
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 20 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 31. 5. 2010 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov 
Ospravedlnení: prof. M. Koman (FCHPT), doc. E. Kráľová (FA), Martin Horniak (FEI) 
Neospravedlnení: Ing. A. Haringová (SjF) 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. D. Petráš, doc. R. 
Redhammer, doc. J. Vajda, prof. Ľ. Šooš, prof. O. Moravčík, prof. P. Horváth, Ing. F. Hulík 
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
 
K bodu 2 – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
Ing. Dr. Juraj Szalay, PhD., Bc. Martin Šulaj 
a za skrutátorov:  
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., Ing. Eva Zibrínová 
 
Predseda AS STU navrhol doplniť program o vyhlásenie volieb kandidáta na rektora STU, ktorý sa 
zaradí za 6. bod programu. 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU 
4.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU dňa 3. 5. 2010 

1. Informácia o zaobstarávaní výpočtovej techniky  
2. Informácia o úložiskách záverečných prác 

5. Správa člena SR STU o zasadnutí dňa 4. 5. 2010 
6. Aktuálne otázky STU 
7. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
8. Schvaľovanie dodatku k Štatútu FEI 
9. Schvaľovanie dodatku k Štatútu FIIT 
10. Schvaľovanie dodatku k Štatútu SjF 
11. Schvaľovanie Štatútu MTF 
12. Návrh riešenia počtu členov AS STU vo funkčnom období 2011 – 2015 
13. Projektový zámer na riešenie stravovania na STU (písomný materiál) 
14. Informácia o Dunajskom vedomostnom klastri 
15. Informácia o Výskumnom klastri Slovensko 
16. 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 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU 
 
Na zasadaní P AS sa diskutovalo o štatútoch fakúlt a ich registrovaní. P AS prijalo záver: 
 
P AS žiada predsedov fakultných senátov, aby predkladané štatúty alebo ich dodatky na 
schvaľovanie AS STU boli podpísané dekanom a predsedom AS fakulty a text bol pripravený tak, 
aby po odsúhlasení v AS STU mohli byť podpísané predsedom AS STU. Štatúty sa predkladajú 
v dvoch exemplároch. Jeden exemplár bude archivovaný na AS STU. 
 
V zmysle zákona o vysokých školách povinnou prílohou štatútu univerzity je volebný poriadok 
kandidáta na rektora. Analogicky by to malo platiť aj pre štatúty fakúlt a voľbu dekanov. Podľa 
vyjadrenia JUDr. Fabianovej spôsob voľby kandidáta na dekana môže byť aj priamo zapracovaný 
v štatúte fakulty. Ide o základné údaje – termín vyhlásenia volieb, zabezpečenie volieb, vyhlásenie 
nových volieb a princíp možného odvolania dekana. Podrobnosti potom upravujú volebné poriadky 
fakúlt. 
 
P AS poverilo tajomníčku AS STU, aby preverila v akom rozsahu sú v štatútoch fakúlt zapracované 
princípy volieb kandidáta na dekana. 
Na základe platných štatútov fakúlt majú SvF a SJF v prílohe štatútu fakulty podrobnú prílohu 
zaoberajúcu sa spôsobom voľby kandidáta na dekana, FA, FEI, FCHPT, MTF a FIIT majú spôsob 
voľby kandidáta na dekana zapracovaný priamo v štatúte. 
 
Študentská časť AS STU mala nominovať svojich zástupcov do ŠRVŠ. Za zástupcu AS STU bol 
zvolený Martin Horniak, zástupcovia fakúlt sa ešte budú voliť. 
 
PredsedaAS STU informoval, že na 24. 5. 2010 bolo zvolané mimoriadne zasadanie RVŠ, ktoré sa 
zaoberalo: 
1/ návrhom členov akreditačnej komisie SR. RVŠ konštatovala, že nesúhlasí s predloženým 
návrhom členov akreditačnej komisie. 
2/ Pripravuje sa Národná cestovná mapa infraštruktúry výskumu a vývoja SR. RVŠ mala 
pripomienky, že pri príprave tohto dokumentu by mali byť aj členovia humanitných 
a spoločenských vied. 
3/ Predseda AS STU požiadal RVŠ o vysvetlenie obsadenia miest členov akademických senátov. 
 
Ďalej predseda AS informoval, že Ústavný súd rozhodol, že časť vysokoškolákov bude aj naďalej 
platiť školné za zmenený študijný odbor, predĺženie štúdia či súbežné štúdium dvoch programov. 
Ústavný súd tiež rozhodol, že pre vysoké školy už nebudú platiť obmedzenia počtu prijatých 
externých študentov. 
 
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 3. 5. 2010 
 
Zo zasadania AS STU 3. 5. 2010 vyplynuli tri úlohy: 
a/ podať informáciu o obstarávaní výpočtovej techniky  
b/ podať informáciu o úložiskách záverečných prác 
c/ predložiť materiál Projektový zámer na riešenie stravovania na STU schválený vedením STU 
uznesením č. 1/21/2009 a kolégiom rektora 14. 12. 2009. 
 
K bodu a/ podal informáciu prorektor M. Finka. Pre obstaranie výpočtovej techniky bolo 
realizované v roku 2009 verejné obstarávanie. Výberová komisia za účasti všetkých fakúlt vybrala 
z 8 uchádzačov dvoch, jedného pre aktívne a pasívne sieťové prvky a druhého (TEGEM) pre 
ostatné časti predmetu obstarávania. Samotné výberové konanie zabezpečilo transparentný výber 
avšak negarantuje trvalo najnižšie ceny, preto v zmluve s dodávateľmi je odsek, ktorým sa 



zabezpečuje kontrola pohybu cien. Tieto nesmú narásť nad priemer troch veľkoobchodných 
dodávateľov. Prorektor sľúbil, že materiál bude k dispozícii AS STU aj v písomnej podobe. 
 
K bodu b/ Riaditeľ CVT prof. Pavol Horváth vo svojej prezentácii uviedol súčasný stav v oblasti 
technického vybavenia informačných systémov na STU so zvláštnym zreteľom na zabezpečenie 
dátových úložísk AIS. Zároveň zdôraznil doterajší postup budovania dátových úložísk a odôvodnil 
potrebný nákup samostatných diskových polí pre potreby dátových úložísk nielen AIS, ale aj EIS 
a mailových serverov. 
 
K bodu c/. Je samostatným bodom rokovania. 
 
K bodu 5  
Člen Správnej rady STU doc. J. Dický podal informáciu o rokovaní Správnej rady STU. 
 
K bodu 6 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU informoval, že od ostatného zasadania AS STU vedenie STU zasadalo 3-krát 
a kolégium rektora 1-krát. Nosnými témami zasadaní boli: 
 – návrh riešenia prevádzky vysokoškolského klubu ELAM 
 – podpora elektronického vydávania časopisov STU 
 – návrh na vstup do Dunajského vedomostného klastra  
 – stav uchádzačov na STU na akad. rok 2010/2011 
 – zabezpečenie bezpečnosti areálu STU Vazovova – Mýtna 
 – vyhodnotenie a stratégia systému manažérstva kvality 
 
 
K bodu 7 – Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
V zmysle harmonogramu volieb kandidáta na rektora STU na obdobie 2011 – 2014 prijal AS STU 
uznesenie č. 20.1/2010: 
 
AS STU vyhlasuje voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 1011 – 1014. 
Predkladanie návrhov kandidátov na rektora je v období od 1. do 20. 9. 2010. Voľby 
kandidáta na rektora sa uskutočnia na zasadaní AS STU dňa 25. októbra 2010 o 14.00 hod. vo 
veľkej zasadacej miestnosti rektora, 3. posch., Rektorát STU, Vazovova 5. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 20.1/2010. 
 
K bodu 8 – Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FEI STU 
Dekan FEI doc. J. Vajda informoval, že ide o úpravu čl. 19 vyplývajúcu zo zmeny zákona 
o vysokých školách. 
Zmena bola konzultovaná s JUDR. Fabianovou, ktorá potvrdila súlad zmeny z platným zákonom. 
 
Návrh uznesenia č. 20.2/2010: 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu FEI STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.2/2010. 
 
K bodu 9 – Dodatok č. 2 k Štatútu FIIT STU 
Predseda AS FIIT prof. P. Návrat informoval, že ide o úpravu čl. 8, ktorá vyplýva zo zmeny zákona 
o vysokých školách. 
Zmena bola konzultovaná s JUDR. Fabianovou, ktorá potvrdila súlad zmeny z platným zákonom. 



Návrh uznesenia č. 20.3/2010: 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu FIIT STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil Dodatok č. 2 k Štatútu FIIT STU. 
 
K bodu 10 – Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Štatútu SjF STU 
Dekan SjF prof. Ľ Šooš informoval, že ide o zmenu v čl. 28, bod1) a bod 7) a čl. 30 bod1). Zmeny 
vyplývajú z platného znenia zákona o vysokých školách. 
Zmena bola konzultovaná s JUDR. Fabianovou, ktorá potvrdila súlad zmeny z platným zákonom. 
 
Návrh uznesenia č. 20.4/2010: 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu SjF STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.4/2010. 
 
K bodu 11 – Schvaľovanie Štatútu MTF 
Dekan MTF prof. O. Moravčík predložil AS STU Štatút MTF so zapracovanými zmenami 
vyplývajúcimi z platného zákona o vysokých školách. 
Po diskusii o tom, či treba hlasovať o zmenách alebo celom štatúte vyplynulo uznesenie. 
 
Návrh uznesenia č. 20.5/2010: 
AS STU schvaľuje priame hlasovanie o Štatúte MTF. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 36, proti – 2, zdržal sa – 0) 
AS STU schválil uznesenie č. 20.5/2010. 
 
Návrh uznesenia č. 20.6/2010: 
AS STU schvaľuje Štatút MTF STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS STU 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 20.6/2010. 
 
K bodu 12 – Návrh riešenia počtu členov AS STU vo funkčnom období 2011 – 2015 
Návrh riešenia počtu členov AS vyplýva z potreby nájsť racionálny model fungujúceho AS. 
Predseda AS zhodnotil vývoj zloženia akademického senátu univerzity od roku 1990 a pripomenul 
diskusiu a závery predsedníctva AS k tejto téme, ktorú majú členovia k dispozícii v zápisnici zo 
zasadania P AS dňa 17. 5. 2010. 
Diskusia: 
P. Ballo uviedol, že v LK AS boli prerokované otázky počtu členov AS, LK sa najviac prikláňa 
k modelu 2 + 1. 
Členovia študentskej časti AS zdieľajú názor, že jeden študent ako zástupca fakulty je málo. 
J. Česelský uviedol, že mohla by fungovať rada študentov, ktorá by bola poradným orgánom senátu 
a táto rada by sa skladala z viacerých zástupcov jednotlivých fakúlt. 
Viacerí členovia senátu sa prikláňali k tejto myšlienke. 
I. Ščepka navrhol, aby študenti – členovia senátu mali svojich asistentov ako poslanci a tak by sa 
riešila aj prípadná neprítomnosť študenta – senátora na zasadaní AS. 
J. Dický položil otázku, či je známy názor akademickej obce k tomuto riešeniu. 
Časť senátorov sa prikláňala k zmenšeniu členov AS, časť bola proti. 



R. Mesiar navrhol prostredníctvom senátov fakúlt vyvolať diskusiu na danú tému. 
 
Záver: 
AS STU prerokoval návrh riešenia počtu členov AS STU vo funkčnom období 2011 – 2015  
(1. čítanie). 

 
K bodu 13 – Projektový zámer na riešenie stravovania na STU 
Členovia AS dostali k predmetnému bodu písomný materiál. 
Prorektor Janíček upozornil na potrebu riešenia stravovacích zariadení z nevyhovujúceho 
hygienického hľadiska. 
Riaditeľ ŠDaJ F. Hulík potvrdil katastrofálny stav stravovacích zariadení po technickej aj 
hygienickej stránke (najmä na SvF). Podľa návrhu sa budú riešiť tri stravovacie zariadenia, a to 
Trnava, spolu FEI a FIIT a spolu centrum v meste. Najprv pôjde do rekonštrukcie kuchyňa 
a výdajňa jedál na internáte J. Hronca a výdajňa na Vazovovej ul., začiatkom roka výdajňa na 
Stavebnej fakulte. Kuchyňa na SvF bude zrušená, strava sa bude dovážať zo ŠD Jura Hronca. 
Termíny rekonštrukcií nie sú ešte známe, musí prebehnúť verejné obstarávanie. 
 
K bodu 14 – Informácia o návrhu na vstup do Dunajského vedomostného klastra 
Prorektor R. Redhammer informoval o vytvárajúcom sa klastri združujúcom inštitúcie, ktoré sa 
chcú podieľať na rozvoji dunajského regiónu. Ide predovšetkým o ochranu a využívanie Dunaja 
v najrozmanitejších významoch, najmä z hľadiska ochrany spodných vôd, dopravy a hospodárskeho 
rozvoja. 
O združenie má veľký záujem predovšetkým SvF. 
 
K bodu 15 - Informácia návrhu na vstup do Výskumného klastra Slovensko 
Na Slovensku sa formuje výskumný klaster, ktorého cieľom je podporovať aktivity v oblasti 
výskumu. Je primárne zameraný na oblasť materiálového výskumu a jeho prepájania s praxou. 
Klaster má mať formu voľného združenia bez právnej subjektivity a finančných záväzkov. 
 
Po diskusii navrhli členovia AS uznesenie č. 20.7/2010: 
AS STU podporuje zapájanie sa STU do klastrov a združení, súčasne však odporúča 
primerane zabezpečiť záujmy STU, najmä v oblasti majetkovo-právnej, duševného 
vlastníctva, odborného Know-How a dobrého mena STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 3) 
AS STU prijal uznesenie č. 20.7/2010. 
 
K bodu 16 – Rozličné 
 
Slávnostné otvorenie akad. roka 2010/2011 bude 20. septembra 2010. 
Termín zasadania AS STU sa určí dodatočne. 
 
 
 

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

Overili: 
Ing. Dr. Juraj Szalay, PhD. 
Bc. Martin Šulaj 
 
 
4. 6. 2010 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 


	K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 3. 5. 2010 

