
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 25 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 27. 11. 2006 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 30 senátorov 
Ospravedlnení: doc. J. Dický, prof. V. Macura, S. Hudáková (SvF), prof. P. Návrat (FIIT) 
Neospravedlnení: A. Kosová (SvF), P: Brezina (FEI), J. Jurčo, M. Špaňová (FCHPT), L. 
Zmoray, J. Česelský (FA), M. Ďurfina (FIIT) 
 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, R. 
Redhammer, Ing. H. Žideková, Ing. Hlinková, K. Polakovičová, B. Bőhmer, Ing. J. Špička, 
Gatial 
 
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 zasadnutí AS 
STU dňa 26. 6. 2006 a 30.10.2006  

3. Aktuálne otázky STU 
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2005 
5. Úprava dotácie STU  na rok 2006  
6. Návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Petržalka 
7. Návrh na predaj nehnuteľnosti vo Svätom Jure 
8. Zriadenie vecného bremena 
9. Správa o činnosti AS za akad. rok 2005/06 
10. Zásady volieb a príprava volieb členov AS STU 
11. Rozličné 

 
 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. František Urban, Ing. Jana Rőschlová 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. Peter Schreiber, Juraj Garaj 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Prezentovalo sa 29 členov AS 



(za – 29, 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  
zasadnutí AS STU dňa 26. 6. 2006 a 30. 10. 2006 
Zápisnice AS STU z 26. 6. a 30. 10. 2006 boli overené a zaslané všetkým členom AS STU. 
 
Kontrola uznesení: 
Predseda AS skonštatoval, že z rokovania 26. 6. 2006 nevyplynuli žiadne úlohy, okrem 
prípravy volieb kandidáta na rektora, ktoré sa uskutočnili 30. 10. 2006. 
 
V zmysle rokovania 30. 10. 2006 malo P AS pripraviť list na MŠ SR ohľadne nereálneho 
termínu na zaslanie návrhov na zmenu zákona o vysokých školách, ktoré MŠ žiadalo od RVŠ. 
Predseda AS STU prof. Žalman konštatoval, že na RVŠ SR nebol zaslaný žiaden list. 
 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor V: Báleš informoval prítomných o rokovaniach vo vedení a kolégiu od zasadania AS 
STU dňa 26. 6. 2006 aj keď niektoré otázky už nie sú aktuálne, nakoľko 30. 10. 2006 neboli 
aktuálne otázky STU ma programe. Od uvedeného termínu vedenie zasadalo 8-krát 
a kolégium 3-krát. Predmetmi rokovaní boli:  
 

– priebežná informácia o prijímacom konaní na STU 
– plán rokovaní orgánov STU na 2. polrok 2006 
– návrh výšky poplatkov za bývanie v rekonštruovanom objekte STU Vazovova – 

Mýtna 
– priebežná informácia o stave implementácie AIS na STU 
– hlavné úlohy vedenia STU v zimnom semestri 2006/07 
– návrh memoranda medzi STU a CEPITom 
– informácia o počte zapísaných študentov do 1. ročníka Bc. štúdia 
– postupnosť krokov s uvedením nového loga STU 
– návrh štruktúry dokumentácie systému manažérstva kvality 
– správa o mimoriadnych štipendiách v akad. roku 2005/06 
– príprava Týždňa vedy na STU 
– obsadenie ubytovacích kapacít v ŠD STU 
– správa o vysokoškolskej pedagogike 
– správa o ŠVOČ v akad. roku 2005/06 
– stav akreditácie habilitačného a inauguračného konania 
– návrh súťaže Vedec roka STU 
– priebežná situácia v príprave osláv 70. výročia založenia STU 
– harmonogram a osnova výročnej správy o činnosti 
– harmonogram a osnova aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU 
– prezentácia nového vizuálu STU 
– demografický vývoj v SR a jeho vplyv na STU 
– obsadenie ubytovacích kapacít v ŠD STU 
– virtuálna knižnica STU 
– príprava na komplexnú akreditáciu STU 
– správa o riadiacej a kontrolnej činnosti vo vzdelávacom procese na STU 
– správa o kvalite výučby a učiteľov z hodnotenia študentov v akad. roku 2005/06 



– činnosť Vydavateľstva STU 
– výsledky evalvácie STU zástupcami EUA 
– stav IT na študentských domovoch 

 
 
K bodu 4 – Rozdelenie hospodárskeho výsledku STU za rok 2005 
 
Informáciu k rozdeleniu hospodárskeho výsledku STU za rok 2005 podala kvestorka Ing. H. 
Žideková.  
Skonštatovala, že STU v roku 2005 dosiahla kladný hospodársky výsledok. Po zdanení je zisk 
v celkovej výške 28 157 tis. Sk. 
Vedenie STU navrhuje vytvorený zisk použiť v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v plnej výške na tvorbu rezervného fondu. Súčasti STU použijú rezervný 
fond v súlade so zákonom o VŠ podľa potreby na tvorbu fondu reprodukcie, štipendijného 
fondu alebo ho použijú prostredníctvom svojho rozpočtu. 
 
Predseda EK doc. I. Hudec informoval, že EK AS STU prerokovala dňa 20. 11. 2006 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku STU za rok 2005 a po diskusii navrhuje AS STU 
schváliť materiál bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia 25.1/2006 
AS STU schvaľuje Rozdelenie hospodárskeho výsledku STU za rok 2005 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 30 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.1/2006 
 
 
K bodu 5 – Úpravy dotácie STU na rok 2006 k 6. 11. 2006 
 
Kvestorka Ing. H. Žideková informovala prítomných, že k 6. 11. 2006 je stav pridelenej 
dotácie bežných výdavkov v celkovom objeme 1 566 372 tis. Sk. Úpravy dotácie z MŠ SR od 
16. 6. 2006 – 31. 10. 2006 predstavujú čiastku 172 194 tis. Sk. 
Pridelená dotácia z MŠ SR predstavuje čiastky účelovo určené pre konkrétne súčasti STU. 
 
EK AS STU prerokovala Úpravy dotácie STU na rok 2006 k 6.11.2006 a navrhuje AS STU 
schváliť  materiál s jednou pripomienkou týkajúcou sa doplnenia bodu 1c) a d)  predloženého 
materiálu. 
EK AS STU prijala uznesenie, v ktorom navrhuje, aby sa rozdelenie doplatku z titulu 
uznaných publikácií vo výške 1 015 tis. Sk a dotácie na valorizáciu platov za 2 mesiace (júl 
a august) vo výške 8 681 tis. Sk na súčasti STU realizovalo podľa výkonov jednotlivých 
súčastí STU platných k 31. 8. 2006. 
Predseda EK navrhol: 1/ doplniť text v bodov 1c a 1d podľa uznesenia EK AS 

2/ aby AS STU prijal materiál s pripomienkou 
 

Predkladateľ materiálu súhlasí s doplnením textu bodov 1c a 1d v zmysle odporúčania EK 
AS. Uvedená zmena bude prílohou k materiálu.  



Prof. Puškár tlmočil požiadavku dekana SvF, aby vstupné podklady boli doplnené o počty 
doktorandov. Na základe tejto požiadavky vznikla dlhšia diskusia. 
 
Návrh uznesenia 25.2/2006 
 
AS STU schvaľuje Úpravy dotácie STU na rok 2006 k 6. 11. 2006 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie 
Prezentovalo sa 29 členov AS 
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie 25.2/2006. 
 
K bodu 6 – Zámena pozemkov v katastrálnom území Petržalka 
 
Prorektor E. Bučko predložil geometrický plán danej lokality. Vysvetlil, že účelom zámeny 
pozemkov je zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre most Apollo v súlade 
so zameraním skutočného stavu. 
 
Návrh uznesenia č. 25.3/2006 
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje zámenu pozemkov v k. ú. Petržalka podľa 
GP č. 13/2005 Ing. Milana Tomášika zo dňa 30. 01. 2006, na základe ktorého sa zamieňajú 
a) časti pozemkov vo vlastníctve STU: z parcely č. 5353/33  diel 2 o výmere 1 m2 a z parcely 
č. 5354 diel 23 o výmere 25 m2

b) za časť pozemku vo vlastníctve Metra Bratislava a.s.: z parcely  č.5353/63 diel 8 vo 
výmere 26 m2  
na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave a. Metrom Bratislava a.s. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 29 členov AS STU 
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.3/2006 
 
 
K bodu 7 – Predaj nehnuteľností v Svätom Jure 
Prorektor E. Bučko predložil prítomným kópie z katastrálnej mapy s predmetnými 
pozemkami, ktoré vlastníme v Sv. Jure. Rektor objasnil, že predmetné nehnuteľnosti neslúžia 
a ani v budúcnosti nebudú slúžiť na plnenie úloh vysokej školy. Za nehnuteľnosti musíme 
odvádzať dane a nevyužívame ich. 
 
Doc. Galanová sa opýtala, či by sme si tieto nehnuteľnosti nemohli nechať ako rezervu.  
Pror. Bučko sa vyjadril, že tieto pozemky nie sú v časti, ktorá by perspektívne bola plánovaná 
na výstavbu. Podotkol, že STU spravuje majetok zapísaný v listoch vlastníctva pod veľkým 
množstvo zanedbateľných položiek a je potrebné tento stav upraviť. 
 
Návrh uznesenia č.25.4/2006 

 
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje predaj nehnuteľností vo Svätom Jure 
zapísaných na LV č. 1049 pre kat. územie Svätý Jur ako: 



pozemok parc. č. 1749/1 o výmere 1826 m2, lesný pozemok, 
pozemok parc. č. 1751 o výmere 275 m2, ostatná plocha, 
pozemok parc. č. 1786 o výmere 4726 m2, lesný pozemok, 
a na LV č. 5763 pre katastrálne územie Svätý Jur ako: 
pozemok parc. č. 1782/23 o výmere 198 m2, ostatná plocha, 
pozemok parc. č. 1782/31 o výmere 363 m2, vinica. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 29 členov AS STU 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1)  
 
AS STU schválil uznesenie č. 25.4/2006 
 
 
K bodu 8 – Zriadenie vecného bremena v Trnave 
 
Pror. Bučko predložil prítomným plán horúcovodnej prípojky, ktorá ide cez pozemok vo 
vlastníctve STU. V súvislosti s prevádzkovaním horúcovodnej prípojky je potrebné upraviť 
vzťahy medzi dodávateľom tepla a našou univerzitou zriadením vecného bremena. 
 
Návrh uznesenia č. 25.5/2006 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje bezodplatné 
zriadenie vecného bremena v prospech Trnavskej teplárenskej, a. s. so sídlom Coburgova 
84 v Trnave, ktoré spočíva v  práve uloženia horúcovodnej prípojky na pozemok vo 
vlastníctve univerzity parc. č. 6390 k. ú. Trnava a v práve prístupu na pozemok za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, rekonštrukcie a opravy horúcovodnej prípojky. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 29 členov AS STU 
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.5/2006 
 
K bodu 9 – Správa o činnosti akademického senátu za akad. rok 2005/06 
 
Predseda AS pripomenul, že v tomto funkčnom období bol zavedený systém, aby výročnú 
správu o činnosti AS za predchádzajúci akad. rok predniesol predseda AS pri príležitosti 
otvorenia akad. roka.  
Komentár predsedu AS k výročnej správe: 
Správa neuvádza všetky aktivity, ktorým sa venoval senát, ale sú tam podchytené tie oblasti, 
v ktorých AS prijal hlavné rozhodnutia. Napríklad nie je spomenutá oblasť predaja majetku, 
akademický informačný systém, a lokalizácia FIIT, ktorými sa senát zaoberá priebežne, podľa 
aktuálnej potreby. 
 
Základnou oblasťou sú legislatívne predpisy. 
Novelu študijného poriadku nám MŠ SR neschválilo, v súčasnosti oddelenie vzdelávania R 
STU konzultuje s MŠ SR. Prodekani fakúlt podporujú urýchlené vyriešenie problematických 
ustanovení, nakoľko sa fakulty už riadia novelou ŠP. 
Bolo by to vhodné, aby do najbližšieho zasadania AS bol problém vyriešený. 



Ďalšou dôležitou oblasťou sú financie. Pri určovaní metodiky rozpisu dotácií boli prijaté 
odporúčania AS STU. MŠ SR tiež kladne zareagovalo na naše pripomienky. 
Študentská časť sa venuje predovšetkým sociálnej a študijnej problematike. 
V ďalšom období sa senát bude venovať príprave volieb AS, vyhodnoteniu aktualizácie 
dlhodobého zámeru rozvoja STU a správe AS za funkčné obdobie 2003/07. Posledný termín 
na schválenie volebného poriadku volieb do senátu je február 2007. 
 
Na základe pracovného dohovoru sa hodnoteniu dlhodobého zámeru rozvoja STU bude AS 
venovať na výjazdovom zasadnutí 29. 1. 2007. Rektor STU v tomto termíne predloží na 
schválenie senátu členov nového vedenia a členov vedeckej rady STU. 
 
AS STU berie na vedomie predloženú správu o činnosti AS za akad. rok 2005/06. Bude 
zvlášť zverejnená aj na www stránkach AS STU. 
 
K bodu 10 – Príprava volieb členov AS 
Už dlhší čas sa na pôde senátu hovorí o zásadách volieb do senátu. Na jarnom výjazdovom 
zasadnutí P AS a vedenia STU sa prvýkrát verejne hovorilo o počte senátorov, o narastaní 
členov senátu v súvislosti s možným vznikom ďalších fakúlt. 
V poslednom volebnom období neboli v senáte zastúpení členovia akademickej obce 
univerzitných pracovísk, zástupcovia boli len z jednotlivých fakúlt. 
Cieľom nových zásad volieb do AS STU bude zefektívnenie činnosti senátu. 
Na zasadaní P AS 13. 11. 2006 sa vytvorila užšia skupina – prof. M. Žalman, prof. M. Finka, 
prof. R. Mesiar, prof. M. Koman a M. Repko, ktorá pripraví na najbližšie zasadanie AS 
návrhy na riešenie zloženia budúceho senátu. 
 
K bodu 11 – Rozličné 
Predseda AS FCHPT informoval, že AS FCHPT zvolil za kandidáta na dekana na ďalšie 
funkčné obdobie opäť prof. Ing. Dušana Bakoša. 
 
Najbližšie zasadanie P AS STU bude 4. 12. 2006 a zasadanie AS STU 11. 12. 2006. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                          predseda AS STU 
 
 
Overili: 
doc. Ing. František Urban 
Ing. Jana Rőschlová 
 
 
29. 11. 2006 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 


