
 

Zápisnica č. 6/2018  AS STU zo dňa 03.12.2018 

1 

AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  6 

z pokračujúceho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (AS STU) konaného dňa 03.12.2018 o 11.00 hod. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 40 senátorov (z nich 

sa 2 dostavili až po hlasovaní)  

Ospravedlnení: senátori: 3 

Nezúčastnili sa: senátori: A. Čecho,  

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, P. Čičák,  D. Faktor, Š. Stanko , O. Moravčík, J. 

Janovec, E. Jevčáková, J. Janovec,M. Michalička 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu,  

3. Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore 5.1.2 

priestorové plánovanie 

4. Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave 

manažmentu STU 

5. Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej komisie 

STU 

6. Zasadnutie študentskej časti AS STU -  voľba nového predsedu ŠČ AS STU, 

voľba člena SR STU za ŠČ AS STU,  doplňujúce voľby členov AS 

do komisií za študentskú časť. 

7. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve STU – Modra Piesok 

8. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve STU – Karlova Ves 

9. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na 

nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

10. Rôzne 
 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 
Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Ján Híveš, 

ktorý  privítal senátorov a prítomných hostí.  

Predseda AS STU vyzval predsedníčku SVK AS STU JUDr. Zajacovú, aby 

informovala prítomných o priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS 

STU za FEI STU. 

Členovia SVK AS STU potvrdzujú platnosť a správnosť výsledkov doplňujúcich 

volieb zástupcov študentskej časti FEI STU v AS STU na na funkčné obdobie 2015-

2019, ktoré prebehli v zmysle platných „Zásad volieb do akademického senátu 

STU“, čl. 9.  

Doplňujúce voľby do  ŠČ AS STU sa konali v dňoch 28.11.2018 a 29.11.2018 

a neboli podané žiadne podnety na preverenie ich priebehu a právoplatnosti. 

Novozvoleným členom študentskej časti AS STU za FEI bol zvolený Tomáš 

Tomčo. 
Predseda AS STU odovzdal novozvoleným členom AS STU  zamestnaneckej a 

študentskej časti AS Osvedčenia za člena AS STU a poprial im  veľa úspechov  pri 

vykonávaní tejto činnosti v akademickom senáte STU. 

 

K bodu 2/ - Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov 

a overovateľov zápisnice  

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU predseda AS navrhol, aby za skrutátorov 

a overovateľov boli schválení (okrem jedného) členovia AS z predchádzajúceho 

zasadnutia AS nakoľko sa jedná o pokračujúce zasadnutie AS zo dňa 05.11.2018 

- za skrutátorov navrhnutí: 

J. Križánek a R. Riedlmajer 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

M. Bobrík a L. Hruštinec 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Pred samotným rokovaním k jednotlivým bodom programu zasadnutia predseda AS 

STU  oboznámil prítomných o stiahnutí dvoch bodov z dnešného rokovania, a to na 

základe žiadosti  predkladateľa  zo dňa 28.11.2018 o stiahnutie  bodov 7. a 8. 

z rokovania AS dňa 03.12.2018. 
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Ďalej navrhuje : 

Bod 6.. Zasadnutie študentskej časti AS STU -  voľba nového predsedu ŠČ AS STU, 

voľba člena SR STU za ŠČ AS STU,  doplňujúce voľby členov AS do komisií za 

študentskú časť navrhuje presunúť za bod 9. Žiadosť o predchádzajúci písomný 

súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

STU.,  

Ďalšie rokovanie AS STU bude oddelené – zvlášť ZČ AS – doplňujúce voľby člena 

zamestnaneckej časti senátu do pedagogickej komisie AS a zvlášť ŠČ – voľba 

predsedu ŠČ AS STU, doplňujúce voľby členov EK AS, LK AS a odvolanie a voľba 

člena SR STU za ŠČ AS STU. 

Návrh upraveného programu zasadnutia AS STU:  

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice  

3. Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore 5.1.2 

priestorové plánovanie 

4. Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave 

manažmentu STU 

5. Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej komisie 

STU 

6. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na 

nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

7. Zasadnutie študentskej časti AS STU -  voľba nového predsedu ŠČ AS STU, 

odvolanie a voľba člena SR STU za ŠČ AS STU,  doplňujúce voľby členov 

AS do komisií za študentskú časť a voľby do PK AS STU – ZČ AS 

8. Rôzne 

 

Diskusia: 

Senátor Ridzoň mal dotaz, prečo bol stiahnutý z rokovania senátu bod  8 programu? 

Predkladateľ tohto materiálu odpovedal, že nakoľko končí funkčné obdobie rektora 

a aj AS STU /2015-2019/  je toho názoru že touto záležitosťou by sa mal zaoberať 

nový rektor STU.  

Predseda AS STU dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Programu rokovania 

AS. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

K bodu 3/ -   Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore 

5.1.2 priestorové plánovanie 

Predseda AS uviedol, že  s  materiálom sa senátori oboznámili na predchádzajúcom 

zasadnutí AS a po zapracovaní pripomienky PK AS STU vznesenej na zasadnutí AS 

STU dňa 05.11.2018 je materiál pripravený na prerokovanie akademickým senátom 

STU.  

 

Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie 
   

Návrh uznesenia č. 1.6/2018: 

Akademický senát STU prerokoval  materiál „Návrh na priznanie práva STU v 

Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 

študijnom odbore 5.1.2 priestorové  plánovanie“ a odporúča materiál predložiť 

Vedeckej rade STU v Bratislave na schválenie. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.6/2018 jednomyseľne. 

. 

 

K  bodu 4/ - Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na 

Ústave manažmentu STU 

Predseda AS uviedol, že  s  materiálom sa senátori oboznámili na predchádzajúcom 

zasadnutí AS bez pripomienok. 

 

Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 2.6/2018: 

Akademický senát STU prerokoval materiál „Návrh študijných programov, ktoré sa 

budú uskutočňovať na Ústave manažmentu STU“ bez pripomienok 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 2.6/2018 jednomyseľne. 
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K  bodu 5/ -  Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej 

komisie STU 

Predseda AS uviedol, že  s  materiálom sa senátori oboznámili na predchádzajúcom 

zasadnutí AS bez pripomienok. 

 

Diskusia : neboli žiadne  príspevky do diskusie 

 

Návrh uznesenia č. 3.6/2018: 

  Akademický senát STU podľa § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje  

  „Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej komisie Slovenskej 

  technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 3.6/2018 jednomyseľne. 

 

K bodu 6/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu 

STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda AS STU vyzval senátora Nečasa, člena EK AS, ktorý bol poverený 

predsedom EK AS STU, aby informoval o prerokovaní tohto materiálu 

v ekonomickej komisii AS STU a uviedol, že k materiálu neboli členmi EK AS STU 

žiadne pripomienky. 

   

Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 4.6/2018: 

AS STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného 
majetku uvedeného v tabuľke číslo 1 až 35  tohto materiálu.  
(viď prílohu k bodu 6/) 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 37   proti: 0,    zdržal sa: 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 4.6/2018 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 7/ - Zasadnutie študentskej časti AS STU -  voľba nového predsedu ŠČ 

AS STU, odvolanie a voľba člena SR STU za ŠČ AS STU,  doplňujúce voľby 

členov AS do komisií za študentskú časť a voľby do PK AS STU – ZČ AS 

Zasadnutie AS STU pokračuje rozdelením na samostatné rokovania zamestnaneckej 

časti AS, a to doplňujúce voľby člena zamestnaneckej časti pedagogickej komisie AS 

STU  

Navrhovaným  novým členom PK AS je prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 

Pre doplňujúce voľby do ZČ pedagogickej komisie AS STU bola zvolená volebná 

komisia v zložení: 

Janka Zajacová – predsedníčka  

Miroslav  Bobrík 

Milan Andráš 

Voľby prebehli tajným hlasovaním 

 

Výsledky volieb do pedagogickej komisie AS STU: 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov ZČ AS:             25 

Počet platných hlasovacích lístkov:                            23 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:                          2 

 

Za nového člena pedagogickej komisie AS STU bol  väčšinou hlasov zvolený 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  

Akademický senát STU berie na vedomie výsledky hlasovania zamestnaneckej časti 

AS  STU v doplňovacích voľbách člena pedagogickej komisie AS STU 

  

Predseda AS STU vyzval senátorov za študentskej časti, aby sa odobrali do malej 

zasadacej miestnosti rektora k uskutočneniu volieb: 

1. odvolanie Ing. Martina Ondraščina a voľba člena ŠČ AS STU do Správnej rady 

STU 

2. voľba predsedu ŠČ AS STU 

3. doplnenie EK AS STU – ŠČ 

4. doplnenie LK AS STU – ŠČ 

 

Študentská časť AS STU odvolala zástupcu ŠČ AS M. Ondraščina v Správnej rade 

STU a zároveň si v doplňovacích voľbách tajným hlasovaním zvolila svojich 

zástupcov: 

1. zástupca v SR STU za študentskú časť AS – Bc. Elena Štefancová 

2. Bc. Elena Štefancová – predsedníčka ŠČ AS STU 

3. Ing. Branislav Šulgan – podpredseda ŠČ AS STU 

4. Bc. Andrej Majstrík – člen EK AS STU 

5. Filip Abrhan – člen LK AS STU 
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Akademický senát STU berie na vedomie výsledky hlasovania v študentskej časti 

AS STU v doplňovacích voľbách.  

 

K bodu /  - Rôzne 

 

 na záver zasadnutia vystúpil rektor STU, ktorý sa poďakoval senátorom za 

celoročnú prácu v AS STU 

 zároveň sa zmienil o niektorých otázkach týkajúcich sa prípravy ďalšej 

novely vysokoškolského zákona 

 rozpisu dotácie pre rok 2019 

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 17.12.2018 

 

 

 

                                                                                       Ján Híveš, v. r. 

                                                                                     predseda AS STU 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bobrík Miroslav, v. r.         ..................................... 

 

Hruštinec Ľuboš, v. r.             ..................................... 

 

 

 

Zapísala dňa 03.12.2018: Magdaléna Dubecká 

tajomníčka AS STU 

 


