AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 8
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 21. 4. 2008 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov
Ospravedlnení: doc. M. Huba (FEI), prof. P. Návrat, E. Danillová (FIIT)
Neospravedlnený: M. Závadský (SvF)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, prof. F. Janíček, prof. M. Finka, Ing. H. Žideková, doc. J.
Vajda, prof. A. Kopáčik, prof. O. Moravčík, prof. Ľ. Molnár, prof. D. Bakoš, prof. Ľ. Petránsky,
Ing. V. Kovár, Ing. A. Klejová
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc., Juraj Česelský
a za skrutátorov:
Ing. Vladimír Chmelko, PhD., Zuzana Oravcová
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 31. 3. 2008
3.
Aktuálne otázky STU
4.
Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
5.
Schvaľovanie úprav štatútov fakúlt STU
6.
Schvaľovanie vysporiadania pozemkov v k. ú. Trnava
7.
Rozličné
Predseda AS STU informoval prítomných, že z výjazdového zasadania P AS dňa 14. 4. 2008
vyplynul ďalší bod rokovania – Schvaľovanie vysporiadania pozemkov v k. ú. Trnava a navrhol
ho zaradiť za schvaľovanie rozpočtu.
Ďalším materiálom, ktorý bolo treba zaradiť do rokovania boli Podmienky prijatia na štúdium
v univerzitných študijných programoch. Na základe odporúčania predsedu AS, podpredsedu AS
a predsedu LK bol aj tento materiál zaradený do programu.
V legislatívnej komisii AS nie je zástupca z FCHPT. Voľba člena LK bude zaradená ako ďalší
bod.
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 31. 3. 2008
3.
Aktuálne otázky STU
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Schvaľovanie vysporiadania pozemkov v k. ú. Trnava
Schvaľovanie úprav štatútov fakúlt STU
Schvaľovanie Podmienok prijatia na štúdium v univerzitných ŠP
Schválenie člena legislatívnej komisie AS
Rozličné

Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a upravenom programe:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU dňa 31. 3. 2008.
Predseda AS skonštatoval, že všetky uznesenia AS sú splnené. Čo sa týka informovanosti členov
AS ide o dlhodobý zámer a bude sa v ňom pokračovať.
EK AS zasadala 14. 4. 2008 a LK AS zasadala 16. 4. 2008. Svoje stanoviská predložia v rámci
prerokúvaných bodov.
Na sekretariát senátu prišli kópie ministerstvom školstva schváleného Dodatku č. 1 k Poriadku
prijímacieho konania na STU a Dodatku č. 3 k Štatútu STU. Zo sekretariátu rektora prišiel
písomne oznam o zriadení Ústavu inžinierskych štúdií STU a Ústavu manažmentu STU.
Prorektor J. Kalužný informoval predsedu AS o formálnej pripomienke k Študijnému poriadku
zo strany MŠ SR. Pripomienky budú do materiálu zapracované a Študijný poriadok bude opäť
zaslaný na MŠ SR na zaregistrovanie.
Predseda študentskej časti AS informoval, že do Študentskej rady vysokých škôl bol za
študentskú časť AS STU zvolený Martin Charvát.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Nosnými
témami rokovaní boli:
– Ľudské zdroje na STU
– Energetická koncepcia na STU
– Ústav manažmentu STU
– Rozvoj STU v rokoch 2008 – 2011
– Stratégia rozvoja ľudských zdrojov
– Rozdeľovanie dotácií na súčasti STU v budúcnosti
– Čerpanie štrukturálnych fondov
– Optimalizácia energetického hospodárstva na STU
– Investičné zámery STU
Prorektor F. Janíček dodá na sekretariát AS materiál k energetickej koncepcii na STU.
Rektor V. Báleš informoval prítomných o stretnutí predsedov rektorských konferencií šiestich
stredoeurópskych štátov. STU podporuje vytvorenie európskeho technologického inštitútu
v oblasti Viedeň – Bratislava.
K bodu 4 – Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Rektor prítomných informoval, že v rozpočte nenastali podstatné zmeny. Vedenie opäť rokovalo
s dekanmi a všetci, okrem jedného súhlasia s predloženým návrhom rozdelenia dotácie.

2

Predseda EK AS I. Hudec informoval, že EK AS opäť 14. 4. 2008 zasadala k uvedenému
materiálu a a navrhuje AS STU schváliť rozdelenie dotácie STU z MŠ SR bez pripomienok.
Diskusia:
K. Balog prezentoval stanovisko MTF.
Presná citácia:
Predovšetkým sa chcem poďakovať tým členom senátu, ktorí nás na minulom zasadnutí
podporili. Viem, že to nemali pri hlasovaní a ani neskôr jednoduché.
Za seba a za svojich kolegov z MTF chcem ďalej povedať, že:
1. Prerozdelenie dotačných prostriedkov v rámci STU nepovažujeme za spravodlivé,
motivačné a v súčasnej situácii ani za potrebné.
2. Na úrovni STU sme negovali dohodnuté pravidlá delenia a neurobili sme nič, aby sme
ich nahradili iným systémom do budúcnosti – čo sa nám vypomstí v nasledujúcich
rokoch, lebo deliť sa bude ad hoc.
3. Viackrát na viacerých fórach boli spochybnené výkony MTF. Na druhej strane nikto
nespochybnil peniaze, ktoré jednotlivé fakulty z týchto výkonov získali prerozdelením.
4. MTF akceptuje vašu mienku a do 1. ročníka bakalárskeho štúdia prijme menej študentov.
Čo to urobí s rozpočtom STU a teda aj dotáciami jednotlivých fakúlt, nedokážeme
odhadnúť.
My senátori za MTF návrh prerozdelenia dotácií nepodporíme. Po rozhovoroch pána rektora
s naším dekanom ale nechceme pôsobiť kontraproduktívne, vidíme že je dostatočný počet
senátorov na odsúhlasenie návrhu, a preto nebudeme o danom bode hlasovať. Nechávame na
vás, ako sa rozhodnete.
Celkom na záver: MTF je hrdá na výsledky, ktoré dosiahla. Želám všetkým fakultám univerzity,
aby sa im podarilo podobne medziročne zvyšovali výkony. Porastie tým prestíž a kvalita STU
a v neposlednom rade – bude čo prerozdeľovať.
Návrh uznesenia č. 8.1/2008
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržali sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2008.
V súvislosti so schvaľovaným materiálom EK AS navrhla ďalšie uznesenie:
EK AS odporúča vedeniu STU pripraviť zásady delenia prostriedkov na STU vrátane
financovania univerzitných ústavov.
J. Dický navrhol, aby v pravidlách bolo uvedené, kedy sa pri rozpočte použije neštandardný
postup a rámcové hranice, kedy sa budú používať úpravy rozpočtov súčastí univerzity.
Návrh uznesenia po diskusii:
Návrh uznesenia č. 8.2/2008
AS STU žiada rektora pripraviť zásady delenia prostriedkov na STU vrátane financovania
univerzitných ústavov do októbra 2008.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržali sa – 3)
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AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2008.
K bodu 5 – Vysporiadanie pozemkov v k. ú, Trnava
Prorektor F. Janíček oboznámil prítomných, že po trojmesačnom rokovaní s mestom Trnava
došlo k dohode o vysporiadaní majetku STU a mesta Trnavy. Ide o kúpu pozemku na Paulínskej
ulici, zámenu pozemkov a zriadenie vecného bremena. Dekan MTF informoval, že AS MTF
schválil predkladané zámery.
Návrh uznesenia č. 8.3/2008
AS STU schvaľuje zámenu pozemkov medzi Mestom Trnava a STU Bratislava a to tak, že:
Mesto Trnava odovzdá STU pozemky:
• p. č. 1484/2-zast. pl. s výmerou 1017 m2, ktorý sa nachádza pod laboratóriami MTF
STU na Botanickej ul.,
• p. č. 1484/3-zast. pl. s výmerou 1305 m2, ktorý sa nachádza pod laboratóriami MTF
STU na Botanickej ul.
Spolu výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na zámenu: 2322 m2.
STU Bratislava odovzdá Mestu Trnava pozemky:
• p. č. 1486/3-ost. pl. s výmerou 2069 m2, pri okružnej križovatke na ul. J. Bottu, kde
sa nachádza chodník pre peších a zeleň, ktorej údržbu vykonáva mesto,
• p. č. bez čísla (zamerané Ing. Ďurišom, podané na k.ú. predpokladané p.č. 1484/14),
s výmerou 253 m2 - chodník pri budove Ťažké laboratória na Botanickej ulici na
križovatke z vonkajšej strany plotu areálu MTF. Ide o chodník pre peších so
zástavkou MHD, o ktorý sa stará Mesto Trnava.
Spolu výmera pozemkov vo vlastníctve STU Bratislava 2322 m2.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie 8.3/2008
Návrh uznesenia č. 8.4/2008:
AS STU schvaľuje kúpu pozemkov pre STU Bratislava od Mesta Trnava na Paulínskej
ulici.
Vo vlastníctve Mesta Trnava sú tieto pozemky, ktoré STU odkúpi :
• p. č. 590/1-zast. pl. s výmerou 3860 m2, ktorý sa nachádza pod budovou MTF STU
na Paulínskej ul. a užíva ho MTF STU Trnava,
• p. č. 590/3-pl. s výmerou 6260 m2, ktorý sa nachádza vedľa budovy MTF STU na
Paulínskej ul. Z dôvodu plánovanej výstavby miestnej komunikácie predmetom
kúpy môže byť časť pozemku mimo budovy MTF STU s výmerou asi 2871 m2,
• upresnenie časti pozemku 590/3 pre parkovisko (potrebné zameranie).
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 8.4/2008
Návrh uznesenia č. 8.5/2008
AS STU schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku 1637/1 - Botanická záhrada.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 8.5/2008
Po odsúhlasení uznesení bodu rokovania 5 senátor J. Dický nastolil akademickú otázku, z akého
fondu sa budú financovať pozemky pod fakultami, ktoré sú majetkom STU. Rektor odpovedal,
že v prípade Trnavy to bude hradené zo štrukturálnych fondov.
Prorektor F. Janíček pripraví stanovisko k tomuto problému, ktoré prerokuje v P AS.
K bodu 6 – Schvaľovanie úprav štatútov fakúlt STU
Predseda LK AS P. Ballo informoval, že LKAS sa zišla 16. 4. 2008 a spolu s JUDr. Fabianovou
prerokovala 5 dodatkov k štatútom fakúlt a 2 štatúty v plnom znení.
Na základe rokovania LK AS STU odporúča doplniť do rokovacích poriadkov fakultných
senátov dôvody zániku členstva vo fakultnom senáte v znení:
Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká v súlade so zákonom a štatútom fakulty a tiež
ukončením členstva v akademickej obci fakulty.
Postupne boli prerokované všetky dodatky k štatútom.
LK AS ku všetkým predkladaným štatútom zaujala kladné stanovisko a odporúča členom AS
STU ich schválenie.
Dodatok č. 1 k Štatútu FIIT STU
Návrh uznesenia č. 8.6/2008
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 k Štatútu FIIT STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 8.6/2008
Dodatok č. 1 k Štatútu FEI STU
Dekan FEI doc. J. Vajda v krátkosti oboznámil prítomných s dodatkom. Obsahuje zmeny
vyplývajúce zo zákona a z poznatkov na fakulte.
Návrh uznesenia č. 8.7/2008
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 k Štatútu FEI STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.7/2008
Dodatok č. 1 k Štatútu MTF STU
Dodatok zohľadňuje len zmeny vyplývajúce zo zákona
Návrh uznesenia č. 8.8/2008
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 k Štatútu MTF STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.8/2008
Dodatok č. 3 k Štatútu FCHPT STU
Dekan stručne charakterizoval dodatok k štatútu.
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Návrh uznesenia č. 8.9/2008
AS STU schvaľuje dodatok č. 3 k Štatútu FCHPT STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.9/2008
Dodatok č. 1 k Štatútu FA STU
Dekan stručne charakterizoval dodatok k štatútu.
Návrh uznesenie č. 8.10/2008
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 Štatútu FA STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.10/2008
Štatút SjF STU
I. Ščepka objasnil, že SjF pripravila nové znenie štatútu, pretože vzniklo veľké množstvo zmien.
Štatút bol prerokovaný s JUDr. Fabiánovou a je v súlade so zákonom.
Návrh uznesenia č. 8.11/2008
AS STU schvaľuje Štatút SjF STU bez pripomienok
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č.8.10/2008.
Štatút SvF STU
Dekan SvF A. Kopáčik zdôvodnil neštandardný rozsah nového Štatútu SvF, bol spracovaný
JUDr. Jánom Gajniakom.
Diskusia sa týkala rozsahu štatútu, systému spracovania dodatkov a podriadenosti fakultných
štatútov štatútu univerzity.
Rektor vysvetlil, že na kolégiu rektora bola odporúčaná jednotná forma pre všetky fakulty.
Návrh uznesenia č. 8.12/2008
AS STU schvaľuje Štatút SvF STU bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil Štatút SvF STU.
Poznámka predsedu AS M. Žalmana k prerokovávanému bodu: Štatúty v zmysle zákona
predkladajú akademickému senátu univerzity dekani fakúlt. Návrhy zmien štatútov neboli
zaslané ani rektorovi ani prorektorom. Na univerzite absentuje súhrnná dokumentácia právnych
noriem fakúlt, preto by sa mala do budúcnosti stanoviť forma predkladania právnych noriem
fakúlt.
K bodu 7 – Podmienky prijatia na štúdium v univerzitných študijných programoch
Prorektor M. Finka na zasadanie AS každému senátorovi poskytol predmetný materiál.
Podmienky prijímania sa týkajú pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijných programoch:
Priestorové plánovanie a manažment, Ekonomika a riadenie stavebníctva, Manažérstvo
chemických a potravinárskych technológií a pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijných
programoch: Priestorové plánovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky.
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Diskusia sa týkala ukončenia bakalárskeho štúdia v študijných odboroch, počtov prijímaných
študentov, poplatkov za materiálne zabezpečenie, kritérií prijatia – sú mierne, vhodnejší by bol
vážený študijný priemer 2,0.
Na základe diskusie predkladateľ prijal pripomienky k číslovaniu, zaradenie úvodného textu
„Ďalšie pripomienky prijatia na štúdium a spôsob ich overenia pre študijné programy....
a definovanie váženého študijného priemeru 2,0 a lepší.
Návrh uznesenia č. 8.13/2008
AS STU schvaľuje podmienky prijatia na štúdium v univerzitných študijných programoch
Priestorové plánovanie a manažment, Ekonomika a riadenie stavebníctva, Manažérstvo
chemických a potravinárskych technológií pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia
a Priestorové plánovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky pre 3. stupeň
vysokoškolského štúdia na akad. rok 2008/09.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 8.13/2008.
K bodu 8 – voľba člena legislatívnej komisie.
Za člena LK AS bol navrhnutý prof. Marian Koman.
Hlasovanie zamestnaneckej časti AS:
Prezentovalo sa 25 členov AS STU
(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 1)
Členom LK AS za FCHPT sa na základe hlasovania stal prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
K bodu – Rozličné
Podnety sa týkali výtlačkov skrípt z Vydavateľstva STU distribuovaných do knižníc fakúlt.
V návrhu sú dva exempláre pre každú fakultnú knižnicu. Návrh treba prehodnotiť a zvýšiť počet
skrípt týkajúcich sa priamo výučby na jednotlivých fakultách.
Ďalšia pripomienka bola k návrhu projektu budovy FIIT, prečo k tomuto návrhu neboli prizvaní
zástupcovia z FA a SvF.
Ďalšie plánované zasadanie AS STU bolo na 30. 6. 2008. Nakoľko medzi zasadaniami je veľký
časový posun, plánuje sa aj zasadanie v máji.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Juraj Česelský
24. 4. 2008
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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