
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 23 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 26. 6. 2006 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 26 senátorov 
Ospravedlnení: prof. V. Macura, prof. A. Puškár (SvF), doc. E. Gondár, M. Repko (SjF), 
doc. J. Galanová (FEI), L. Zmoray (FA), prof. K. Velíšek (MTF), doc. L. Hudec (FIIT), J. 
Garaj, M. Ďurfina (FIIT) 
Neospravedlnení: S. Hudáková, A. Kosová (SvF), J. Šulek (SjF), P: Brezina (FEI), prof. K. 
Balog (MTF),  
Nenominovaní zástupcovia študentov: 1 – MTF 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, Ing. 
H. Žideková, doc. K. Jelemenský, Ing. M. Štujber, Ing. B. Bőhmer, Ing. J. Špička 
 
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov  
a overovateľov zápisnice  
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
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 29. 5. 2006  

3. Aktuálne otázky STU 
4. Schválenie návrhu rozpočtu STU na rok 2006 
5. Schválenie úprav dotácie na rok 2006 k 16. 6. 2006 
6. Príprava volieb kandidáta na rektora 
7. Rozličné 

 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Ivan Hudec, Ing. Jana Rőschlová 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. František Urban, Bc. Štefan Horváth 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Prezentovalo sa 26 členov AS 
(za – 26, 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 29. 5. 2006 
Zápisnica z 29. 5. 2006 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť. 
 
Kontrola uznesení: 
 
Úpravy dotácie na rok 2006 
Úprava dotácie sa dotýka zmeny dotácie za publikačnú činnosť a dofinancovania za študentov 
bakalárskeho štúdia na FEI zo strany MŠ SR a korekcie dotácie medzi fakultami za vzájomné 
výkony vo vzdelávaní. 
 
EK AS STU, ktorá k tomuto materiálu zasadala 29. 5. 2006 mala pripomienky 
k predloženému materiálu v časti korekcie za vzájomné výkony. EK AS navrhuje, aby sa časť 
korekcií za vzájomné výkony upravila o odvody mzdových prostriedkov u dotknutých súčastí 
STU.  
 
Návrh uznesenia č. 22.3/2006 
AS STU schvaľuje úpravy dotácie na rok 2006 s pripomienkami. 
 
Kvestorka STU Ing. Žideková korekcie za vzájomné výkony upravila o odvody mzdových 
prostriedkov a materiál predložila EK AS a následne aj AS STU. Predseda EK AS doc. I. 
Hudec skonštatoval, že v predloženom materiáli sú zohľadnené všetky pripomienky, čím je 
uznesenie splnené. 
 
Štipendijný poriadok STU 
Študijný poriadok STU 
 
Definitívnu podobu po zapracovaní pripomienok ešte preverovala LK a EK STU. Bolo 
konštatované, že do Štipendijného poriadku STU boli zapracované všetky pripomienky, 
Študijný poriadok STU ešte musí skontrolovať JUDr. Fabianová a musí prejsť jazykovou 
korektúrou. 
 
Správy z predsedníctva 
13. 6. 2006 dostal rektor STU a predseda AS petíciu od zamestnancov FA ohľadne zastúpenia 
ďalších zamestnancov vysokej školy na voľbách dekana fakulty. V petícii navrhujú úpravu 
platného Štatútu STU. 
Predseda AS pripomenul, že AS STU sa raz do roka (na jeseň) zaoberá zmenami 
a doplneniami Štatútu STU. Legislatívna komisia AS v tomto zmysle pripraví odpoveď 
zamestnancom FA. 
Z MŠ SR prišla odpoveď na otázku započítavania funkčných období akademických 
funkcionárov. Nakoľko odpoveď nie je jednoznačná, JUDr. Fabianová podala predsedovi AS 
vysvetlenie: 
Rektor a dekani môžu byť zvolení na dve funkčné obdobia. Z ustanovenia § 111 ods. 4 
vyplýva, že funkčné obdobie rektora a dekanov, ktorí boli ustanovení do funkcie pred 
účinnosťou zákona č. 131/2002 Z. z. sa na účely zákona 131/2002 Z. z. započítava ako 
funkčné obdobie v príslušnej akademickej funkcii.  
Zákon neupravuje započítavanie funkčného obdobia prorektorov, prodekanov a členov 
akademických senátov. Prorektori, ktorí nastupovali v čase platnosti nového zákona 
nastupovali do svojho prvého funkčného obdobia, predchádzajúce obdobie vo funkcii sa 
nezapočítava. 



Funkčné obdobie členov akademického senátu upravuje iba novela zákona č. 528/2003 Z. z., 
ktorá stanovuje dve funkčné obdobia. Z toho vyplýva, že členovia AS STU vykonávajúci 
funkciu v súčasnosti môžu byť zvolení na ďalšie funkčné obdobie. 
22. 6. 2006 dostal rektor a predseda AS STU list od predsedu výboru UOO STU 
s upozornením, že v prílohe Štatútu STU „Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov“ časť IV je v rozpore so 
zákonom č. 311/2001. Uvedeným návrhom sa bude zaoberať rektor. Po preverení skutkovej 
podstaty sa rozhodne či predloží návrh na zmenu prílohy štatútu. 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
 
O aktuálnych otázkach, ktorými sa zaoberalo vedenie od ostatného zasadania senátu referoval 
rektor STU prof. Báleš. Uskutočnili sa dve zasadania vedenia. 
Témami rokovania boli: 
– stav technologického inkubátora, 
– zapojenie študentov do siete STUNET, 
– evidencia publikačnej činnosti na STU, 
– správa o činnosti vysokoškolského súboru TECHNIK, 
– zaradenie stavby FIIT do menovitého zoznamu stavieb, 
– rámcová stratégia e-learningu na STU. 
 
Ďalšie informácie: 
– vláda schválila financie na dokončenie rekonštrukcie Vazovova - Mýtna 
– prebiehajú rokovania so Siemens, Volkswagen a T – mobil o príprave študentov pre 
tieto firmy 
 
 
K bodu 4 – Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2006 
 
Podrobnú informáciu k návrhu rozpočtu STU na rok 2006 podala kvestorka Ing. H. Žideková.  
Návrh rozpočtu na rok 2006 vychádza z návrhov rozpočtov jednotlivých súčastí STU – fakúlt, 
univerzitných pracovísk a účelových zariadení. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa 
vychádzalo z hospodárenia v predchádzajúcich rokoch, doposiaľ pridelenej dotácie z MŠ SR 
a očakávaných ostatných výnosov. Návrh rozpočtu je spracovaný osobitne za okruh hlavnej 
činnosti a osobitne za okruh podnikateľskej činnosti. 
Celkové náklady predstavujú čiastku 1 975 078 tis. Sk, celkové výnosy čiastku 1 992 562 tis. 
Sk. Plánovaný hospodársky výsledok je vo výške 17 484 tis. Sk. 
 
 
Ekonomická komisia AS STU prerokovala návrh rozpočtu na rok 2006 na svojom zasadaní 
19. 6. 2006 a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok. 
 
V diskusii k rozpočtu na rok 2006 zazneli pripomienky k prenajímaniu voľných priestorov, 
predpokladanému prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v jeseni a možnej tvorbe rezervy. 
 
Návrh uznesenia 23.1/2006 
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2006 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  



Prezentovalo sa 26 členov AS STU 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.1/2006 
 
 
K bodu 5 – Schválenie úpravy dotácie na rok 2006 k 16. 6. 2006 
Pridelená dotácia z MŠ SR predstavuje čiastku účelovo určenú na projekty APVV a vzájomné 
úpravy medzi niektorými súčasťami. 
 
Ekonomická komisia AS STU prerokovala úpravy dotácie na rok 2006 k 16. 6. 2006 na 
svojom zasadaní 19. 6. 2006 a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia 23.2/2006 
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU na rok 2006 k 16. 6. 2006 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie 
Prezentovalo sa 26 členov AS 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie 23.2/2006. 
 
K bodu 6 – príprava volieb kandidáta na rektora 
Predseda volebnej komisie prof. M. Koman podrobne oboznámil prítomných 
s harmonogramom volieb kandidáta na rektora, nakoľko do termínu volieb nebude AS 
zasadať. V týždni od 16. 10. do 20. 10. 2006 sa podľa konkrétnej kandidátskej listiny upresní 
termín  predstavovanie kandidátov. Zasadanie AS STU a voľba kandidáta na rektora STU 
bude 30. 10. 2006. Na predstavovanie kandidátov a voľbu kandidáta na rektora je účasť 
členov AS povinná v súlade s rokovacím poriadkom AS STU.. 
Predseda AS upozornil, že MTF nemá zastúpenie jedného člena v študentskej časti AS. Bc. Š. 
Horváth sa vyjadril, že do 30. 10. 2006 bude možné doplniť člena AS do študentskej časti 
z MTF. Je potrebné, aby sa do 16. 10. 2006 stretol predseda AS MTF s predsedom volebnej 
komisie prof. M. Komanom. 
 
K bodu 7 – Rozličné 
Predseda EK AS upozornil na predpokladané odsúhlasenie úprav dotácie v čase, keď nebude 
zasadať AS. 
 
Návrh uznesenia č. 23.3/2006 
AS STU poveruje P AS STU schvaľovať úpravy dotácie na rok 2006 v čase mimo 
zasadania AS STU. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 26 členov AS STU 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.3/2006 
 
Doc. P. Schreiber navrhol, aby prípadné ďalšie objasnenie započítavania funkčných období 
akademických funkcionárov bolo včas oznámené fakultám. Tajomníčka AS každú informáciu 
ohľadne tohto problému včas oznámi členom AS a predsedom senátov fakúlt. 



 
Najbližšie zasadanie P AS STU bude 16. 10. 2006 a zasadanie AS STU 30. 10. 2006. 
Predpokladané termíny zasadaní do konca roka 2006: 
P AS STU – 13. 11. a 4. 12. 2006, 
AS STU – 27. 11. a 11. 12. 2006. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                          predseda AS STU 
 
 
Overili: 
doc. Ing. Ivan Hudec 
Ing. Jana Rőschlová 
 
 
29. 6. 2006 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 


