
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 21 
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 21. 6. 2010 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 27 senátorov 
Ospravedlnení: prof. V. Macura, Bc. M. Matejková (SvF), doc. I. Ščepka, Bc. M. Šulaj, Ing. A. 
Haringová (SjF), Bc. Z. Oravcová (FCHPT), Ing. arch. M. Andráš (FA), prof. K. Balog, doc. M. 
Čambál, doc. P. Schreiber, Ing. Z. Kelemenová, Ing. E. Zibrínová (MTF), prof. P. Návrat, Ing. J. 
Štefanovič, Ing. T. Kováčik (FIIT) 
Hostia: prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, Ing. H. Žideková, 
prof. Ľ. Šooš, prof. A. Kopáčik 
 
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: 
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., Ing. Peter Telek 
a za skrutátorov:  
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing. Ján Máté 
 
 
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 31. 5. 2010 
5. Schvaľovanie návrhu na založenie Dunajského vedomostného klastra 
6. Schvaľovanie návrhu na odpísanie dlhodobých pohľadávok 
7. Rozličné 

 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 25 členov AS 
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.  
 
 
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU 
 
P AS na zasadnutí 14. 6. 2010 schválilo program mimoriadneho zasadania AS. 
P AS poverilo predsedu volebnej komisie kandidáta na rektora STU propagáciou volieb. Vyhlásenie 
volieb kandidáta na rektora STU na volebné obdobie 2011 – 2015 je zverejnené na univerzitných 
internetových stránkach. Informácie na www-stránke sa budú podľa potreby dopĺňať a pripravuje sa 
i plagátová forma propagácie volieb. 



 
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 31. 5. 2010 
 
Zo zasadania AS STU 31. 5. 2010 nevyplynuli žiadne úlohy. Predseda AS  pripomenul uznesenie 
prijaté na zasadaní v súvislosti zapájania STU do klastrov, ktoré bolo prijaté na zasadaní 31. 5. 2010 
v súvislosti s dnešným bodom rokovania č. 5. 
 
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. 
 
 
K bodu 5 – Schvaľovanie návrhu na založenie Dunajského vedomostného klastra 
Prorektor R. Redhammer uviedol materiál, ktorý nadväzuje na materiál prerokovávaný na zasadaní 
AS STU 31. 5. 2010. Materiál bol dopracovaný v bodoch týkajúcich sa možného zneužitia 
združenia. V návrhu je zavedená trojkomorová štruktúra v hlasovaní valného zhromaždenia 
a paritného zastúpenia jednotlivých komôr v Správnej rade. Komory tvoria: verejný sektor, 
akademicko-duchovný sektor a komora privátneho, neverejného a podnikateľského sektora. 
Prostredníctvom komorového systému získala STU možnosť vetovať návrhy. 
Dekan SvF prof. A. Kopáčik informoval, že SvF participovala na programe klastra, ktorý bude 
formulovať výzvy aj pre vládu SR. Sídlo klastra bude na STU s adresou Vazovova 5. 
V diskusii odzneli otázky súvisiace s ročnými poplatkami, členmi klastra, kanceláriou klastra a jej 
prípadným zamestnancom. 
Ročné poplatky by v budúcnosti mali vykryť náklady na kanceláriu, ktorá by mohla byť aj v budove 
SvF, členstvo v klastri je otvorené ďalším záujemcom zo spomínaných sektorov a samozrejme aj 
všetkým zamestnancom STU. 
 
Návrh uznesenia č. 21.1/2010 
Akademický senát schvaľuje v zmysle § 9 ods. (1) písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v platnom znení  návrh rektora na založenia právnickej osoby – Dunajský 
vedomostný klaster, záujmové združenie právnických osôb, a súhlasí s vykonaním 
príslušných právnych úkonov podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v platnom znení.  
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 26 členov AS STU 
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU prijal uznesenie č. 21.1/2010. 
 
K bodu 6 – Návrh na odsúhlasenie odpísania pohľadávok 
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala prítomných, že ide o pohľadávky Strojníckej fakulty 
STU voči Tesle Piešťany a VZT – VZDUCHOTECHNIKA. 
Pohľadávky voči Tesle boli riešené zaslaním upomienok opakovane od roku 1991 a pohľadávky 
voči VZT opakovane od roku 2001. 
V oboch prípadoch ide o nevymožiteľné pohľadávky. 
 
Návrh uznesenia č. 21.2/2010: 
AS STU schvaľuje návrh na odpísanie pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom Tesla 
Piešťany, a.s., a VZT – VZDUCHOTECHNIKA, a. s., v zmysle predloženého návrhu. 



 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 27 členov AS STU 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU prijal uznesenie č. 21.2/2010. 
 
 
K bodu 7 – Rozličné 
 
Členovia AS STU opätovne diskutovali o platnosti mandátov členov akademického senátu. 
Predseda AS upozornil, že každá fakulta je povinná si striehnuť svoje mandáty. 
 
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: 
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
Ing. Peter Telek 
 
 
23. 6. 2010 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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