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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 15 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 2. 11. 2009 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar (SvF), prof. K. Balog (MTF)  
Neospravedlnení: Ing. J. Szalay (FA), prof. V. Kvasnička (FIIT) 
Nemá zastúpenie: študentská časť FEI 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. M. Finka, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. D. Petráš, Ing. V. 
Kovár, prof. K. Ivanička, prof. P. Horváth 
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
K bodu – Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
Podpredseda AS STU informoval, že na všetkých fakultách, okrem FEI prebehli doplňujúce voľby 
do študentskej časti AS STU. Legislatívna komisia AS STU na svojom zasadaní 30. 10. 2009 
skonštatovala, že pri voľbách na fakultách bol dodržaný volebný poriadok AS STU a voľby na FEI 
prebehnú 11. 11. 2009. Novým členom senátu Bc. Monike Matejkovej, Bc. Tomášovi Kopeckému 
(SvF, Bc. Martinovi Šulajovi, Ing. Andrei Haringovej (SjF), Bc. Zuzane Oravcovej, Marekovi 
Šalátovi (FCHPT), Ing. arch. Jurajovi Česelskému, Mateji Vonkomerovej (FA), Ing. Zuzane 
Kelemenovej, Ing. Eve Zibrínovej (MTF) a Ing. Tomášovi Kováčikovi (FIIT) odovzdal 
podpredseda AS osvedčenia o zvolení za člena AS STU. 
Predseda AS skonštatoval, že nové zloženie AS STU nespĺňa požiadavku vysokoškolského zákona, 
aby študentská časť senátu mala 1/3 zastúpenie. Akademický senát STU na tomto zasadnutí 
prerokuje predkladané materiály podľa programu a schvaľovací proces prebehne na zasadaní AS 
STU dňa 23. 11. 2009. 
Do zasadania AS STU dňa 23. 11. 2009 si študentská časť AS STU zvolí predsedu, podpredsedu 
a zástupcov do komisií. 
 
K bodu – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Igor Ščepka a Ing. Zuzana Kelemenová 
a za skrutátorov:  
prof. Ing. Marian Peciar a Ing. Ján Máté 
 
Návrh programu: 
 

2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU 
dňa 25. 5. 2009 

3. Aktuálne otázky STU 
4. Správa o činnosti AS za akad. rok 2008/2009 
5. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium univerzitných doktorandských študijných 

programov v akad. roku 2009/2010 
6. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium univerzitného bakalárskeho študijného programu 

Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 
7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium univerzitných inžinierskych študijných programov 

v akad. roku 2010/2011 
8. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium univerzitných doktorandských študijných 

programov v akad. roku 2010/2011 
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9. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU 
10. Informácia o AIS a EIS 
11. Rozličné 

 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a 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 25. 5. 2009.  
 
Kontrola uznesení: 
Návrh uznesenia č. 14.2/2009 
AS STU prerokoval Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU, súhlasí s ich obsahom 
a navrhuje, aby nadobudli účinnosť dňom ich podpísania rektorom STU. 
 
Predseda skonštatoval, že uznesenie je splnené. 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Nakoľko od posledného zasadania AS STU uplynulo 5 mesiacov, vedenie STU rokovalo 9x 
a kolégium rektora 3x. Preto rektor STU informoval členov AS len o zásadných témach zasadaní 
vedenia STU a kolégia rektora, ktorými boli: 
– Zhodnotenie výsledkov komplexnej akreditácie STU 
– Štrukturálne fondy 
– Čerpanie fondov 
– Plán verejného obstarávania 
– Reprezentačná predajňa kníh STU 
– Vyhodnotenie výstavy Akadémia vzdelávania 
– Analýza akreditovaných študijných programov 
– Stav ubytovania na STU 
Diskusia bola zameraná na akreditované študijné programy, ich implementáciu a ubytovanie 
študentov na ŠD. 
 
K bodu 4 – Správa o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009 
Predseda AS STU skomentoval výročnú správu AS STU za akad. rok 2008/2009. Upozornil na 
prípravu volieb rektora a nového senátu, s prípravou by sa malo začať vo februári 2010. V správe je 
aj spomenuté 20. výročie nežnej revolúcie. V súvislosti s tým, by bolo vhodné pripomenúť si vo 
forme konferencie vznik Rady vysokých škôl na pôde našej univerzity a zhodnotiť vývoj 
samosprávy vysokých škôl na Slovensku za posledných 20 rokov. 
 
K bodu 5, 6, 7 a 8 – Ďalšie podmienky prijímania na univerzitné študijné programy... 
Podmienky na prijímanie na študijné programy univerzitných ústavov z zmysle zákona o vysokých 
školách schvaľuje AS univerzity. 
V zmysle programu boli predložené ďalšie podmienky prijímania na študijné programy 
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na Ústave manažmentu STU. 
K materiálom sa mali možnosť vyjadriť členovia AS STU písomnou formou. Niektoré pripomienky 
sú už v predkladanom materiáli zapracované. 
Diskusia: Nie v každom z predkladaných 4 materiálov sú uvedené poplatky, poplatky na 
doktorandských študijných programoch sú rôzne. Predkladateľ prijal pripomienky. 
Spracovateľ súhlasil aj s pripomienkou, že na košieľke má byť uvedené namiesto „univerzitných 
programov“ programy uskutočňované na Ústave manažmentu. 
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K bodu 9 – Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU 
Materiál uviedol prorektor J. Kalužný. 
Predseda LK informoval, že LK AS prerokovala materiál a predkladaný materiál už zohľadňuje 
pripomienky LK AS. 
Diskusia bola zameraná na kritériá hodnotenia doktorandov, čo tvorí štipendijný fond na vyplácanie 
motivačných štipendií (pror. J. Kalužný vysvetlil, že MŠ SR dáva k doktorandským štipendiám 
z ich objemu ešte 10 % finančných prostriedkov podľa počtu doktorandov) 
 
K bodu 10 – Informácia o AIS a EIS 
Prof. P. Horváth oboznámil prítomných s históriou zavádzania Akademického informačného 
systému a Ekonomického informačného systému na STU, zakúpenými licenciami, ďalším 
zavádzaním systémov a udržiavaním systémov. 
Diskusia sa týkala vyhodnocovania spokojnosti so systémom, aká je spätná väzba užívateľov, čo 
zahŕňajú náklady na ročnú údržbu. 
 
K bodu 11 – Rozličné 
P. Ballo: FEI požiadalo o zjednodušenie vzájomného započítavania výkonov. Prorektor M. Finka 
garantoval zostavenie nových pravidiel na základe návrhov novej koncepcie zo strany fakúlt. 
Doc. Hrmo poukázal na súvislosti, ktoré vyplynuli z prechádzajúceho prijatého uznesenia AS STU 
týkajúceho sa zmeny Organizačného poriadku ICV STU na činnosť Ústavu inžinierskej pedagogiky 
a humanitných vied MTF STU. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
predseda AS STU 

Overili: 
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD. 
Ing. Zuzana Kelemenová 
 
5. 11. 2009 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 
 


