
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 28 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 26. 2. 2007 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 31 senátorov 
Ospravedlnení: M. Špaňová (FCHPT), J. Česelský (FA), prof. M. Kolesár, prof. P. Návrat, 
prof. V. Vojtek, prof. L. Hudec (FIIT) 
Neospravedlnení: A. Kosová (SvF), L. Zmoray (FA), M. Ďurfina (FIIT) 
Neobsadené 1 miesto senátora zamestnaneckej časti (SjF) a 1 miesto senátora študentskej 
časti (FEI) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. F. Janíček, doc. R. Redhammer, Ing. H. Žideková, prof. Ľ. 
Petránsky, doc. A. 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 zasadania AS 
STU dňa 29. 1. 2007  

3. Aktuálne otázky STU  
4. Voľby podpredsedu AS STU  
5. Schválenie harmonogramu volieb do Akademického senátu STU na funkčné obdobie 

2007 - 2011 
6. Schválenie Zásad volieb do AS STU 
7. Voľby volebnej komisie AS STU 
8. Novela zákona o vysokých školách – informácia 
9. Rozličné 

 
Predseda legislatívnej komisie prof. M. Koman odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS 
STU doc. Ing. Karolovi Jelemenskému, PhD., zo Strojníckej fakulty. 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc., Ján Šulek 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD., Juraj Jurčo 
 
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  
zasadnutí AS STU dňa 11. 12. 2006 
Predsedníctvo AS zasadalo 19. 2. 2007, zápisnica z rokovania bola zaslaná všetkým členom 
AS. 
Zápisnica zo zasadania AS STU 29. 1. 2007 bola overená a zaslaná všetkým členom AS STU. 
Z uznesení nevyplynuli žiadne úlohy. 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU prof. Báleš sa úvodom venoval téme výstavby nového kampusu STU, ktorá sa 
objavila v médiách. Prečítal vyhlásenie, ktoré bolo zaslané všetkým denníkom, tlačovým 
agentúram a televíznym staniciam.  
 
Plné znenie: 
Komuniké vedenia Slovenskej technickej univerzity 
Vedenie STU dôrazne protestuje voči informáciám zverejneným v posledných dňoch v tlači 
a v médiách ohľadom presťahovania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave do 
priemyselného parku Eurovalley na Záhorí.  
V súčasnosti nebol v grémiách STU prezentovaný žiadny materiál, ktorého obsahom by bola 
otázka budovania nového sídla STU. Dovoľujeme si vysloviť podozrenie, že ide o cielenú 
mediálnu kampaň niektorých médií, sledujúcu úplne iné ciele, čo považujeme za 
poškodzovanie dobrého mena najväčšej technickej univerzity na Slovensku, práve v roku 70. 
výročia jej založenia. 
 
Rektor informoval, že predstavitelia Eurovalley navštívili ešte na konci minulého roku 
Ekonomickú univerzitu, Slovenskú akadémiu vied, Univerzitu Komenského a STU, že by sa 
pokúsili na začiatku priemyselnej zóny Eurovalley, čo je naproti Kamennému mlynu, na 
druhej strane diaľnice, umiestniť ústav, fakultu alebo časť výskumu. Rokoval s nimi o tom, že 
pre STU by to bol zaujímavý projekt, nakoľko naše budovy sú v dezolátnom stave, ale nie pre 
jednu fakultu, ale keby sa vybudoval moderný kampus STU, tak ako to je v zahraničí, so 
všetkými fakultami, kongresovým centrom, výpočtovým centrom, študentskými domovmi, 
ubytovaním pre učiteľov, jedálňami, športovou časťou, kultúrnymi zariadeniami atď. Ale len, 
ak to je záujem vlády, pretože celý projekt potrebuje finančné zabezpečenie. Ako viem, 
podobne zareagovala aj SAV, ktorá tam chcela umiestniť ústav. To je asi všetko čo sa zo 
strany STU doteraz podniklo. Hneď nato s podobnou ponukou prišiel CEPIT a ďalšie 
developerské firmy. O tento projekt prejavil veľký záujem VÚC. Ak by takýto projekt mal 
naozaj vzniknúť, rektor by ho neprijal bez riadneho prerokovania a pripomienkovania 
v relevantných orgánoch STU. Na druhej strane pripomenul, že to je pre STU šanca 
vybudovať moderný univerzitný kampus a takáto šanca vzniká raz za 50 alebo 100 rokov. 
Rektor informoval, že 27. 2. 2007 je stretnutie podpredsedu vlády s predstaviteľmi Eurovalley 
a STU. 
Predseda AS STU prof. Žalman pripomenul tri články z 18. a 19. 2. 2007, ktoré sa touto 
otázkou už zaoberali, napriek tomu, že to ešte nebolo prerokované v grémiách. 
Rektor informoval, že 26. 2. 2007 vyšlo asi v 6 novinách vyhlásenie STU (údaj na základe 
monitoringu). 
Diskusia. 



J. Dický: upozornil na postavenie AS ako samosprávneho orgánu univerzity, ktorý by mal 
rozhodovať o vybudovaní kampusu a nie vláda. Treba poznať stanovisko akademických 
senátov fakúlt a univerzity a podľa toho pokračovať. Rozhodovať sa predovšetkým na pôde 
STU. Treba sa pozrieť na otázku vybudovania kampusu aj zo strany študentov. 
J. Galanová: skúšobne položila otázku študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia 
a prvákom inžinierskeho štúdia. Drvivá väčšina sa vyjadrila proti kampusu na Záhorí. 
Rektor apeloval na prítomných, aby sa nad touto možnosťou zamysleli, najmä ak by to 
zafinancovala vláda. Predstavitelia Eurovalley nepožadujú ako protihodnotu naše budovy, tie 
by STU mohla predať na základe výhodnejšieho tendra. Bol vypracovaný audit, čo by stála 
rekonštrukcia FEI a odhad jednej budovy bol 130 miliónov. Opravy potrebujú aj ďalšie 
budovy FEI, budovy FCHPT, SvF. Celá diskusia je zatiaľ v hypotetickej polohe. 
E. Gondár: vyjadril názor, že celý problém stojí a padá na lokalizácii kampusu. Ak sa 
o lokalizácii na Záhorí diskutuje už teraz, môže sa to odzrkadliť na prijímacích pohovoroch.  
E. Kráľová: navrhla, aby sa vedenie zaoberalo tým, čo treba na dobudovanie univerzity  
a skúsiť rokovať nielen s vládou, ale aj s mestom. Nakoľko sa vo svojej odbornej praxi 
zaoberá problematikou budovania univerzitného kampusu, upozornila na rozdiel európskeho 
typu univerzitného mesta a anglo-saského, či amerického univerzitného kampusu. Zatiaľ ešte 
u nás žiadny developer nebudoval univerzitu.  
Rektor by privítal, keby sa urobila štúdia, ocenil sa súčasný majetok a vyčíslili by sa potrebné 
investície. Bez týchto údajov nemá zmysel o tom diskutovať. 
M. Žalman: senát by sa mal v podstate  vysloviť k potrebe takejto analýzy.  
P. Schreiber: sa vyjadril k lokalizácii. V televízii bola zverejnená mapa, kde Eurovalley bolo 
situované medzi Malacky a Leváre. 
A. Puškár: podotkol, že treba zvažovať záruku zafinancovania vládou. Ako príklad uviedol 
novostavbu divadla a fakultnej nemocnice na Rázsochách. 
M. Žalman: informoval, že nové vedenie pripravuje Dlhodobý zámer rozvoja STU, v ktorom 
určite bude zakomponovaný takýto vážny problém. Zámer bude predmetom odsúhlasenia 
v AS. 
M. Huba: zaujal stanovisko, že už teraz sa treba zaoberať argumentmi pre a proti. Na STU je 
dostatok odborníkov, ktorý myšlienku vybudovania kampusu na Záhorí vedia posúdiť 
z viacerých hľadísk. 
Peter Telek – študent FEI  položil otázku rektorovi, či má pripravené stanovisko STU ku 
kampusu na zajtrajšie rokovanie vlády. Rektor odpovedal, že na stretnutie s predstaviteľmi 
idú aj zástupcovia zo SAV, Univerzity Komenského a iných škôl a nebude rokovať, len 
počúvať. 
 
Ďalšie aktuálne otázky: 
Rektor informoval členov AS, že zástupcami – štatutármi sa stali prorektori F. Janíček a D. 
Petráš. Ďalšie neobsadené prorektorské miesta bude riešiť v krátkom čase. 
Vedenie STU od ostatného zasadania AS sa venovalo: 
– plánu hlavných úloh vedenia na 1. polrok 2007 
– výročnej správe STU 
– prebiehajúcim výzvam na projekty 7. RP 
– príprave osláv 70. výročia založenia STU 
– stavu komplexného informačného balíka STU v roku 2006 
– stavu v inštalácii kioskov na prístup študentov k AIS 
– Vydavateľstvu STU 
– príprave STU na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ 
– výsledkom analýzy garantov študijných programov na STU 

 



Kvestorka STU Ing. Žideková informovala AS o negatívnych zmenách v dotácii. MŠ SR 
zrušilo navrhované zmeny a ponechalo koeficienty z minulých rokov. Podľa správ z MŠ SR, 
nebude finančne pokrytá valorizácia platov, najhoršie dopadla kapitola tovary a služby, ktorá 
poklesla na 87 % minuloročnej úrovne. Materiál bude predložený na rokovanie 2. 4. 2007. 
 
K bodu 4 – voľby podpredsedu AS STU 
 
Predsedníctvo AS do funkcie podpredsedu AS navrhuje  prof. Maroša Finku, s jeho súhlasom. 
Nakoľko členovia AS nenavrhli ďalšieho kandidáta, voľba prebehla s jedným kandidátom. 
Podpredsedu AS STU v súlade s rokovacím poriadkom AS volili členovia zamestnaneckej 
časti AS. 
Tajné voľby prebehli pod dohľadom predsedu LK prof. Komana a Jána Šuleka. 
 
Prof. Koman informoval, že bolo odovzdaných 23 platných lístkov. Za kandidáta hlasovalo 
19 členov AS, proti – 1 člen AS a zdržali sa 3 členovia AS. 
 
Záver: prof. Maroš Finka bol zvolený za podpredsedu AS STU. 
 
K bodu 5 – Schválenie harmonogramu volieb do Akademického senátu STU na funkčné 
obdobie 2007 - 2011 
 
Doc. František Urban sa vzdal členstva v AS STU, nakoľko bol vymenovaný do funkcie 
prodekana SjF. Jeho odchodom sa uvoľnilo jedno miesto v LK AS pre zástupcu zo SjF. 
Návrh zástupcu SjF v LK AS: doc. Gondár 
 
Voľby člena do LK AS STU. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 30 členov AS STU 
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  
Záver: doc. Ing. Ernest Gondár bol zvolený za člena LK AS STU. 
 
Voľby volebnej komisie pripravujúcej a uskutočňujúcej voľby do Akademického senátu 
STU na funkčné obdobie 2007 – 2011 (VK AS) 
P AS navrhlo za členov VK AS členov legislatívnej komisie doplnených o jedného člena za 
študentskú časť AS. 
Návrh: prof. Anton Puškár, prof. Marian Koman, prof. Peter Vodrážka, doc. Ľubomír 
Šumichrast, doc. Ernest Gondár, prof. Karol Velíšek, prof. Vladimír Vojtek, Ing. Jana 
Rőschlová, Soňa Hudáková, Ján Šulek 
 
Voľba členov VK AS 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 1)  
 
Záver: AS STU zvolil členov VK AS na základe návrhu P AS 
 
Voľba predsedu VK AS 
Návrh: prof. Marian Koman 
Hlasovanie(len členovia VK AS):  



Prezentovalo sa 9 členov VK AS 
(za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1)  
Záver: prof. Marian Koman bol zvolený za predsedu VK AS 
 
 
Harmonogram volieb 
Predseda LK AS prof. Koman skonštatoval, že k predloženému harmonogramu neprišla ani 
jedna pripomienka. 
Návrh uznesenia č.28.1/2007 
AS STU schvaľuje harmonogram volieb 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.1/2007 
 
K bodu 6 – schválenie Zásad volieb do AS STU 
Predseda LK AS skonštatoval, že k zásadám prišli pripomienky len k presnejšej štylizácii čl. 
2, bodu 2 a čl. 3 bodu 2. Predmetné doplnenia boli prítomným prezentované prostredníctvom 
data projektoru. 
 
Návrh uznesenia č. 28.2/2007 
AS STU schvaľuje zásady volieb 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.2/2007 
 
Predseda LK AS predložil prítomným návrh na volebné obvody a na počty mandátov vo 
forme návrhu uznesenia. 
 
Návrh uznesenia č. 28.3/2007 
AS STU schvaľuje na funkčné obdobie 2007 – 2011, v súlade so zákonom o vysokých 
školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútom STU, 
sedem volebných obvodov:  
1/ Stavebná fakulta,  
2/ Strojnícka fakulta,  
3/ Fakulta elektrotechniky a informatiky,  
4/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
 5/ Fakulta architektúry a Rektorát STU,  
6/ Materiálovotechnologická fakulta,  
7/ Fakulta informatiky a informačných technológií.  
 
V každom volebnom obvode má zamestnanecká časť 4 mandáty a študentská časť 2 
mandáty. 
 
 



Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.3/2007 
 
Predseda AS STU a predseda LK AS sa 5. marca 2007 stretnú s predsedami zamestnaneckých 
a študentských častí AS fakúlt, aby prekonzultovali prípravy volieb na fakultách. Predseda 
LK prof.M. Koman pripravil ako odporúčanie návrh harmonogramu volieb členov 
a náhradníkov AS STU. Materiál bude prerokovaný na spoločnom stretnutí. 
 
K bodu 8 – informácia o novele vysokoškolského zákona 
Z MŠ SR bolo avizované skrátené pripomienkové konanie k paragrafovému zneniu nového 
zákona o vysokých školách. 
J. Galanová informovala, že RVŠ má viacero pripomienok, všetky sú dokumentované na 
internetových stránkach RVŠ. 
J. Dický: síce ešte nie je paragrafové znenie zákona, ale podľa informácií akademický senát 
stratí viaceré právomoci v rozhodovaní, Rada vysokých škôl by mala pripomienkovať aj nové 
postavenie senátu. 
M. Žalman sa prikláňa k názoru, že by bolo vhodné vyhodnotiť činnosť správnych rád, aké 
prínosy znamenali pre vysoké školy a rozhodnúť sa ako budú pokračovať ďalej. 
Navrhol, aby sa AS vzhľadom na nepripravenosť zákona dohodol o ďalšom postupe. . M. 
Finka navrhol dať dokopy pripomienky členov akademickej obce, zvolať mimoriadne 
zasadanie P AS, ktoré spracuje pripomienky a pošle ich RVŠ a predkladateľovi zákona. 
 
Návrh uznesenia č. 28.4/2007 
AS STU ukladá P AS STU bez odkladu informovať členov AS STU o doručení 
paragrafového znenia návrhu zákona o vysokých školách a na základe spracovania 
písomných pripomienok členov AS STU doručených v stanovenom termíne 
predsedníctvu AS STU spracovať stanovisko AS STU k predmetnému dokumentu a to 
postúpiť RVŠ a MŠ SR. 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.4/2007 
 
K bodu 9 – rozličné 
Členovia AS STU sa vrátili k problematike budovania kampusu. 
Prorektor Janíček navrhuje postupovať dvomi krokmi, najprv vypracovať analýzu celého 
majetku STU a vypracovať štúdiu. Na základe týchto podkladov rozhodnúť o ďalšom 
pokračovaní, bez zásahov či už vlády alebo investorov. Pokiaľ sme nezávislí, je takmer 
nemožné postaviť novú univerzitu za 50 – 60 miliárd, keď nemáme na reálny život. Záujem 
o investovanie do STU prejavila aj PENTA a iné spoločnosti. 
E. Kráľová: určite sa nevyhneme vstupu verejného a súkromného sektoru na univerzitu, ale 
mali by sme byť lepšie pripravení, čo od toho očakávame. Najlepšie svoje požiadavky 
zadefinujú jednotlivé fakulty, aby to bol obojstranný úžitok. Bolo by dobré o tom vopred 
diskutovať. 



E. Gondár: musíme mať jasné, čo sa stane, keď naša univerzita nebude v Bratislave, aké to 
bude mať dôsledky. A čo umiestnením v inej lokalite chceme dosiahnuť. 
F. Janíček: prodekani fakúlt už boli požiadaní, aby zadefinovali svoje rozvojové programy. 
V súčasnosti sa spracúva energetickú analýzu. 
A. Puškár: čo sa týka opráv budov, sú príklady, že nové budovy sú aj horšie a existujú 
príklady veľmi kvalitne rekonštruovaných budov. 
 
Najbližšie zasadanie P AS bude 19. 3. 2007, AS STU bude zasadať 2. 4. 2007. 
 

 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                              predseda AS STU 
 
 
Overili: 
prof. Marian Koman 
Ján Šulek 
 
2. 3. 2007 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 


