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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 24. 2. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 

Ospravedlnení: A. Puškár (SvF), Z. Iždinská (SjF), M. Buranovský (FA), D. Cagáňová, P. 

Tanuška (MTF), L. Šarkőzi (ÚM) 

Neospravedlnení: M. Ondraščin (SjF), B. Somora (FA)  

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, M. Sokol, D. Faktor, M. Haladejová, Ľ. Vitková, G. 

Juhás, F. Uherek, J. Pavlovičová, J. Murgaš, L. Kusalíková, F. Hulík, P. Ballo, E. Jevčáková, 

M. Zajko, D. Špirková, J. Malina 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.  

 

K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

Program: 

 

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 27. 1. 2014 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Zámena dotačných prostriedkov rokov 2013 a 2014 medzi fakultami 

6. Informatívna správa o vykonanej kontrole procesu prípravy koncesnej zmluvy 

o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU (v zmysle uznesenia AS STU č. 

21.2/2013 zo dňa 9. 12. 2013) 

7. Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania na STU č. 1/2013 

8. Návrh Organizačného poriadku ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave 

9. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Know-how centra STU č. 8/2012-N 

10. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku STU č. 

1/2013-OP 

11. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU č. 10/2012-N 

12. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu 

priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU 

13. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného programu 

priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU 

14. Návrh študijných programov do komplexnej akreditácie za Ústav manažmentu 

STU 

15. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

16. Rôzne 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 

Ladislav Harmatha, Lucia Mihályová 

a za skrutátorov: 

Peter Trúchly, Michal Hanic 
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Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 32 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 27. 1. 2014 

P AS STU zasadalo 10. 2. 2014. P AS nemalo pripomienky k zápisnici zo zasadania 27. 1. 

2014. 

Stretnutie s akademickou obcou STU sa bude konať 17. 3. 2014, všetci členovia dostanú včas 

pozvánky na toto stretnutie. Na stretnutí bude predložená výročná správa o činnosti AS STU 

v roku 2013. Predseda AS STU vyzval predsedov komisií aj ostatných členov AS STU, aby 

do výročnej správy Akademického senátu STU prispeli námetmi najmä k dôležitým otázkam, 

ktoré riešil AS STU v roku 2013. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval o pridelení finančných prostriedkov z MŠVVaŠ. Upozornil, že došlo 

k úprave metodiky rozdeľovania finančných prostriedkov, metodika je v prospech univerzít 

technického zamerania. Výška dotácie sa však oproti minulému roku nezmenila. 

Dôležitým ukazovateľom kvality STU je skutočnosť, že až 50 % zamestnávateľov je 

spokojných s absolventmi STU. 

Ďalej rektor informoval o komplexnej akreditácii, ktorá v súčasnosti prebieha. Všetky fakulty 

(okrem jednej) reflektovali úpravy akreditácií zo strany MŠVVaŠ. Zo zdravotných dôvodov 

prorektora pre vzdelávanie zastupuje F. Horňáka prorektor M. Peciar, pri akreditačnej agende 

pomáha prodekan SvF P. Makýš. 

Prebehlo vyhodnotenie najlepšej publikácie na STU. 

Vedenie a kolégium prerokovalo väčšinu materiálov, ktoré sú zaradené na dnešné rokovanie. 

Predseda AS STU pripomenul, že v senáte bol v júni schválený Študijný poriadok STU. 

Nakoľko fakulty ešte nemajú schválené fakultné študijné poriadky treba zistiť, či sa dodržiava 

platný Študijný poriadok STU. 

 

K bodu 5 – Zámena dotačných prostriedkov rokov 2013 a 2014 medzi fakultami 

Fakulta elektrotechniky a informatiky na zostatkovom dotačnom účte minulých rokov 

nedisponuje zostatkom, a preto sú ohrozené výplaty zamestnancov FEI. Riešenie sa našlo 

v zámene dotačných prostriedkov súčastí s prebytkovým hospodárením z dotácie roku 2013 

za dotačné prostriedky FEI na rok 2014. Členom AS STU bol predložený harmonogram 

prevodu prostriedkov do júna 2014 z R-STU a FA (z roku 2013) a krátenie bežnej dotácie pre 

FEI a jeho pričítanie pre FA a R-STU (v roku 2014). 

Predseda EK AS informoval, že na zasadaní ekonomickej komisie bol predložený návrh, aby 

na zámene dotačných prostriedkov sa podieľali FA a FCHPT. Po preverení prostriedkov na 

účte FCHPT sa zistilo, že sú účelovo viazané. Kvestor na rokovanie AS STU predloží 

prepracovaný návrh.  

EK AS prijala uznesenie: 

EK AS STU podporuje snahu o nápravu stavu na FEI STU kde došlo k porušeniu Zákona 

o rozpočtových pravidlách a súhlasí s tým, aby boli použité nevyčerpané dotačné prostriedky 

roku 2013 tých súčastí STU, ktoré takými prostriedkami disponujú. Na základe zistenia 

kvestora (ohľadne prostriedkov FCHPT) bude potrebné materiál Zámena dotačných 

prostriedkov rokov 2013 a 2014 medzi fakultami STU prepracovať a doručiť všetkým 

senátorom pred rokovaním AS STU. 

Návrh uznesenia č. 23.1/2014: 
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AS STU schvaľuje zámenu dotačných prostriedkov roku 2013 za dotačné prostriedky 

roku 2014 medzi súčasťami STU v zmysle predloženého materiálu. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 36 členov AS 

(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.1/2014. 

 

K bodu 6 – Informatívna správa o vykonanej kontrole procesu prípravy koncesnej 

zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU  

Útvar hlavného kontrolóra STU vypracoval informatívnu správu o vykonanej kontrole 

procesu prípravy koncesnej zmluvy v zmysle uznesenia AS STU č. 21.2/2013 zo dňa 9. 12. 

2013. 

Rektor informoval o následnom príkaze rektora č. 1/2014 PR Opatrenia na nápravu 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou procesu prípravy koncesnej 

zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU 

 

Predseda LK AS skonštatoval, že v informatívnej správe útvaru hlavného kontrolóra sú 

prakticky všetky nedostatky, na ktoré upozornila legislatívna komisia v decembri 2013. 

LK AS prerokovala správu o vykonanej kontrole a odporúča materiál predložiť na 

prerokovanie v AS STU 24. 2. 2014. 

 

K predloženému materiálu sa vyjadrila aj EK AS. Pripomienky komisie sú zhrnuté v zápisnici 

z EK AS zo dňa 17. 2. 2014. Komisia kladne prijala opatrenia rektora, ktoré majú 

v budúcnosti zamedziť opakovanie situácie. 

Dôležitou bola otázka prečo univerzita podpisovala koncesnú zmluvu, keď predtým 

investovala do vývarovne na ŠD Mladosť, ktorá mala zabezpečovať stravovanie študentov 

FEI STU. Na túto otázku odpovedal riaditeľ ŠDaJ STU, ktorý vysvetlil, že do vývarovne na 

ŠD Mladosť sa neinvestovalo, jedáleň je v nevyhovujúcom stave. 

 

EK AS STU prijala uznesenie č.1:  

EK AS STU prerokovala Informatívnu správu o vykonanej kontrole procesu prípravy 

koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU ako aj „Opatrenia na nápravu 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou procesu prípravy koncesnej 

zmluvy v prevádzke stravovacej jednotky FEI STU“ a navrhuje plénu AS STU prerokovať 

materiál s vyjadrením súhlasu hlasovaním, a nielen vzatím na vedomie. 

EK AS STU prijala uznesenie č.2: 

EK AS STU navrhuje prijať na rokovaní pléna AS STU nasledovné uznesenie: AS STU žiada 

rektora STU vyhodnotiť plnenie príkazu rektora po skončení lehoty pre splnenie jednotlivých 

bodov v príkaze rektora a vyvodiť zodpovedajúce personálne dôsledky. Termín - apríl 2014. 

 

Rektor sľúbil, že bude opatrenia priebežne vyhodnocovať a následne informovať členov AS 

STU. 

D. Petráš v súvislosti s príkazom rektora č. 1/2014 – PR sa opýtal, či uvedené prvé tri body o 

dodržiavaní zákona o vysokých školách, zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a zákona o finančnej kontrole treba chápať tak, že doteraz tieto zákony dekani 

a tajomníci nedodržiavali. 

M. Bobrík navrhol, aby sa nedostatky s dodávateľom riešili dodatkami ku zmluve. 

J. Dický sa opýtal, prečo sa robila rekonštrukcia troch jedální (Jedáleň na ŠD Jura Hronca, 

SvF a Rektorát STU) a nerobila sa rekonštrukcia na FEI. Rektor v tom čase ešte nebol vo 

funkcii, preto nevedel na otázku zodpovedať. 

I. Ščepka a K. Jelemenský nesúhlasili, aby sa predložený materiál schvaľoval. 
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Záverom bolo navrhnuté uznesenie č. 23.2/2014 

AS STU prerokoval informatívnu správu o vykonanej kontrole procesu prípravy 

koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU. 

AS STU žiada rektora informovať AS STU priebežne o plnení príkazu rektora č. 

1/2014.PR. 

Termín: máj 2014 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 23.2/2014. 

 

 

K bodu 7 – Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania na STU č. 1/2013 

Dodatok doplňuje zásady výberového konania o podmienky obsadenia miesta kvestora 

a tajomníka fakulty. 

 

Predseda LK AS informoval, že LK AS prerokovala Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov STU bez 

pripomienok a odporúča materiál predložiť na schválenie v AS STU 24. 2. 2014.  

 

Rektor upozornil, že zároveň so všetkými dodatkami sa budú spracovávať aj úplné znenia 

predpisov. Senát bude schvaľovať dodatky a bude mať zároveň k dispozícii aj úplné znenie. 

Obidva dokumenty budú podpisované v zmysle zákona. 

 

Návrh uznesenia č. 23.3/2014 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu STU číslo 1/2013 „Zásady 

výberového konania na STU“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 23.3/2014. 

 

 

K bodu 8 – Návrh Organizačného poriadku ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave 

K Organizačnému poriadku ÚZ ŠDaJ podal vysvetlenie riaditeľ ŠDaJ F. Hulík. 

Predseda LK AS informoval, že na podnet komisie bola dodaná aj dôvodová správa 

k materiálu. LK AS odporúča prijať predložený materiál bez pripomienok. 

J. Vajda sa informoval o študentskej jedálni na FEI. F. Hulík vysvetlil, že z hľadiska kontroly 

podávaných jedál a dotácie jedál je jedáleň riadená centrálne s ostatnými jedálňami, inak 

jedáleň patrí FEI. 

Návrh uznesenia č. 23.4/2014: 

AS STU prerokoval Organizačný poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy 

a jedálne STU bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 23.4/2014. 
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K bodu 9 – Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Know-how centra STU č. 8/2012-N 

K bodu 10 - Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku 

STU č. 1/2013-OP 

K bodu 11 - Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU č. 10/2012-N 

 

STU v rámci výzvy získala projekt Univerzitný vedecký park STU v Bratislave. Jedným zo 

špecifických cieľov je podpora prenosu technológií a poznatkov do praxe. Plnenie tohto cieľa 

predpokladá zriadenie nových pracovísk, ktoré sú zohľadnené v Dodatku č. 1 k OP Know-

how centra, v Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku STU 

č. 1/2013-OP a v Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU č. 10/2012-N 

 

LK AS prerokovala predmetné dodatky bez pripomienok s poznámkou, aby počet príloh aj 

s názvom príloh bol uvedený v závere OP Rektorátu STU. V predloženom materiáli je už táto 

pripomienka zapracovaná. 

LK odporúča AS STU schváliť predložené dodatky. 

I.Hudec sa informoval kde bude situované centrum pre nanodiagnostiku. Rektor uviedol, že 

centrum bude na prízemí Rektorátu STU. 

 

Návrh uznesenia č. 23.5/2014 

AS STU prerokoval Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Know-how centra STU č. 

8/2012 – N bez pripomienok a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.5/2014. 

 

Návrh uznesenia č. 23.6/2014 

AS STU prerokoval Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého 

parku STU č. 1/2013 – OP bez pripomienok a odporúča rektorovi predmetný dodatok 

vydať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.6/2014. 

 

Návrh uznesenia č. 23.7/2014 

AS STU prerokoval Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU číslo 

10/2012 – N v znení dodatku č. 1 bez pripomienok a odporúča rektorovi predmetný 

dodatok vydať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.7/2014. 

 

Rokovanie senátu ďalej viedol podpredseda AS STU B. Kováč. 
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K bodu 12 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného 

programu priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU 

Ďalšie podmienky prijímania skomentoval M. Zajko, poverený vedením ÚM.  

Predseda PK AS informoval, že pedagogická komisia prerokovala „Ďalšie podmienky...“a 

odporúča predložiť materiál na rokovanie AS STU po zohľadnení pripomienky týkajúcej sa 

prílohy o zdravotnom stave. 

Táto pripomienka je v predloženom materiáli rešpektovaná. 

B. Kováš skonštatoval, že materiál je spracovaný nad rámec požadovaný zákonom. 

 

Návrh uznesenia č. 23.8/2014: 

AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného 

programu priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.8/2014. 

 

K bodu 13 - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného 

programu priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU 

Predseda PK AS informoval, že pedagogická komisia prerokovala „Ďalšie podmienky...“a 

odporúča AS STU materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 23.9/2014 

AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného 

programu priestorové plánovanie v akad. roku 2014/2015 na Ústave manažmentu STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.9/2014. 

 

K bodu 14 - Návrh študijných programov do komplexnej akreditácie za Ústav 

manažmentu STU 

Rektor STU v zmysle §9 ods.(1) písm. l) zákona č.131/2002 o vysokých školách v znení 

neskorších zákonov predložil pred schvaľovaním vo VR STU na prerokovanie AS STU návrh 

študijných programov 1. – 3. stupňa, ktoré sa budú uskutočňovať na STU na Ústave 

manažmentu. 

 

Podrobnosti návrhov objasnil M. Zajko, poverený vedením ústavu a garanti resp. 

spolugaranti príslušných študijných programov D. Špirková a M. Finka. 

 

Stanovisko pedagogickej komisie k návrhu predniesol predseda pedagogickej komisie AS 

STU. Predseda komisie konštatoval, že väčšina formálnych nedostatkov zistených komisiou 

bola v nových verziách študijných programov odstránená. V spise zostali niektoré nedostatky, 

ako zaradenie telesnej výchovy ako voliteľného predmetu, či predmetu bez alternatívy ako 

povinne voliteľného predmetu. PK AS sa nezaoberala odbornou stránkou predloženého 

materiálu. 

Z pripomienok v diskusii : 

P. Návrat položil otázku ohľadne garanta študijného programu Odvetvové ekonomiky 

a manažment pre 2. a 3. stupeň štúdia prof. Jozefa Jílka. Upozornil, že garant študijného 

programu musí mať so školou pracovný úväzok na ustanovený pracovný čas a musí pôsobiť 

na funkčnom mieste profesora v odbore. 
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M. Zajko ubezpečil, že podmienky na garanta v zmysle požiadaviek akreditačnej komisie 

budú splnené.   

 

I. Hudec upozornil, že trojstupňovosť štúdia v dvoch odboroch už zodpovedá fakultnej 

dimenzii Ústavu manažmentu a odporučil v tejto súvislosti zaoberať sa otázkou ústavu.  

 

J. Vajda, I. Ščepka upozornili, že spis nie je predložený v požadovanej formálnej a obsahovej 

štruktúre ako bola dohodnutá na STU a tento nedostatok je potrebné odstrániť do VR STU. 

 

B. Kováč vyslovil pripomienku k širokej deklarácii teoretických vedomostí absolventa 

študijného programu priestorové plánovanie 1. a 2. stupňa (po 16  odborov), ktoré ale nie sú 

podložené adekvátnou dotáciou výmery príslušných predmetov (napr. teoretické vedomosti z 

architektúry a pod.), v opise zručností a schopností absolventa 1.stupňa navrhol uvedené 

manažérske schopnosti absolventa v praxi revidovať adekvátne polohe bakalára;  M. Finka 

uviedol, že celý súpis okruhov teoretických vedomostí je prebraný z opisu študijného odboru 

a schopnosti a zručnosti bakalára sú zamerané na analytické polohy.  

Ďalšie otázky v diskusii sa týkali personálneho zabezpečenia a štúdia v anglickom jazyku. 

 

Návrh uznesenia č. 23.10/2014 

AS STU prerokoval návrh študijného programu 1.– 3. stupňa Priestorové plánovanie 

v študijnom odbore 5.1.2. priestorové plánovanie, študijného programu 1. stupňa 

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku v študijnom odbore 3.3.20 odvetvové 

ekonomiky a manažment, študijného programu 2. a 3. stupňa Odvetvové ekonomiky 

a manažment v študijnom odbore 3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment s 

pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 2)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 23.9/2014. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 23.10/2014. 

 

K bodu 15 – Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

Predseda  EK AS STU informoval, že komisia prerokovala materiál Žiadosť o predchádzajúci 

písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí STU a odporúča AS STU schváliť 

materiál s pripomienkou úpravy výšky štvrťročného  nájomného na 250.- EUR. Súčasne žiada 

kvestora o preverenie statusu ŠK Sany ako občianskeho združenia a podanie informácie 

o zisteniach na zasadnutí AS STU. 

K občianskemu združeniu podal informáciu F. Hulík, chybná výška nájomného bola 

opravená. 

 

Návrh uznesenia č. 23.11/2014 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľných vecí STU 

s nájomcom: 

1/ Športový klub Sany, občianske združenie. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 2)  

AS STU schválil uznesenie č. 23.11/2014. 
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K bodu 16– Rôzne 

 

Zasadanie AS STU bude 31. 3. 2014, zasadanie P AS bude 17. 3. 2014. 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Ladislav Harmatha 

Lucia Mihályová 

 

Zapísala: Viera Jančušková 


