AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 23
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. 11. 2010 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 30 senátorov
Ospravedlnení: M. Matejková (SvF), doc. I. Ščepka (SjF), prof. M. Huba (FEI), prof. M.
Koman., M. Hnátová (FCHPT), Ing. J. Szalay, J. Česelský (FA), Z. Kelemenová, E. Zibrinová
(MTF), doc. E. Gramatová (FIIT)
Neospravedlnení: M. Šulaj (SjF), prof. K. Balog (MTF)
Hostia: prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, Ing. H.
Žideková,
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. Anton Gatial, PhD., Ing. Peter Pištek
a za skrutátorov:
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Martin Horniak
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU dňa 21. 6. 2010
4. Schvaľovanie harmonogramu nových volieb na kandidáta na rektora
5. Doplňujúca voľba člena AS za FEI do volebnej komisie
6. Aktuálne otázky STU
7. Dodatok č. 6 k Štatútu STU
8. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku STU
9. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku STU
10. Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010
11. Stanovisko AS STU na odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium na Ústav
manažmentu STU
12. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové plánovanie
v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu manažmentu STU
13. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych ŠP Priestorové plánovanie
a Ekonomika a riadenie stavebníctva v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
14. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP Odvetvové a prierezové
ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
15. Rozličné
Predseda AS požiadal doplniť program o voľbu člena Vedeckej rady STU.

Program po doplnení:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU dňa 21. 6. 2010
4. Schvaľovanie harmonogramu nových volieb na kandidáta na rektora
5. Doplňujúca voľba člena AS za FEI do volebnej komisie
6. Aktuálne otázky STU
7. Návrh na vymenovanie doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej za členku VR STU
8. Dodatok č. 6 k Štatútu STU
9. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku STU
10. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku STU
11. Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010
12. Stanovisko AS STU na odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium na Ústav
manažmentu STU
13. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové plánovanie
v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu manažmentu STU
14. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych ŠP Priestorové plánovanie
a Ekonomika a riadenie stavebníctva v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
15. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP Odvetvové a prierezové
ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
16. Rozličné
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe:
Prezentovalo sa 27 členov AS
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU dňa 21. 6. 2010
P AS na zasadnutí 15. 11. 2010 schválilo program zasadania AS. Poverilo volebnú komisiu
AS STU pokračovať v príprave nových volieb kandidáta na rektora v zmysle harmonogramu.
Predseda AS skonštatoval, že zo zasadania AS 21. 6. 2010 nevyplynuli žiadne úlohy.
K bodu 4 – Schvaľovanie harmonogramu nových volieb na kandidáta na rektora
Harmonogram nových volieb kandidáta na rektora, ktorý bol spracovaný po zasadaní AS STU
25. 10. 2010 a následne upravený volebnou komisiou dostali mailovou poštou všetci členovia
AS na vyjadrenie. K navrhnutému harmonogramu neprišli žiadne pripomienky.
Predseda volebnej komisie doc. Jelemenský informoval, že volebná komisia zasadala 15. 11.
2010. Na zasadaní overila návrhy na kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2011 – 2015
a zostavila listinu kandidátov. Mená boli v súlade s harmonogramom zverejnené na www
stránkach univerzity. Volebná komisia na zasadaní 29. 11. 2010 sa zaoberala organizačnou
prípravou predstavovania kandidátov na rektora dňa 6. decembra 2010. Na predstavovanie
kandidátov dostane každý člen akademickej obce STU a zamestnanec STU pozvánku
prostredníctvom AIS.
AS STU má povinnosť odsúhlasiť harmonogram a interné pravidlá volieb kandidáta na
rektora.

Uznesenie č. 23.1/2010
AS STU schvaľuje Harmonogram a interné pravidlá nových volieb kandidáta na
rektora na funkčné obdobie 2011 – 2015
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.1/2010
K bodu 5 – Doplňujúca voľba člena AS za FEI do volebnej komisie
V súvislosti so svojou kandidatúrou na rektora sa prof. Ballo v prvých voľbách vzdal členstva
vo volebnej komisii. P AS navrhlo, aby prof. Ballo bol opäť schválený za člena volebnej
komisie.
Uznesenie č. 23.2/2010
AS STU schvaľuje prof. Ing. Petra Balla za člena volebnej komisie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 23.2/2010
K bodu 6 – Aktuálne otázky STU
Nakoľko od ostatného riadneho zasadania AS STU uplynulo 5 mesiacov, rektor informoval
prítomných len o najdôležitejších bodoch rokovaní grémií v poslednom období. Vedenie STU
a kolégium rektora STU sa na svojich zasadaniach venovali prijímaciemu konaniu na akad.
rok 2011/2012, školným a poplatkami spojenými so štúdiom v akad. roku 2011/2012,
ubytovaniu študentov, podkladmi k hodnoteniu STU v oblasti vedy, techniky a umeleckej
činnosti, vyhodnoteniu účasti STU v programe ERASMUS, stavom výstavby FIIT.
K bodu 7 – Návrh na vymenovanie doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej za členku VR STU
Rektor STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 2 bod 5) Rokovacieho
poriadku VR STU predložil návrh na vymenovanie doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD. za
členku VR STU.
Predseda AS prof. Žalman vyhlásil voľby člena VR STU.
Volebná komisia skonštatovala, že na tajných voľbách členky Vedeckej rady STU sa
zúčastnilo 29 senátorov. Z odovzdaných volebných lístkov vyplýva, že za bolo 27 hlasov,
zdržal sa 1 hlas a 1 člen nehlasoval.
Uznesenie č. 23.3/2010
AS STU schválil doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú za členku VR STU.
K bodu 8 – Dodatok č. 6 k Štatútu STU
Dodatok k Štatútu STU vyplynul z novely zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla
účinnosť 1. 10. 2010.
Návrh uznesenia č. 23.4/2010
AS STU schvaľuje Dodatok č. 6 k Štatútu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.4/2010
K bodu 9 – Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku STU
Dodatok k Pracovnému poriadku STU vyplynul z novely zákona o vysokých školách, ktorá
nadobudla účinnosť 1. 10. 2010.
Návrh uznesenia č. 23.5/2010
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku STU
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.5/2010
K bodu 10 – Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku STU
Materiál sa týkal disciplinárnych priestupkov študentov, dodatkom sa disciplinárny poriadok
zlaďuje s vyššími normami.
Návrh uznesenia č. 23.6/2010
AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku pre študentov STU
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 23.6/2010.
K bodu 11 – Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010
Kvestorka informovala, že ide o úpravy, ktoré sa týkajú účelovo viazaných prostriedkov.
Predseda EK informoval, že EK sa zaoberala predloženým materiálom, navrhla niektoré
úpravy, ktoré sú už v predloženom materiáli členom AS zapracované.
Diskusia sa týkala počtov doktorandov a prideľovaných štipendií. Členovia AS zo SvF mali
námietky ku kráteniu doktorandských štipendií na Stavebnej fakulte, ktoré nezodpovedá
skutočnému počtu doktorandov. V súčasnosti nemá SvF financie na vyplatenie štipendií
a vedeniu fakulty nie je jasné ako má túto situáciu riešiť. Nepozná príčiny tohto stavu a nie je
jasné, prečo má SvF na štipendiách väčší deficit ako je deficit celej STU. Kvestorka
vysvetlila, že MŠ SR berie podklady z centrálneho registra (AIS). Zástupcovia SvF oponovali,
že v AIS má fakulta počty uvedené správne. STU nemá spätnú väzbu od MŠ SR s akými
počtami doktorandov počíta a ako znižuje dotáciu. Členovia AS sa zhodli v tom, že je nutné
verifikovať údaje za 3. a 4. kvartál roku 2010. Predseda EK objasnil členom AS, že nie sú
zatiaľ známe príčiny, ktoré viedli MŠ SR ku kráteniu prostriedkov na doktorandské štipendiá
a vedeniu STU sa zatiaľ nepodarilo zistiť reálne podklady, ktoré poskytuje odbor vysokých
škôl MŠ SR ekonomickému odboru. Súčasne navrhol, aby bol materiál ako celok schválený
s tým, že k doktorandským štipendiám sa AS vráti po nahlásení údajov za 4. štvrťrok, t.j.
koncom januára 2011.
Z rozsiahlej diskusie vyplynuli tri uznesenia:
Návrh uznesenia č. 23.7/2010
AS STU žiada rektora STU preveriť súlad počtov doktorandov, požadovaných
a pridelených prostriedkov na doktorandské štipendiá podľa jednotlivých súčastí STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 23.7/2010.

Návrh uznesenia č. 23.8/2010
AS STU žiada rektora STU garantovať rovnaké podmienky pre pridelenie štipendií na
rok 2010 pre všetkých študentov doktorandského štúdia na všetkých súčastiach STU
podľa pridelených počtov miest doktorandov z MŠ SR.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.8/2010
Návrh uznesenia č. 23.9/2010
AS STU schvaľuje „Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010“ s pripomienkami
týkajúcimi sa údajov doktorandských štipendií v prílohe č. 1. Tieto budú upravené na
základe verifikácie údajov z MŠ SR v súlade so schválenými uzneseniami č. 23.7/2010
a č. 23.8/2010.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU schválil uznesenie č. 23.9/2010.
K bodu 12 – Stanovisko AS STU na odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium
na Ústav manažmentu STU
AS STU v zmysle zákona o vysokých školách dostal na preskúmanie rozhodnutia rektora
o neprijatí na štúdium na Ústav manažmentu. Odvolania prišli v čase, keď senát nemal
plánované zasadania a malo sa rozhodnúť v určenom termíne. Predseda AS STU dodatočne
predložil stanoviská AS o preskúmaní rozhodnutí na schválenie a AS prijal uznesenia č.
23.10/2010 – 23.17/2010.
V zmysle § 58 ods.8 zákona č.131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov AS STU na žiadosť rektora STU preskúmal rozhodnutie o neprijatí
na štúdium na Ústav manažmentu STU s týmto záverom:
Návrh uznesenia č. 23.10/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Bc. Faridullaha Hashima zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU
o jeho neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové
ekonomiky, v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia
denná, na akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Bc.
Faridullaha Hashima na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s vnútorným predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1
zákona tak, ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.10/2010
Návrh uznesenia č. 23.11/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Zuzany Hriceňákovej zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jej

neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové ekonomiky,
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia denná, na
akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Zuzany
Hriceňákovej na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.11/2010
Návrh uznesenia č. 23.12/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Ing. Tomáša Hropka zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jeho
neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové ekonomiky,
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia denná, na
akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Ing. Tomáša
Hropka na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.12/2010
Návrh uznesenia č.23.13/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Ing. Róberta Janissa zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jeho
neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové ekonomiky,
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia denná, na
akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Ing. Róberta
Janissa na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.13/2010
Návrh uznesenia č. 23.14/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Ing. Jakuba Rečičára zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU
o Vašom neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové
ekonomiky, v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia
denná, na akademický rok 2010/2011.

Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Ing. Jakuba
Rečičára na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.14/2010
Návrh uznesenia č. 23.15/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Adriána Zsoldosa zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jeho
neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu odvetvové a prierezové ekonomiky,
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, forma štúdia denná, na
akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Adriána
Zsoldosa na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.15/2010
Návrh uznesenia č. 23.16/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Mareka Dinku zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jeho
neprijatí na štúdium doktorandského študijného programu priestorové plánovanie, v študijnom
odbore 5.1.2 priestorové plánovanie, forma štúdia externá, na akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Mareka
Dinku na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.16/2010
Návrh uznesenia č.23.17/2010
Rozhodnutie rektora STU Akademický senát STU preskúmal a na základe zistených
skutočností žiadosť Simony Guldanovej zamietol a potvrdil rozhodnutie rektora STU o jej
neprijatí na štúdium bakalárskeho študijného programu priestorové plánovanie, v študijnom
odbore 5.1.2 priestorové plánovanie, forma štúdia denná, na akademický rok 2010/2011.
Odôvodnenie: V rámci preskúmania rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Simony
Guldanovej na štúdium bolo vydané v rozpore so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vnútorným
predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak,
ako ich určil rektor STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU

(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 23.17/2010
K bodu 13 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové
plánovanie v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu manažmentu STU
P AS odporučilo schváliť predkladaný materiál. Predseda skonštatoval, že podmienky sa asi
nemusia každý rok schvaľovať, keď nedochádza k zmenám.
Návrh uznesenia č. 23.18/2010
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové
plánovanie v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu manažmentu STU.
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 26, proti – 0, zdržal sa –2)
AS STU schválil uznesenie č. 23.18/2010
K bodu 14 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych ŠP Priestorové
plánovanie a Ekonomika a riadenie stavebníctva v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
Doc. Gatial upozornil na to, že v materiáli je uvedená podmienka prijatia absolvovanie
konkrétneho študijného programu Priestorové plánovanie, ktorá je v rozpore so zákonom.
Tým sa umožní štúdium na 2. stupni len absolventom ŠP Priestorové plánovanie a ÚM sa
uzatvára, aby mal študentov len z našej univerzity.
AS STU neschvaľoval materiál, odporúča ho na dopracovanie v zmysle zákona o vysokých
školách.
Materiál sa vracia na dopracovanie, bude predložený na ďalšom zasadaní AS.
K bodu 15 - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP Odvetvové
a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2011/2012 v gescii Ústavu
manažmentu STU
K materiálu boli pripomienky:
Na str. 4/6 v podmienkach prijatia bode 1/ text: „Nutnou podmienkou prijatia...“ nahradiť
textom „Základnou podmienkou prijatia...“ a a text: ..“získanie akademického titulu...“
nahradiť textom: „absolvovanie štúdia...“
Návrh uznesenia č. 23.19/2010
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP
Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2011/2012
v gescii Ústavu manažmentu STU s navrhnutými úpravami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa –0)
AS STU schválil uznesenie č. 23.19/2010.
Zo skúseností AS vyplýva, že zvláštne postavenie Ústavu manažmentu si žiada spracovať
zásady postupov pri schvaľovaní materiálov ÚM.
Návrh uznesenia č. 23.20/2010
AS STU žiada spracovať zásady predkladania materiálov do AS STU vyplývajúce zo
zákonodarných noriem týkajúce sa pedagogickej činnosti Ústavu manažmentu STU.
Zodpovedný: rektor

Termín: 1. marec 2010
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa –0)
AS STU schválil uznesenie č. 23.20/2010
K bodu 15 – Rozličné
Zvolení kandidáti na dekanov fakúlt:
23. 11. 2010 FCHPT – prof. Šajbidor
23. 11. 2010 SjF – prof. Šooš
26. 11. 2010 SvF – prof. Kopáčik
Predstavovanie kandidátov na rektora bude 6. 12. 2010.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Anton Gatial, PhD.
Ing. Peter Pištek
7. 12. 2010
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

