AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 21
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 24. 4. 2006 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: doc. J. Galanová (FEI), prof. J. Peterka (MTF), P. Iring (MTF)
Neospravedlnení: S. Hudáková, A. Kosová (SvF), L. Zmoray, J.
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, Ing. H. Žideková,
prof. P. Gál, Ing. J. Špička, Ing. B. Bőhmer
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU. Úvodom podal
návrh na zmenu programu nasledovne:
Návrh programu:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS
STU dňa 27. 3. 2006
3. Aktuálne otázky STU
4. Schválenie pravidiel voľby rektora na obdobie 2007 – 2011
5. Schválenie uvoľnenia rezervy STU z dotácie roku 2005
6. Schválenie úprav dotácie STU na rok 2006 k 19. 4. 2006
7. Schválenie predaja nehnuteľnosti na Laurinskej ul.
8. Prerokovanie Organizačného poriadku Rektorátu STU
9. Informácia o akademickom informačnom systéme
10. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD., Juraj Jurčo
a za skrutátorov:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., Michal Ďurfina
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 27. 3. 2006
Zápisnica z 27. 3. 2006 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.

Kontrola uznesení
Uznesenie č. 19.7/2006
AS STU poveruje študentskú časť AS STU realizáciou volieb v zmysle listu zo Študentskej
rady vysokých škôl SR.
Predseda AS skonštatoval, že úloha je nesplnená, mená kandidátov ešte nedodali: FEI, FIIT,
MTF, SvF.
Na MTF prebehnú voľby začiatkom mája, ostatné fakulty už svojich zástupcov zvolili,
obratom dodajú ich mená tajomníčke AS. Menoslov zástupcov do ŠRVŠ bude prílohou
zápisnice.
P AS na spoločnom zasadaní s vedením STU a Správnou radou v dňoch 3. – 4. 4. 2006 sa
zaoberalo internými pravidlami a harmonogramom volieb kandidáta na rektora na funkčné
obdobie 2007 – 2011. V súvislosti s voľbami sa na spoločnom rokovaní vynoril problém
s voľbami kandidátov na dekana. Volebné poriadky fakúlt sú nejednotné, nie je jasné, či do
štatútov fakúlt bola zapracovaná novela zákona o vysokých školách. Po diskusii sa problém
rozčlenil na základe návrhu prof. Finku do dvoch bodov:
a/ právne oddelenie STU skontroluje zosúladenie volebných poriadkov fakúlt s platným
zákonom o vysokých školách
b/ LK AS pripraví analýzu možností zjednotenia volebných poriadkov.
Návrh uznesenia č. 21.1/2006
AS STU žiada rektora zabezpečiť právnu analýzu súladu volebných poriadkov pre voľbu
dekanov na fakultách STU s nadradenými právnymi normami.
Termín: 29. 5. 2006
Hlasovanie: Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 31, proti – 2, zdržal sa – 1)
AS STU prijal uznesenie č. 21.1/2006
Návrh uznesenia č. 21.2/2006
AS STU ukladá legislatívnej komisii AS STU spracovať analýzu možností zjednotenia
volebných poriadkov pre voľbu dekanov na STU.
Termín: máj 2007
Hlasovanie: Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 21, proti – 4, zdržal sa – 9)
AS STU prijal uznesenie č. 21.2/2006
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
O aktuálnych otázkach, ktorými sa zaoberalo vedenie od ostatného zasadania senátu referoval
rektor STU prof. Báleš.
Témami rokovania vedenia 10. 4. 2006 boli:
–
informácia o rokovaní s predsedom Matice slovenskej o propagácii štúdia na STU v
zahraničí,
–
rekonštrukcia objektov Vazovova – Mýtna,
–
habilitačné a inauguračné konanie na STU,
–
organizačný poriadok Rektorátu STU,
–
hodnotenie odborných časopisov vydávaných na STU,

–
úprava poplatkov za ubytovanie na študentských domovoch.
Vedenie sa 24. 4. 2006 venovalo:
–
stavu uchádzačov o štúdium na STU. V tomto roku STU zaznamenala 9106
uchádzačov o štúdium (vlani to bolo 8500 uchádzačov),
–
stavu výstavby FIIT,
–
informácii o technickom zabezpečení elektronických preukazov (zápisy prvákov by sa
mali uskutočniť do konca augusta),
–
akademickému informačnému systému.
Kolégium rektora na svojom rozšírenom výjazdovom zasadaní 3. – 4. 4. 2006 prerokovalo:
–
študijné programy na STU a možnosti znižovania študijných programov
v bakalárskom štúdiu,
–
prípravu veľkých projektov APVV,
–
akademický informačný systém,
–
podnety na zmenu vysokoškolského zákona,
–
príprava 70. výročia založenia STU.
Ďalšie informácie
V dňoch 19. – 21. 4. 2006 bola na STU evalvačná komisia.
Predseda AS informoval, že v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dostal od rektora STU Vladimíra Báleša
v stanovenom termíne majetkové priznanie. Majetkové priznanie bude zverejnené na
internetovej stránke AS STU
K bodu 4 – Schválenie pravidiel voľby rektora na obdobie 2007 – 2011
a/ Harmonogram volieb
Predseda LK AS Marian Koman informoval prítomných, že do zasadania AS neprišli
k predloženým materiálom žiadne pripomienky.
Keďže predmetom návrhu nebola novela volebného poriadku rektora pre voľby kandidáta na
rektora (príloha č.6 Štatútu STU) predseda AS navrhol, aby v harmonograme volieb bod 1
vypadol a nahradil sa úvodom s uvedením platného volebného poriadku.
Predseda LK navrhol rozšíriť termín predstavovania kandidátov na rektora.
Bod 4 bol formulovaný v dvoch alternatívach. Po diskusii členov AS boli alternatívne znenia
doplnené.
Alternatíva 1
4. Návrhy kandidátov na rektora môžu podať:
Akademické senáty fakúlt a členovia Akademického senátu STU.
Akademické senáty rozhodujú o návrhu kandidáta na rektora tajným hlasovaním. Zápis o
priebehu a výsledku hlasovania v akademickom senáte fakulty a návrh kandidáta na
rektora odovzdá navrhovateľ volebnej komisii najneskôr do 30. 9. 2006 14.00 hod.
Hlasovanie Alternatívy 1
AS STU schvaľuje alternatívu 1 bodu 4
Hlasovanie: Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 10, proti – 0, zdržal sa – 25)
AS STU neschválil alternatívu 1 bodu 4
Alternatíva 2
4. Návrhy kandidátov na rektora môžu podať:
Akademické senáty fakúlt a členovia Akademického senátu STU.

Návrh kandidáta na rektora odovzdá navrhovateľ volebnej komisii najneskôr
do 30. 9. 2006 14.00 hod. Návrh kandidáta za AS fakulty sa podáva formou výpisu
uznesenia AS fakulty.
Návrh uznesenia č. 21.3/2006
AS schvaľuje alternatívu 2 bodu 4
Hlasovanie: Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 26, proti – 2, zdržal sa – 7)
AS schválil alternatívu 2 bodu 4
Návrh uznesenia 21.4/2006
AS STU schvaľuje harmonogram volieb kandidáta na rektora s pripomienkami.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS schválil uznesenie č. 21.4/2006
b/ Interné pravidlá volieb
V súlade so schváleným harmonogramom volieb kandidáta na rektora sa z návrhu pravidiel
vypúšťa bod 3.
Návrh uznesenie č. 21.5/2006
AS STU schvaľuje interné pravidlá volieb kandidáta na rektora bez pripomienok.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 21.5/2006.
Predseda LK AS predložil prítomným návrh volebnej komisie v zložení:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc., FCHPT
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., FA STU
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD., FEI
doc. Ing. František Urban, CSc., SjF
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., MTF
prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., FIIT
Ing. Jana Rőschlová, štud. FEI
Za študentskú časť do volebnej komisie navrhol M. Repka doplniť Jána Šuleka zo SjF
a zástupcovia FA navrhli do komisie namiesto doc. Kráľovej prof. Ing. arch. Petra Vodrážku,
PhD.
Predseda AS navrhol, aby o verejnom hlasovaní volieb členov volebnej komisie pre voľby
kandidáta na rektora rozhodol AS.
Návrh uznesenia č. 21.6/2006
AS STU navrhuje voliť členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora verejne.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 30, proti – 3, zdržal sa – 2)
AS STU schválil uznesenie č. 21.6/2006
Návrh uznesenia č. 21.7/2006
AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 7)
AS STU schválil uznesenie č. 21.7/2006
Harmonogram a interné pravidlá volieb kandidáta na rektora ako aj zloženie volebnej komisie
tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 5 – Schválenie uvoľnenia rezervy STU z dotácie roku 2005
V kategórii bežných výdavkov dotácie STU na rok 2005 zostala k 31. 12. 2005 na Rektoráte
STU nerozdelená rezerva účelovo určených finančných prostriedkov na štipendiá
doktorandov.
Predseda EK AS informoval, že tento materiál už bol predrokovaný na zasadaní EK AS 24. 3.
2006. K predloženému materiálu sa mohli vyjadriť členovia EK AS písomne.
Nakoľko ide o účelovo určené prostriedky, členovia AS nemali k predloženému materiálu
pripomienky.
Návrh uznesenia č. 21.8/2006
AS STU schvaľuje uvoľnenie rezervy z dotácie roku 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 21.8/2006
K bodu 6 – Schválenie úprav dotácie STU na rok 2006 k 19. 4. 2006
Kvestorka Ing. Žideková prítomných informovala, že ide o účelovo určené prostriedky.
Predseda EK AS informoval, že k predloženému materiálu nemali členovia EK pripomienky.
Návrh uznesenia č. 21. 9/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2006 k 19. 4. 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 21.9/2006
K bodu č.6 – Návrh na predaj nehnuteľností na Laurinskej ul.
Prorektor E. Bučko predložil analýzu využívania objektov od roku 1992, analýzu nákladov na
objekt v roku 2005 a predpokladané náklady na rekonštrukciu Laurinskej 14 spracované
firmami IPO ŠS a HORNEX.

V diskusii sa doc. I. Hudec opýtal, ako budú riešení pracovníci, ktorí zabezpečujú chod na
Laurinskej ul. Rektor sa vyjadril, že podobným spôsobom, ako keď sa predávali pozemky
kvôli mostu Apollo. V krátkosti sa prítomní venovali aj prípadnej návratnosti investícií.
Návrh uznesenia č. 21.10/2006:
AS STU schvaľuje predaj majetku na Laurinskej ulici v Bratislave zapísaného na LV č.
2139 pre kat. územie Staré Mesto ako:
pozemok parc. č. 109/1 o výmere 327 m2 zastavané plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 109/2 o výmere 113 m2 zastavané plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 109/3 o výmere 25 m2 zastavané plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 109/4 o výmere 311 m2 zastavané plochy a nádvoria
stavba súpisné číslo 213 na pozemku parc č. 109/1 a parc. č.109/4
Hlasovanie: Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 9)
AS STU schválil uznesenie č. 21.10/2006
K bodu 7 – Prerokovanie Organizačného poriadku Rektorátu STU
Predložený Organizačný poriadok Rektorátu STU prešiel pripomienkami LK AS a vedenia
STU. Nanovo sa vymedzili úseky činností, ktoré má zabezpečovať rektorát.
Diskusia bola venovaná zabezpečovaniu univerzitných študijných programov, počtu
pracovníkom rektorátu. Návrhy, aby oddelenie vzdelávania bolo súčasne aj oddelením
starostlivosti o študentov a aby v štruktúre bola prepojená veda s ekonomikou boli prijaté
kladne.
Záver: AS STU prerokoval návrh Organizačného poriadku Rektorátu STU.
K bodu 8 – informácia o akademickom informačnom systéme
Informáciu podal prorektor V. Molnár. Rada na výber akademického informačného systému
ukončila špecifikáciu AIS, bola zverejnená súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Súťaž bude uzavretá k 9. 5. 2006 a komisia ustanovená rektorom vyhodnotí ponuky. Vybranú
verziu odskúšajú štyri fakulty, v súčasnosti sú určené MTF, FEI a FIIT.
Nasledujúce zasadanie P AS bude 15. 5. 2006, zasadanie AS 29. 5. 2006.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Juraj Jurčo
28. 4. 2006
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

Príloha 1
Zástupcovia študentov STU v Študentskej rade vysokých škôl SR
Na základe volieb konaných študentskou časťou akademického senátu STU dňa 29. 3. 2006
sa zástupcom za študentskú časť akademického senátu STU v Študentskej rade vysokých škôl
SR stal Juraj Jurčo (FCHPT)
Na základe volieb konaných študentskými časťami akademických obcí fakúlt STU sa
zástupcami študentských častí akademických obcí STU v Študentskej rade vysokých škôl SR
stali:
Belokostolský Zoltán (FA STU)
Petrilák Tomáš (SjF STU)
Zabojníková Katarína (FCHPT STU)
Telek Peter (FEI STU)
Charvát Martin (FEI STU)
Ďurfina Michal (FIIT STU)
Závadský Martin (SvF STU)
Milkovič Tibor (SvF STU)
Eva Zibrínová (MTF STU)
Zuzana Kelemenová (MTF STU)

Príloha 2

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
HARMONOGRAM

volieb kandidáta na rektora
STU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011
Voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2007 – 2011 sa budú riadiť
prílohou č.6 Štatútu STU: Volebný poriadok pre voľby kandidáta na
rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie (schválený v AS STU
24.6.2002).
1. Schválenie interných pravidiel a harmonogramu volieb – na zasadaní AS
STU v dňoch 24. 4. 2006.
2. Voľby Volebnej komisie – na zasadaní AS STU v dňoch 24. 4. 2006.
3. Návrhy kandidátov na rektora môžu podať:

Akademické senáty fakúlt a členovia Akademického senátu STU.
Návrh kandidáta na rektora odovzdá navrhovateľ volebnej komisii najneskôr
do 30. 9. 2006 14.00 hod. Návrh kandidáta za AS fakulty sa podáva formou
výpisu uznesenia AS fakulty.
4. Overenie platnosti návrhov kandidátov a zverejnenie listiny kandidátov –
do 4. 10. 2006.
Overovanie platnosti návrhov kandidátov a zostavenie listiny kandidátov vykoná
Volebná komisia AS STU.
5. Predloženie programov navrhnutých kandidátov – do 9. 10. 2006.
Kandidáti predložia Volebnej komisii AS STU na zverejnenie svoje volebné
programy.
7. Predstavovanie kandidátov na rektora – v týždni od 16. 10. do 20.10.2006
o 13.00 hod. – v Aule A. Stodolu
AS STU zvolá pred termínom volieb zhromaždenie akademickej obce STU, na
ktorom všetci kandidáti uvedení na listine kandidátov na rektora oboznámia
zhromaždenie so svojím volebným programom a v rámci verejnej rozpravy
odpovedia na otázky prítomných členov akademickej obce.
8. Voľby kandidáta na rektora STU – volí AS STU na svojom zasadnutí dňa
30. októbra 2006 o 14.00 hod.

Príloha 3
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Interné pravidlá

volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave
na obdobie 2007 – 2011
1. Predsedníctvo AS STU navrhuje počet členov volebnej komisie tak, aby každá
fakulta mala jedného zástupcu, študentskú časť univerzity budú zastupovať 2
študenti. Celkový počet členov volebnej komisie je 9.
2. Návrh kandidáta na rektora podáva navrhovateľ písomne volebnej komisii. Návrh
musí obsahovať:
a. Meno a priezvisko vrátane titulov, vek, pracovné zaradenie, pracovisko
navrhovaného kandidáta
b. Súhlas navrhovaného kandidáta na rektora s kandidatúrou
c. Meno a podpis navrhovateľa
3. Navrhovaní kandidáti na rektora odovzdajú volebnej komisii svoj profesijný
životopis a volebný program (max. 3 strany).
4. Volebná komisia pripravuje a riadi zhromaždenie akademickej obce STU, na
ktorom kandidáti uvedení na listine kandidátov na rektora oboznámia zhromaždenie
so svojím volebným programom a v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky
prítomných členov akademickej obce.
5. Volebná komisia pripraví scenár predstavovania kandidátov, ktorý schvaľuje
predsedníctvo AS STU.
6. Kandidát na rektora STU nemôže byť členom volebnej komisie.
Schválené v AS STU 24. 4. 2006

