
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 30 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 21. 5. 2007 o 13.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 22 senátorov 
Ospravedlnení: doc. J. Dický (SvF), doc. Ľ. Šumichrast, Ing. J. Rőschlová (FEI), prof. M. 
Koman, prof. M. Šimon (FCHPT), doc. E. Kráľová (FA), prof. K. Velíšek (MTF) 
Neospravedlnení: prof. V. Macura, S. Hudáková, A. Kosová (SvF), J. Šulek (SjF), doc. M. 
Huba (FEI), M. Špaňová (FCHPT), L. Zmoray, J. Česelský (FA), doc. Ľ. Čaplovič (MTF), 
prof. V. Vojtek, M. Ďurfina (FIIT) 
Neobsadené 1 miesto senátora zamestnaneckej časti FA a 1 miesto senátora študentskej časti 
FEI 
 
Senát nebol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, prof. F. Janíček, doc. R. Redhammer, prof. M. Finka, 
prof. J. Kalužný, Ing. M. Štujber, 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, kontrola zápisnice z 2. 4. 2007 
2.  Informácia o výsledkoch volieb 
3.  Schválenie návrhu zriadenia Konfuciovho inštitútu na STU 
4.  Rozličné 

 
K bodu 1 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice a skrutátorov 
zároveň navrhnutí: 
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. a Juraj Jurčo 
 
Predseda AS STU skonštatoval, že zo zápisnice z rokovania 2. 4. 2007 ostala jedna úloha 
otvorená, ktorá však nebola termínovaná, a to uznesenie č. 29.5/2007: 
AS STU žiada rektora o poskytnutie údajov za pracoviská rektorátu, dekanátov 
a celoškolské pracoviská (okrem rektora, prorektorov a kvestorky) v štruktúre: 
a/ počtu pracovníkov 
b/ celkového objemu mzdových prostriedkov 
c/ celkového objemu pohyblivej zložky mzdy  
 
Rektor objasnil, že vedenie STU čakalo na nástup prorektora pre ľudské zdroje a žiadané 
údaje predloží na júnové rokovanie. 
Predseda AS STU oboznámil prítomných s reakciou podpredsedu vlády SR Dušana 
Čaploviča na list zaslaný ohľadne návrhu nového vysokoškolského zákona. Podpredseda 
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vlády vo svojej odpovedi prisľúbil, že sa predmetnej problematike bude venovať v rámci 
rokovania NR SR. 
Doc. J. Galanová v súvislosti s návrhom nového zákona o vysokých školách informovala, že 
Rada vysokých škôl poslala list s pripomienkami k návrhu novely vš. zákona premiérovi, 
každému poslancovi a navrhla aj konkrétne znenie pozmenených uznesení. 
 
K bodu 2 
Predseda AS STU prof. M. Žalman oboznámil prítomných s výsledkom volieb do AS STU. 
Veľká výmena nastala v študentskej časti, kde v činnosti pokračujú len dvaja senátori, 
v zamestnaneckej časti sa vymenilo 11 členov senátu. 
 
K bodu 3 
O návrhu na  zriadenie  Konfuciovho inštitútu na STU rokovalo P AS na svojom zasadaní  
14. 5. 2007 a prijalo odporúčanie pre AS STU návrh schváliť.  
Návrh uviedol prorektor Janíček, ktorý oboznámil prítomných s poslaním inštitútu a ďalšími 
organizačnými otázkami. 
 
Návrh uznesenia č. 30.1/2007 
AS STU schvaľuje návrh rektora na založenie neziskovej organizácie s názvom Konfuciov 
inštitút na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, n. o., a peňažný vklad vo výške 
1000.- Sk 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 20 členov AS 
(za – 19, proti 0, zdržal sa 1) 
 
AS STU nebol schopný uznášania. 
Materiál sa posunul na rokovanie nového senátu. 
 
Na záver rokovania sa predseda senátu prof. Milan Žalman poďakoval prítomným členom AS 
STU za aktívnu prácu v senáte a odovzdal odstupujúcim členom senátu ďakovné listy. 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
                                                                                                              predseda AS STU 
 
 
Overili: 
doc. Ing. Karol Jelemenský PhD. 
Juraj Jurčo 
 
24. 5. 2007 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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