3.-23.3.2019 

V budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave sa 22. a 23. marca 2019 
uskutočnil piaty Konvent akademických senátov – konferencia určená pre zástupcov 
študentských častí akademických senátov univerzít a vysokých škôl pôsobiacich na 
Slovensku. 
  Za AS SvF sa na podujatí zúčastnili Milan Švolík, Matej Hucko, Diana Bieliková, 
Michal Dluhý a Nora Naddourová. Konvent akademických senátov organizuje Študentská 
rada vysokých škôl SR od roku 2015 s cieľom budovať uvedomelú študentskú akademickú 
základňu. Hlavnou témou tohtoročného zhromaždenia, na ktorom sa zišlo vyše 150 
študentiek a študentov pôsobiacich v akademických senátoch z celej SR, bolo postavenie 
študentov v novom systéme zabezpečovania kvality. 
  V prvý deň konferencie sa študentské senátorky a senátori stretli s ministerkou 
školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., a s predsedom 
výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc. Po 
ich príhovoroch, v ktorých vyjadrili podporu angažovaniu sa študentov v procesoch 
hodnotenia kvality, bol priestor na otázky a podnety. Nasledovali panelové diskusie s 
predstaviteľmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a s rektormi univerzít a 
vysokých škôl (UK, STU, BISLA). Počas druhého dňa sa konali workshopy, ktoré mali 
senátorky a senátorov obohatiť o zručnosti a vedomosti, prebiehali diskusie a študenti si 
navzájom odovzdávali skúsenosti, ktoré sú potrebné na zlepšovanie študentských činností 
na vysokých školách a univerzitách. 

  

 

Vypracoval: Milan Švolík 



 

 

CONECO 2019 – 25.3. – 30.3.2019 

V dňoch 25.-30. marca 2019 prebiehal v Inchebe 40. ročník veľtrhu stavebníctva CONECO, 
29. ročník veľtrhu RACIOENERGIA a 6. ročník výstavy VODA. Veľtrhu sa okrem 
vystavovateľov súčasných trendov v architektúre a stavebníctve zúčastnila aj Stavebná fakulta 
STU v Bratislave. Fakultu, ako inštitúciu pre vzdelávanie budúcich stavbárov, tu už každoročne 
prezentujú študenti doktorandského štúdia a členovia Združenia študentov Stavebnej fakulty 
STU, ktorí ochotne zodpovedia všetky otázky záujemcov. Tento akademický rok oslávila 
fakulta 80-te výročie začatia výučby v stavebníctve a geodézii. Reprezentačné video 
vytvorené k tomuto jubileu bolo vo výstavnom stánku hlavným prvkom pre informovanie 
verejnosti o histórii a chode fakulty. Návštevníci mali možnosť vidieť tiež záverečné bakalárske 
a diplomové práce študentov prostredníctvom posterov a vystavených 3D modelov v Salóne 
architektúry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Erika Tomíková 



 

      Voľby 

Ako združenie študentov stavebnej fakulty organizujeme voľby, či už do Akademického 
senátu Stavebnej fakulty v Bratislave, Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave alebo do Študentskej rady vysokých škôl. 

Dňa 19-22.12.2018 sa konali voľby delegáta do ŠRVŠ. Delegát bol zvolený študentskou 
časťou akademickej obce vysokej školy za člena Študentskej rady vysokých škôl na funkčné 
obdobie  2018 – 2021. Počet hlasujúcich študentov: 153 

Dňa 11-14.3.2019 sa konali voľby do Akademického senátu Stavebnej fakulty v Bratislave, 
z 15 kandidátov  bolo do Akademického senátu zvolených 11 kandidátov na funkčné obdobie 
2019-2023. Počet hlasujúcich študentov: 284 

Dňa 6-7.5.2019 sa konali voľby do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, z 3 kandidátov boli zvolený 2 kandidáti. Počet hlasujúcich študentov: 107 

                             

 

Vypracoval: Richard Horník 



 

    Your Knowledge - 12.4.-14.4.2019 
  Projekt Your Knowledge, ktorý sa konal v  dňoch 12.4.-14.4.2019, organizovaný 
Združením študentov Stavebnej fakulty STU, v sebe niesol neobyčajné čaro. Kombinácia 
nádherného prostredia, ľudí, odborných prednášok a celkovej atmosféry tak vytvorila skvelý 
víkend strávený v Kočovciach, cez ktorý sme obohatili nie len naše vedomosti 
prostredníctvom pútavých prednášok, no tak isto sme v sebe prebudili súťaživého ducha.  

Po príchode a zoznámení sa s prostredím sme absolvovali úvodnú prednášku od 
spoločnosti Fatrafol.  Hneď po nej nasledovala ďalšia prednáška spoločnosti M-HOUSE  
a piatkový blok prednášok sme ukončili prednáškou od spoločnosťou Schiedel. Vo večerných 
hodinách  nás poctili svojou návštevou aj pán dekan prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a doc. 
Ing. Peter Makýš, PhD. s ktorými sme počas takmer dvoch hodín diskutovali o našich 
pripomienkach a postrehoch.  V neskorých večerných hodinách sme nakoniec zahájili 
hľadanie pokladu do ktorého sme vstupovali s naozaj veľkým odhodlaním.  

Na nasledujúci deň sme pokračovali prednáškou od spoločnosti Baumit. 
V poobedných hodinách nás poctila svojou návštevou aj pani doc. Ing. Zuzana 
Straková,PhD. ktorá nám svojou odbornou prednáškou ozrejmila a priblížila fungovanie TZB 
a vzduchotechniky. Následne sme absolvovali poslednú prednášku od spoločnosti HILTI. Po 
namáhavom dni strávenom prevažne načerpávaním nových informácií na prednáškach sme 
absolvovali pár súťažných aktivít a so záverom dňa prichádzala aj čoraz väčšia šanca pre 
nájdenie pokladu a tak sa jednotlivé tímy predbiehali v počte nájdených indícií. Po takmer 
troch hodinách sme nakoniec poklad úspešne našli a mohlo tak prebehnúť záverečné 
vyhodnotenie a ocenenie tých najúspešnejších.  

V nedeľu doobeda nás čakalo záverečné troj-hodinové školenie 2D a 3D grafiky od 
oficiálnych distribútorov ARCHICADU na Slovensku CAD expert. A tým sme ukončili 
vzdelávací víkend. 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
Vypracovala: Anežka Kašiarová 

    



 

   Športový deň Stavebnej fakulty – 16.4.2019 

Veľmi sa mi páči myšlienka športového dňa a s tým som oslovil po minuloročnom športovom 
dni p. Deckého ,s nápadom aby sme túto akciu zorganizovali katedra telesnej výchovy 
a ZŠSvF spolu s cieľom prilákať viac študentov a spojiť to spolu so sprievodným programom 
a udržať týchto študentov a učiteľov v dobrej súťaživej atmosfére aj pár hodín pred či po 
zápase. Ako združenie študentov sme zabezpečili dizajn plagátov, sprostredkúvali tlač 
tričiek. Pripravili chutné vafle pre každého študenta ,ktorý sa zúčastnil športového dňa či už 
ako fanúšik alebo ako športovec. Pripravili súťaž v behu na 22. poschodie ,kde sme sa 
zapojili skoro všetci členovia rady ZŠSvF aby sme zabezpečili bezpečnosť súťažiacich počas 
behu. A hlavný cieľ ,ktorý sme mali a to prilákať študentov sme dokázali splniť a zaplnili sme 
átrium počas celého dňa aj vyhodnotenia. Do budúcna plánujeme sprievodné aktivity aj 
v átriu. Ako napríklad e-športy (športy ovládane telom cez hernú konzolu) ,čo sa tento rok 
bohužiaľ nepodarilo z dôvodu technických problémov. 

                                 

                                 
 
 
Vypracoval: Tomáš Šaliga 



 

   Beánia stavbárov a plánovačov 2019 – 24.4.2019 

Jednou z akcii ,ktorú organizujeme každoročne je aj beánia stavbárov a plánovačov. 
Zaznamenali sme trend klesajúceho záujmu študentov a pre to sme tento rok skúsili zmeniť 
priestory a spojili organizovanie akcie s parlamentom ústavu manažmentu. Akcii sa 
zúčastnilo okolo  400 študentov prevažne našej fakulty a konala sa v priestoroch Majestic 
Music Clubu v Bratislave. Študenti sa zabávali pri kapelách ako King Shaolin, Iné Kafe či Dj 
Robert Burian, Grizzly alebo spevák Majself. Účinkujúci si akciu pochvaľovali a organizácia 
sa im páčila.  

 

        

 

 

 

 

 

 
Vypracoval: Tomáš Šaliga 



 

KOSTAF 2019 – 24.4. – 26.4.2019 

V dňoch 24. – 26.4. 2019 sa na Fakulte stavební VUT v Brne konala Konferencia stavebných 

fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Na tejto konferencii sa zúčastnili študenti z Pražskej, 

Ostravskej, Brnenskej, Žilinskej, Košickej a samozrejme z našej fakulty. KOSTAFU sa 

zúčastnili traja študenti (Hucko, Švolík, Bieliková), ktorí sú členmi Študentskej časti 

Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zároveň členmi Rady Združenia 

študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

KOSTAF 2019 v Brne mal pestrý a nabitý program. V prvý deň bola naplánovaná prehliadka 

školy, po ktorej nasledovala prezentácia jednotlivých fakúlt.  

Druhý deň sa začal prehliadku laboratórií (AdMaS a FabLab), nasledoval obed a po ňom 
workshopy na tému lepšieho organizovania času a večerná prehliadka centra 

Tretí deň bola hlavná konferencia s diskusiou na tieto témy:  

• Doktorandi – ich hodnotenie, povinnosti, čo robia na svojej fakulte, či musia učiť, 
a v ktorom ročníku 

• Účasť vo voľbách, ako prebiehajú, problémy a úspechy 

• Hodnotenie kvality výučby – či je a ako funguje + účasť 

• Propagácia SK ASov v našom prípade ŠČ ASov alebo ZŠSvf 

• Internáty a jedálne – kvality stravy, komunikácia so zariadeniami 

• Spolky a združenia na fakulte – nezáujem študentov o študentské akcie 

 

Diskusia trvala do poobedňajších hodín. Všetci 

zúčastnení sme si vymieňali navzájom svoje názory, 

postrehy a rady zo svojich fakúlt. Zistili sme, že 

niektoré veci máme všetky fakulty podobné ale sú aj 

také veci, v ktorých sa veľmi líšime. Sme veľmi radi, 

že sme sa mohli zúčastniť tejto konferencie a prijať tak 

veľmi dôležité informácie a poznatky z konkurenčných 

fakúlt či už z Čiech alebo Slovenska. Zistili sme v čom 

vynikáme a v čom sa musíme zlepšiť 

Vypracoval: Matej Hucko 



 

.  

2. Plánované akcie na akademický rok 2019/2020 
 

10. Výročie založenia ZŠSvF (ZS) 

10. Septembra 2019 bude 10 rokov od založenia nášho združenia. Keďže sa naše združenia 
zaoberá oživením študentského života na fakulte a zastupovaním študentského hlasu vo 
vedení, AS, ŠRVŠ a podobne. Plánujeme toto výročie osláviť spolu so študentami a učiteľmi 
počas septembra. (združenársky guláš, Spoločenské hry, Spomienkové fotografie 
a prezentácia o začiatkoch združenia,) Verím ,že na stretnutiach rady ZŠSvF ešte padne 
veľa skvelých nápadov ako toto výročie osláviť. 

Stavbárske srdce 

Myšlienka stavbárskeho srdca bola veľmi dobrá a je smutné ako to dopadlo. Máme záujem 
o to aby táto myšlienka nezanikla a zároveň ľudí čo by sa toho chytili. Momentálne sa 
budeme kontaktovať s minulými členmi a podľa informácii ,ktoré získame budeme ďalej 
postupovať. 

Beánia stavbárov 2020 (Reprezentačný ples stavebnej fakulty) (ZS) 

Trend ,ktorý sa nastolil pred niekoľkými rokmi ,že sa z beánie stal akýsi koncert sa nám 
nepáči a preto by sme sa chceli vrátiť k forme aká bola predtým. Predstavujeme si to formou 
plesu ,kde sa stretne ako študentská časť tak aj pedagogická časť stavebnej fakulty či ľudia 
zo stavebnej praxe. Za vzor si berieme ples ,aký zorganizovali v brne. 
(https://www.fastples.cz/ ) K dispozícii by boli lístky len s večerou, kde by po večeri 

nasledovalo privítanie prvákov, program, tanec a zábava.  

Stavbárovica (LS) 

Táto akcia by bola určená pre študentov stavebnej fakulty ,kde by už nebola večera a bola 
určená len na zábavu. (Plánujeme osloviť študentov našej fakulty ,ktoré hrajú v hudobných 
skupinách a podobne) 

Privítanie prvákov (LS) 

Dlhodobý problém ,ktorý máme je slabá účasť študentov na našich akciách. Ak fakulta má 
cca 2200 študentov a nám chodí na akcie  

Zoznamovačka (LS) 

Túto akciu by sme chceli venovať opäť len prvákom. Chceli by sme ich zavolať ešte pred 
začiatkom semestra na dvojdňovú akciu ,kde sa navzájom spoznajú a zároveň spoznajú nás 
združenie študentov. Predstavíme im fungovanie združenia a ďalších študentských 
organizácii, v skratke povieme ako prebieha výučba a podobne. Dôležité je aby sme v nich 
od začiatku štúdia vzbudili dojem ,že sme sú jedná veľká komunita ,ktorá si musí pomáhať 
a byť slušná, stretávať sa, nebáť sa povedať si svoj názor... 

 

Všetky pôvodné akcie ,ktoré organizujeme každoročne ostávajú nezmenené ,len k nim 
chceme aby pribudli tieto. Veríme ,že týmito zmenami dosiahneme to aby sa viacej 
študentov stretávalo na našich akciách a akciách organizovaných fakultou. Aby bol  väčší 
záujem o študentskú samosprávu, študentské organizácie, produkty s logom stavebnej 
fakulty.. Chceme prebudiť v každom taký pocit aby bol hrdý nato ,že navštevuje našu školu, 
robil jej dobré meno a vytvoriť akúsi študentskú komunitu.  

 

https://www.fastples.cz/

