
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 6 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 18. 2. 2008 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov 
Ospravedlnení: M. Závadský, A: Sabová (SvF), doc. P. Ballo (FEI), E. Danilová, J. Máté (FIIT) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, 
prof. M. Finka, Ing. H. Žideková, JUDr. I. Fabianová, Ing. V. Kovár, prof. K. Ivanička, doc. J. 
Vajda, doc. Ľ. Šooš, prof. J. Peterka 
 
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 oznámil prítomným, že doc. P. Daučík sa zo zdravotných dôvodov vzdal členstva v AS 
STU. V zmysle zásad volieb AS a volebného poriadku AS, FCHPT nominovala za člena AS 
STU prof. M. Komana. Predseda AS prof. Komanovi odovzdal osvedčenie o zvolení člena AS 
STU. 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., Mária Petková 
a za skrutátorov:  
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., Július Škopp 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 
Prezentovalo sa 31 členov AS 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU schválil skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
 
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 17. 12. 2007  
3. Aktuálne otázky STU  
4. Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu STU 
5. Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu Správnej rady STU 
6. Schvaľovanie Dodatku č.2 k Študijnému poriadku STU 
7. Schvaľovanie Dodatku č.1 k Poriadku prijímacieho konania na STU  
8. Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2007 k 31. 12. 2007  
9. Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2007 
10. Schvaľovanie Aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008 
11. Prerokovanie návrhu zásad zriaďovania univerzitných ústavov  
12. Harmonogram realizácie rozhodnutia o zriadení Ústavu manažmentu STU 
13. Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu celouniverzitných študijných 
programov  
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14. Rozličné 
 
Predseda AS z pragmatických dôvodov navrhol vylúčiť bod č. 12 a bod č. 8 presunúť ako bod 4. 
Podpredseda AS doc. K. Jelemenský navrhol bod 13 presunúť za bod 10. 
 
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 17. 12. 2007  
3. Aktuálne otázky STU  
4. Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2007 k 31. 12. 2007  
5. Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu STU 
6. Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu Správnej rady STU 
7. Schvaľovanie Dodatku č.2 k Študijnému poriadku STU 
8. Schvaľovanie Dodatku č.1 k Poriadku prijímacieho konania na STU  
9. Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2007 
10. Schvaľovanie Aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008 
11. Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu celouniverzitných študijných 
programov  
12. Prerokovanie návrhu zásad zriaďovania univerzitných ústavov  
13. Rozličné 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU: 
Prezentovalo sa 31 členov AS 
(za – 20, proti – 2, zdržal sa – 9)  
 
AS STU schválil program zasadnutia.  
 
 
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU dňa 17. 12. 2008.  
 
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 4. 2. 2008 zaoberalo programom zasadania AS  
18. 2. 2008. Odporučilo predkladateľovi dopracovať materiál Zásady zriadenia a organizácie 
univerzitných ústavov STU v zmysle pripomienok diskusie a predložiť ho na budúce rokovanie 
AS STU. Materiál je dopracovaný, je predmetom rokovania bodu 12. 
Predseda AS STU informoval o zasadaní RVŠ 1. 2. 2008 aj o zasadaniach Rady pre vedu 
a techniku pri RVŠ a Rady pre rozvoj a financovanie pri RVŠ, ktoré sa zaoberali metodikou 
rozdeľovania finančných prostriedkov vypracovanou MŠ SR. 
 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Nosnými 
témami rokovaní boli: 
– Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2007 
– Aktualizácia dlhodobého plánu rozvoja STU na rok 2008 
– Analýza činnosti CVT STU 
– Investičná činnosť na STU v roku 2007 
– Výstavba novej budova FIIT 
– Projekt multifunkčného ŠD 
– Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na STU 

 2



– Stav komplexnej akreditácie 
– Kolektívna zmluva na rok 2008 
– Stratégia rozvoja STU s ohľadom na možnosti ŠF EÚ 2008 – 2013 
– Príprava projektov budovania výskumných centier excelentnosti zo ŠF EÚ 
– Schválenie správy o vzdelávaní za 2006/2007 
– Dodatok k Študijnému poriadku STU 
– Poriadok prijímacieho konania na STU 
– Materiálovo-technické zabezpečenie Ústavu inžinierskych štúdií 
– Majetkovo-právne usporiadanie majetku v Trnave 
– Zriadenie ústavu inžinierskych štúdií na STU 
– Príprava centier excelentnosti vo výskume na STU 
– Komplexná akreditácia na STU – akreditačný spis 
– Stav prípravy Univerziády 2008 
– Transformácia Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU 
 
 
K bodu 4 – Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 31. 12. 2007 
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala o úpravách dotácie z MŠ SR od 12. 11. 2007 do 
31. 12. 2007. Pridelená dotácia bežných výdavkov predstavuje čiastku 22 808 tis. korún 
a dotácia kapitálových výdavkov 60 000 tis. korún. Dotačné prostriedky sú účelovo viazané. 
Úpravy k 31. 12. 2007 a stav za celý rok je v predloženom materiáli. 
V materiáli na str. 2 je v položke „štátne programy“ omylom uvedená FIIT namiesto FCHPT. 
 
Predseda EK AS I. Hudec informoval, že EK AS zasadala k uvedenému materiálu, nemá k nemu 
pripomienky a odporúča AS STU schváliť materiál. 
 
Predseda AS STU M. Žalman navrhol nájsť pre budúcnosť racionálnejší spôsob schvaľovania 
materiálov týkajúcich sa účelovo viazaných dotačných prostriedkov. AS STU očakáva návrhy od 
vedenia STU. 
 
Návrh uznesenia č 6.1/2008 
AS STU schvaľuje Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 31. 12. 2007 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 6.1/2008. 
 
 
K bodu 5 – Dodatok č. 3 k Štatútu STU 
Dodatok č. 3 je prekonzultovaný s JUDr. I. Fabianovou. Predseda AS pripomenul, že prvé 
čítanie dodatku prebehlo na zasadaní v jeseni. 
 
LK AS na svojom zasadaní 11. 2. 2008 prerokovala predkladaný materiál a odporučila dodatok 
č. 2. schváliť bez pripomienok. Zároveň odporúča AS STU vyžiadať si vysvetlenie k čl. 6 bodu 4 
dodatku č. 3 Štatútu STU 
 
Prorektor M. Finka upozornil na zmeny, ktoré neboli už prerokúvané. 
Diskusia nastala ohľadne čl. 17 bodu 3 a čl. 22 bodu 2, v ktorých sa definuje používanie iného 
ako štátneho jazyka. V prvom prípade je uvedené „v inom ako štátnom jazyku“ a v druhom 
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prípade konkrétne v anglickom jazyku. Obidva články musia byť zjednotené. Okrem toho 
členovia AS upozornili, že v ďalšom predkladanom materiáli – dodatku č. 2 k Študijnému 
poriadku STU je explicitne vymenovaných 5 jazykov. 
JUDr. I. Fabianová: V štatúte je použitá dikcia zo zákona, študijný poriadok túto otázku rieši nad 
rámec zákona. 
AS STU odporúča v štatúte používať dikciu „ v inom ako štátnom jazyku“. 
Diskusia nastala aj k čl. 6 bodu 4, týkajúceho sa uzatvárania, zmeny a zrušovania 
pracovnoprávnych vzťahov uskutočňovaných na fakulte, ktorý sa dopĺňa o..., s výnimkou 
zaradenia do funkcie profesora.“ 
JUDr. I. Fabianová vysvetlila, že všetci zamestnanci sú zamestnancami STU, dekani však majú 
právomoci v oblasti pracovnoprávnej delegované univerzitou. Snahou takto znejúceho článku je, 
aby profesor mohol garantovať študijný program bez ohľadu na jeho príslušnosť k fakulte 
z hľadiska výkonu právomocí v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Pripomienky sa týkali akreditácií, kompetencií rektora a dekanov v oblastiach obsadzovania 
miest a platových otázok. 
K. Jelemenský odporúča k takto formulovanému článku dať písomný výklad. 
Členovia AS STU podali návrh na odsúhlasenie zaradenia bodu 4) predkladaného materiálu do 
dodatku.  
V čl. 6 bod (4) štvrtá odrážka sa dopĺňa takto:...., s výnimkou zaradenia do funkcie 
profesora. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 16, proti – 2, zdržal sa – 16) 
 
Návrh zaradiť bod 4) do Dodatku č. 3 k štatútu STU nebol odsúhlasený. 
 
Dekan FEI J. Vajda mal pripomienku k zneniu bodu 
8) V Čl. 13 v bode (5) písm. e) sa na konci vety pripája znenie: „ Vedecká rada STU stanovuje 
kritéria ako minimálne kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu pre jednotlivé skupiny študijných 
odborov.“ 
v súvislosti s formuláciou „ kritériá ako minimálne kritériá“ 
Na základe diskusie spracovateľ preformuloval znenie na: 
„ vedecká rada STU stanovuje minimálne kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu pre vedeckou radou definované 
skupiny študijných odborov“. 
Ďalšie body dodatku č. 3 vychádzali z dikcie zákona. 
 
Návrh uznesenia č. 6.2/2008 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu STU s pripomienkami. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 6) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 6.2/2007 
 
 
K bodu 6 – Dodatok č. 2 k Štatútu Správnej rady STU 
Úprava Štatútu Správnej rady sa týka len zmeny odvolania sa na zákon o vysokých školách. 
V zmysle zákona AS vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady. 
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LK AS na svojom zasadaní 11. 2. 2008 prerokovala predkladaný materiál a odporučila dodatok 
č. 2. odsúhlasiť bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia č. 6.3/2008 
AS STU odsúhlasil Dodatok č. 2 k Štatútu Správnej rady STU. 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU prijal uznesenie č. 6.3/2008. 
 
 
K bodu 7 – Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku STU 
Spracovateľ materiálu prorektor J. Kalužný vysvetlil, že zmeny v Študijnom poriadku STU 
vyplývajú zo zmeny zákona o vysokých školách. Zvlášť bola vyzvaná študentská časť AS, aby 
sa k materiálu vyjadrila ešte pred zasadaním AS. Študenti k materiálu nemali pripomienky. 
K úpravám v Študijnom poriadku nevznikla žiadna diskusia. 
LK AS na svojom zasadaní 11. 2. 2008 prerokovala predkladaný materiál a odporučila dodatok 
č. 2. schváliť bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia č. 6.4/2008 
AS STU schvaľuje dodatok č. 2 k Študijnému poriadku STU 
 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 6.4/2008. 
 
 
K bodu 8 – Dodatok č. 1 k poriadku prijímacieho konania na STU 
Aj k tomuto materiálu sa mala možnosť vyjadriť študentská časť AS STU ešte pred rokovaním 
AS STU. 
Spracovateľ podal vysvetlenie k jednotlivým článkom. Zmeny vyplývajú zo zjednodušenia 
a spresnenia. 
 
LK AS na svojom zasadaní 11. 2. 2008 prerokovala predkladaný materiál a odporučila dodatok 
č. 2. schváliť bez pripomienok. 
 
Diskusia: 
J. Dický : ako sa stanovujú poplatky študentov prichádzajúcich z iných univerzít, ktorí 
prekračujú stanovenú dĺžku štúdia. 
J. Kalužný: Touto otázkou sa zaoberajú fakulty vo svojich dodatočných podmienkach. 
 
Návrh uznesenia č. 6.5/2008 
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 k Prijímaciemu pokračovaniu konanom na STU 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1) 
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AS STU schvaľuje uznesenie č. 6.5/2008. 
 
 
K bodu 9 – Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2007 
Rektor STU skonštatoval, že väčšina úloh plánovaných v dlhodobom zámere rozvoja STU na 
rok 2007 bola splnená. 
Podpredseda AS K. Jelemenský, ktorý bol poverený spracovaním pripomienok skonštatoval, že 
k vyhodnoteniu DZ za rok 2007 neprišli od členov AS žiadne pripomienky. 
Predseda AS M. Žalman mal pripomienky k nasledujúcim bodom: 
Kapitola 4  – Vzdelávanie  
V bode  a/ aktualizovať termíny, časť materiálov bola v AS schválená  vo februári a ďalšie budú 
schvaľované do konca júna 2008 
Kapitola 7 – Zabezpečovanie kvality 
Bod  a/, ktorý určuje spracovať analýzu odporúčaní EUA a následne návrh systémových opatrení 
smerujúcich k ich realizácii je vyhodnotený ako splnený s poznámkou: 
návrh systémových opatrení bol zapracovaný do aktualizácie dlhodobého zámeru 
a samostatného materiálu prerokovaného AS STU. 
Takýto dokument neexistuje, existuje len priebežná aktualizácia na bežný rok napr. na rok 2008.  
Kapitola 9 – Rozvojové aktivity a investičná činnosť na STU 
Bod  i/ Vypracovanie Stratégie rozvoja energetického hospodárstva na STU v Bratislave je 
vyhodnotený ako splnený v novembri 2007.  
Otázka: Kedy bude predložený do AS STU? 
 
Záver: 
AS STU berie na vedomie Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2007. 
 
 
K bodu 10 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008 
Aktualizácia je spracovaná v rovnakej štruktúre ako v minulých rokoch. 
Podpredseda AS STU K. Jelemenský zhodnotil aktualizáciu s tým, že do aktualizácie sa zahrnuli 
v malej miere aj nepodstatné zámery, chýba finančný odhad a nie sú v nej zahrnuté rekonštrukcie 
budov fakúlt. 
Spracovateľ objasnil, že cieľom aktualizácie nie je finančný odhad, ale zámer. Materiál v zmysle 
zákona sa nemá zaoberať financiami. 
Viacerí členovia senátu upozornili, že v aktualizácii zámeru chýbajú rekonštrukcie budov, V. 
Macura spresnil, že kúrenie na SvF je v havarijnom stave, jedna tretina miestností je odstavená 
od kúrenia. Rektor vysvetlil, že prvoradé investície sú plánované do vedy a vzdelávania, na čom 
stojí rozvoj univerzity a rekonštrukcie by sa mali realizovať prostredníctvom štrukturálnych 
fondov. Prorektor F. Janíček pripomenul, že sa spracúva celková analýza budov, ktorej 
výsledkom bude skutkový stav budov. 
Predseda AS M. Žalman položil otázku, prečo sa hodnotenie EUA necituje pri aktuálnych 
východiskách a upozornil na formuláciu pri výpočte realizovaných zámerov, ktorá znie:: 
„hodnotenie kvality riadenia STU pracovnou skupinou EAU“. Formuláciu navrhuje nahradiť 
textom: vypracovanie návrhov vedenia STU v súvislosti s hodnotením kvality riadenia STU 
pracovnou skupinou EUA alebo zapracovanie záverov hodnotenia EUA do aktualizácie 
dlhodobého zámeru. 
V kapitole 7 – Informačné technológie  v bode a/ zmeniť „aktualizovať súčasný stav napojenia  
do ekonomického systému SOFIA“ (ide o nové výberové konanie na ekonomický informačný 
systém) a v bode f/ vynechať názov informačného systému SOFIA. 
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Ďalej požadoval, aby v nadväznosti na audit boli predložené návrhy opatrení na znižovanie 
energií. 
 
Návrh uznesenia č. 6.6/2008 
AS STU schvaľuje Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja STU s pripomienkami. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 26, proti – 1, zdržal sa – 5) 
AS STU schválil uznesenie č. 6.6/2008. 
 
Na základe diskusie J. Dický podal návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 6.7/2008 
Prehodnotiť spôsob informácie AS STU o aktuálnych otázkach STU s cieľom zvýšiť 
informovanosť členov AS STU. Termín: apríl 2008, zodpovedný: predseda AS. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 31 členov AS STU 
(za – 19, proti – 1, zdržal sa – 11) 
 
AS STU prijal uznesenie č. 6.7/2008. 
 
V. Macura navrhol znenie ďalšieho uznesenia: Zmapovať havarijné situácie objektov 
a vypracovať strategický zámer na ich riešenie.  
Prorektor F. Janíček podotkol, že analýza je vo vysokom štádiu rozpracovanosti a bude AS 
predložená. 
V. Macura po tomto vyhlásení stiahol návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 11 – Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu celouniverzitných 
študijných programov. 
Prorektor M. Finka reagoval na pripomienky, ktoré prišli do zasadania AS STU od P. Návrata, 
B. Kováča a M. Čambála. Informoval, že v podkladoch nastala zmena, nakoľko prof. D. Baran 
odchádza z STU. Namiesto neho bude garantom prof. J. Šíma. V študijnom programe ekonomika 
a riadenie je ako spolugarant doplnený prof. Tomašovič. 
Prorektor F. Janíček v zmysle požiadavky z P AS, že k akreditácii celouniverzitných programov 
je potrebné písomné vyjadrenie dekanov jednotlivých fakúlt požiadal dekanov o vyjadrenie. 
Všetci dekani vyjadrili písomný súhlas s akreditáciou celouniverzitných programov. 
V diskusii zazneli otázky ohľadne garancie postupu študentov do vyššieho ročníka, personálneho 
a finančného zabezpečenia ústavov. Členovia AS STU upozornili, že osoby vystupujúce ako 
garanti a spolugaranti nemôžu figurovať vo viacerých študijných programoch na jednom stupni. 
 
Záver: 
AS STU prerokoval podklady pre komplexnú akreditáciu celouniverzitných študijných 
programov. 
 
 
K bodu 12 – Návrh zásad zriaďovania univerzitných ústavov 
Rektor STU uviedol, že materiál je upravený v zmysle pripomienok P AS. 
Predseda AS upozornil na možnú potrebu zriadenia centra na obsluhu ústavov pri vzniku 
viacerých ústavov. 
V diskusii zazneli otázky týkajúce sa zastúpenia ústavov v AS, odhadu počtu nových študentov, 
financovania ústavov, mechanizmu súhlasu dekanov. 
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Na otázku zastúpenia ústavov v AS, predseda vysvetlil, že členovia AS budú volení v zmysle 
platného zákona. 
 
Najbližšie zasadanie P AS bude 17. 3. 2008 a AS STU 31. 3. 2008. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
                                                                                                              predseda AS STU 
 
 
Overili: 
Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. 
Mária Petková 
 
21. 2. 2008 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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