
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a    č. 26 

zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 24. 1. 2011 o 12.30 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 31 senátorov 
Ospravedlnení: doc. J. Dický (SvF), prof. M. Huba (FEI), M. Šalát (FCHPT), M. 
Vonkomerová (FA), Ing. Z. Kelemenová, Ing. E. Zibrinová (MTF), Ing. V. Vranič, Ing. T. 
Kováčik (FEI) 
Neospravedlnení: Ing. M. Matejková (SvF), Ing. V. Chmelko (SjF), Ing. J. Szalay (FA) 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, 
Ing. H. Žideková, doc. Ľ. Viteková, JUDr. I. Fabianová 
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadaní AS 

STU 29. 11. a 13. 12. 2010. 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Voľba osoby poverenej výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora 
6. Novela vysokoškolského zákona  
7. Príprava volieb Akademického senátu 
8. Rozličné 

 
Pred schválením programu predseda AS a predseda volebnej komisie vysvetlili postup 
predsedníctva v súvislosti so situáciou, že 31. 1. 2011 končí rektorovi funkčné obdobie. P AS 
na svojom zasadaní 17. 1. 2011 sa zaoberalo návrhom osoby poverenej výkonom funkcie 
rektora do vymenovania nového rektora (podrobnejšie v zápisnici z P AS zo dňa 17. 1. 2011). 
Po zasadaní predsedníctva sa predseda AS STU a predseda volebnej komisie AS STU stretli 
s ministrom školstva, aby sa dohodli na postupe, ktorý navrhlo P AS. Z rokovania s ministrom 
a ďalšími osobami z ministerstva školstva vyplynuli tri možnosti riešenia danej situácie na 
STU: 
1/ Dvom prorektorom STU trvá funkčné obdobie aj po 31. 1. 2011 (prorektor J. Kalužný bude 
vo funkcii do začiatku apríla a prorektor M. Finka do začiatku mája). Rektor ich môže 
vymenovať za štatutárov a v tejto pozícii by mohli nahradiť rektora na obdobie, kým nebude 
menovaný nový rektor. 
 
2/ Druhá možnosť je aplikovať zákon v znení: 
 

§ 9 
 

Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy 
 

 (1) Akademický senát verejnej vysokej školy 
c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z 
funkcie; návrh predkladá ministrovi do 15 dní od prijatia 
rozhodnutia. Ak po odvolaní rektora alebo po predčasnom 
skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vysoká škola nemá 



rektora, navrhuje ministrovi osobu, ktorá má byť poverená 
výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora, 
 
Predseda AS informoval, že P AS na základe vysokoškolského zákona si osvojilo túto 
možnosť. K tomuto názoru sa priklonili aj dekani fakúlt. Rektor sa k tomuto riešeniu postavil 
pragmaticky, ale žiadal, aby takýto postup potvrdilo ministerstvo. 
 
3/ Rektor predčasne neukonči svoje funkčné obdobie a AS STU navrhne osobu poverenú 
výkonom funkcie rektora. 
 
Minister na rokovaní 17. 1. 2011 požiadal, aby mohol situáciu na STU prerokovať 
s právnikmi. 
Minister školstva na základe konzultácie s právnikmi odporúčal riešiť danú situáciu prvým 
navrhovaným spôsobom. Právnici z ministerstva upozornili, že prijatím druhého spôsobu by 
do budúcnosti vznikol precedens pri podobnej situácii na ďalších univerzitách. 
Rektor STU prijal prvú alternatívu, na základe ktorej AS STU zo zákona nevyplýva povinnosť 
navrhnúť osobu poverenú zastupovaním rektora. 
Rektor sa poďakoval P AS za prejavenú dôveru. Prítomných informoval, že v zmysle platnej 
legislatívy upravil vymenovacie dekréty prorektorov M. Finku a J. Kalužného a za štatutára 
určil prorektora J. Kalužného. 
Diskusia sa týkala právomocí štatutára, času, v ktorom bude pôsobiť, otázka prorektorov, 
ktorým končí funkčné obdobie.  
Rektor vysvetlil, že v zmysle platného zákona o vysokých školách môže rektora zastupovať 
prorektor v rozsahu, ktorý mu určí rektor. 
Týmto rokovaním bol vyriešený bod 5/ pôvodného programu. 
 
K bodu 2 – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  
 
Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 
 
Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadaní AS 

STU 29. 11. a 13. 12. 2010. 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Novela vysokoškolského zákona  
6. Príprava volieb Akademického senátu 
8. Rozličné 

 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., Martin Horniak 
a za skrutátorov:  
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Peter Pištek 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 31 členov AS 
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 2)  
 
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 
 
Informácia o činnosti P AS je v úvode zápisnice. Predseda VK AS K. Jelemenský informoval 
o nových voľbách kandidáta na rektora. Sú navrhnutí traja kandidáti: prof. F. Janíček, prof. D. 
Petráš a doc. R. Redhammer. Svoje volebné programy zašlú do 26. 1. 2011 na sekretariát AS 
STU, následne budú zverejnené na fakultách a na internetových stránkach univerzity. 
Predseda skonštatoval, že v súčasnosti sú všetky mandáty členov AS STU platné a voľby 
môžu prebehnúť v zmysle harmonogramu 14. 2. 2011. 
 
Členom EK AS zaslal predseda ekonomickej komisie: Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011, ktorú predložilo ministerstvo školstva. EK 
zbiera námety od členov AS, aby ich mohli zaslať na ministerstvo. Zatiaľ prišli pripomienky 
z FA. 
Kvestorka STU informovala o zmenách, ktoré priniesol nový návrh metodiky dotačných 
prostriedkov na STU. 
 
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 
S aktuálnymi otázkami, ktoré riešilo vedenie a kolégium rektora oboznámil prítomných rektor. 
Zároveň  zablahoželal prof. A. Gatialovi k vymenovanie za profesora, ktoré sa uskutočnilo 
dnes, 24. 1. 2011 na Bratislavskom hrade. 
 
K bodu 5 – Novela vysokoškolského zákona 
 
V súvislosti s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona Rada vysokých škôl vyzvala 
univerzity, aby RVŠ zasielali svoje námety na zmenu. Nikto z členov AS STU nemá 
informácie o tom, čo je obsahom novely. 
Predseda LK AS zastáva názor, že nemá zmysel novelizovať zákon o vysokých školách, AS 
STU bude apelovať na ministra, aby vznikol úplne nový zákon o vysokých školách. 
 
K bodu 6 – Príprava volieb Akademického senátu 
Týmto bodom sa AS STU bude zaoberať na ďalšom zasadaní AS STU, ktoré sa plánuje na 
koniec februára. 
 
K bodu 7 – Rozličné 
Členovia AS STU sa presunuli do Auly Dionýza Ilkoviča, kde rektor podá správu o činnosti 
vedenia STU za funkčné obdobie 2007 – 2011. 
 
 
 

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

 
Overili: 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
Martin Horniak 
 
 
26. 1. 2011 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 
 


