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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  5 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 05.11.2018 o 14.00 hod. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 5 

Nezúčastnili sa: senátori: A. Čecho, R. Kutláková 

 

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

Michalička, E. Jevčáková, J. Janovec, N. Jančovičová, L. Švecová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 
2. Správa volebnej komisie o doplňujúcich voľbách do AS 

3. Odovzdanie osvedčenia za riadneho člena AS STU 

4. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

5. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadnutia AS STU dňa 25.06.2018 

6. Aktuálne otázky STU 

7. Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore 5.1.2 

priestorové plánovanie 

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

manažmentu STU 

9. Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej komisie 

STU 

10. 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. 

11. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve STU – Modra Piesok 

12. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve STU – Karlova Ves 

13. Legislatívne zmeny v oblasti vysokých škôl a postup ich implementácie na 

STU – informácia 

14. Energetické úspory STU vyplývajúce zo zrealizovaných investícií a opráv 

od roku 2009 

15. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na 

nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

16. Rôzne 

 

 

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

ktorý  privítal senátorov a prítomných hostí. Zároveň informoval prítomných, že 

dnešné zasadnutie bude prebiehať oboznámením sa s predloženými materiálmi  

a diskusiou k nim. nakoľko AS nie je t. č. funkčný. V tejto súvislosti informoval 

tiež o stiahnutí bodu 10. z programu zasadnutia AS STU. 

Odôvodnenie: 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU nemala do termínu zasadnutia AS 

zvoleného zástupcu  do ŠČ AS STU  a to z dôvodu vyhlásenia neplatnosti 

uskutočnených doplňujúcich volieb. 

Na základe podnetu člena AS FEI STU a preverenia uvedených skutočností SVK AS 

STU na svojom zasadnutí dňa 25.10.2018 preverila všetky aspekty uvedené 

v predmetnej žiadosti a konštatovala, že je opodstatnená a vyhlásila voľby do ŠČ 

AS STU volebného obvode akademická obec: FEI STU za neplatné. Navrhla 

predsedovi AS STU, aby vyhlásil opakovanie volieb volebného obvodu.: Študentská 

časť akademickej obce FEI STU.  

 

K bodu 2/ – Správa volebnej komisie o doplňujúcich voľbách do AS 

Predseda AS vyzval JUDr. Zajacovú predsedníčku Stálej volebnej komisie AS STU, 

aby informovala o priebehu v doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU.  

SVK AS STU zasadala dňa 25.10.2018. Na zasadnutí komisie predseda AS STU 

odovzdal predsedajúcemu SVK  doručené  Protokoly z doplňujúcich volieb členov 

a náhradníkov AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019 za volebné obvody ÚM 

STU a MTF STU so sídlom v Trnave a dňa 05.11.2018  za volebné obvody SjF STU 

a FCHPT STU – študentská časť. 

Doplňujúce voľby členov a náhradníkov do ŠČ AS STU sa uskutočnili v štyroch 

volebných obvodoch STU:  ÚM STU, MTF STU, SjF STU a FCHPT STU a ako 

informovala predsedníčka SVK AS STU doplňujúce voľby v uvedených volebných 

obvodoch do ŠČ AS STU prebehli v zmysle platných „Zásad volieb do 

akademického senátu STU“, čl. 9 Doplňujúce voľby do AS STU zo dňa 23.02.2015 
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s účinnosťou 24.02.2015 a neboli podané žiadne podnety na preverenie ich priebehu 

a právoplatnosti. 

1/ za ŠČ ÚM STU bol zvolený  za člena AS STU Adam Čecho 

2/ za ŠČ MTF STU so sídlom v Trnave bol zvolený za člena AS STU Ing. Augustín 

Stareček  
3/ za ŠČ  SjF STU  boli zvolení za členov AS STU Andrej Majstrík a Filip 

Abrhan 

4/ za ŠČ FCHPT STU bola zvolená za členku AS STU Kristína Smorádková 

Predseda AS STU na zasadnutí SVK AS  informoval o novom členovi AS za FA 

STU, ktorý nahradil bývalú členku AS STU doc. Končekovú a to z dôvodu jej 

vymenovania do funkcie prodekanky pre vzdelávanie FA STU dňom 01.10.2018. 

Novým členom  ZČ AS STU sa dňom 01.10.2018  stal prof. Ing. arch. Bohumil 

Kováč, PhD.,  ktorý bol dňa 29.04.2015 zvolený ako náhradník  do AS STU vo 

voľbách členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019 za 

volebný obvod FA STU. 

Akademický senát STU berie informáciu predsedníčky SVK AS STU na vedomie, 

s tým, že funkčné obdobie novozvolených členov a  náhradníka AS STU  trvá do 

konca funkčného obdobia AS STU. 

 

K bodu 3/ - Odovzdanie osvedčenia za riadneho člena AS STU 

Predseda AS STU odovzdal novozvoleným členom AS STU za študentskú časť 

Osvedčenie za člena AS STU a poprial im  veľa úspechov  pri vykonávaní tejto 

činnosti v akademickom senáte STU. 

 

K bodu 4/ - Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov 

a overovateľov zápisnice  

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli  

- za skrutátorov navrhnutí: 

J. Križánek a R. Riedlmajer 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

M. Bobrík a A. Kopáčik 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 33   proti : 0      zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia s vypustením bodu 10. programu  a  

dal  hlasovať o predloženom  programe. 

Prezentovalo sa:  34 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za: 34  proti:   0  zdržal sa: 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu 5/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

zo zasadania AS STU dňa 25.06.2018.  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU. 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 25.06.2018 neboli vznesené žiadne 

pripomienky. 

PAS STU, konané dňa 15.10.2018 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho 

zasadania AS STU. Predseda AS STU poveril predsedov ekonomickej, legislatívnej 

a pedagogickej  komisie  , aby zabezpečili prerokovanie príslušných materiálov vo 

svojich komisiách.. Ekonomická komisia zasadala dňa 22.10.2018, legislatívna 

05.11.2018 a pedagogická elektronickou formou od 25.10. – 05.11.2018. 

 

K bodu 6/ - Aktuálne otázky STU 

 

AKTUÁLNE INFO A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI 

 Návrhy zákonov (viď materiál Legislatívne zmeny v oblasti VŠ a ich 

implementácia na STU) 

 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové 

znenie 

 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové 

znenie 

 od 01.01.2019 vstúpi do platnosti zmena zákona o verejnej službe 

zahrňujúca navýšenie taríf, ktoré sa následne premietnu do nových 

platových tabuliek Rada vlády – predloženie materiálu „Posilnenie 

atraktívnosti a kvality prípravy ľudských zdrojov pre výskum a inovácie“ 

 začal sa Týždeň vedy a techniky 

 14.11.2018 navštívi STU v rámci Dňa študentstva  J.E. Andrej Kiska 

 prebieha kontrola NKÚ na udržateľnosť projektov UVP, návštevy na 

fakultách 

 23.10.2018 - Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu výskumno-

vývojových kapacít 

 projekty ACCORD, Teaming , DSV, PVVC  

http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/133992018-/
http://lrv.rokovania.sk/134002018-/
http://lrv.rokovania.sk/134002018-/
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 28.9.2018 bol opätovne po prepracovaní podaný projekt SASPRO II 

 Noc výskumníkov, VAPAC, 15.-16.11. veľtrh vzdelávania v Kyjeve 

 boli sme oslovení s tlačového odboru ÚV SR s ponukou účasti na projekte 

predsedu vlády SR Petra Pellegriniho „S premiérom na cestách“, určenom 

pre študentov vysokých škôl, kde ponúkajú možnosť zúčastňovať sa na 

zahraničných cestách predsedu vlády SR 

K bodu 7/ -   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 odovzdal slovo predkladateľovi  tohto materiálu rektorovi STU (v 

zastúpení prorektor Peciar), ktorý oboznámil senátorov s podstatou predloženia tohto 

materiálu. K materiálu sa vyjadril aj predseda PK AS STU prof. Finka – k jeho 

prerokovaniu (elektronicky) v pedagogickej komisii AS STU s tým, že bola 

zodpovedaná pripomienka člna PK AS STU prof. Lukeša k veku spolugaranta p. 

Mareka, ako aj k návrhu uznesenia tohto materiálu. 

Diskusia: 

  Senátor Riedlmajer poukazoval na novelu vysokoškolského zákona, na čo mu podal 

vysvetlenie prorektor Stanko a to, že postup schvaľovania študijných programov 

podľa zákona o VŠ účinného do 31. 10. 2018 sa primerane vzťahuje aj na študijné 

programy predkladané v rámci žiadostí o akreditáciu študijných programov 

podaných AK v prechodnom období od 1. 11. 2018 do 15. 6. 2019, to znamená 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 10. 2018 (ďalej len „zákon 

o VŠ účinný do 31. 10. 2018“), Akademický senát STU pred schválením vo 

Vedeckej rade STU prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa nebudú 

uskutočňovať na fakulte, predložený rektorom a následne v súlade s § 12 ods. 1 

písm. c) zákona o VŠ účinného do 31. 10. 2018, Vedecká rada STU schvaľuje návrh 

študijných programov, ak ich prerokovanie nepatrí do pôsobnosti vedeckej rady 

fakulty.  

Pedagogická komisia AS STU konštatovala, že po zapracovaní pripomienky k  

návrhu uznesenia nemá žiadne ďalšie pripomienky k materiálu. 

 

  AS STU navrhuje opraviť znenie návrhu uznesenia predloženého materiálu, a to: 

  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. 

 

K  bodu 8/ - Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na 

Ústave manažmentu STU 

Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi  tohto materiálu rektorovi STU (v 

zastúpení prorektor Peciar), ktorý oboznámil senátorov s podstatou predloženia tohto 

materiálu, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Materiál bol prerokovaný 

v PK AS  elektronickou formou a členovia komisie nevzniesli žiadne závažné 

pripomienky. 

Akademický senát  STU sa vyjadril k predloženému materiálu bez pripomienok. 

 

Prijatie uznesení k bodom 7/ a 8/ sa prerušuje na dobu do zasadnutia ďalšieho 

AS STU. 

 

K  bodu 9/ -  Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej 

komisie STU 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu , ktorý materiál uviedol a 

oboznámil  prítomných s materiálom a vyzval prorektora Stanka o podrobnejšiu informáciu. 

Uviedol, že Bc. Barbora Brestovská - študentka II. stupňa štúdia je navrhnutá na 

vymenovanie na uvoľnené miesto po zaniknutí jej pôvodného členstva, ktoré zaniklo podľa 

čl. 7 bod 4 písm. c) Disciplinárneho poriadku STU dňom skončenia I. stupňa štúdia, to je 20. 

06. 2018. Nový člen Disciplinárnej komisie STU sa v súlade s článkom 7 bod 6 

Disciplinárneho poriadku STU pre študentov vymenúva na dobu od 06. novembra 2018 do 

14. novembra 2021 (vrátane), t. j. na dobu odo dňa nasledujúceho po dni schválenia návrhu 

Akademickým senátom STU do konca funkčného obdobia člena Disciplinárnej komisie STU, 

ktorého členstvo zaniklo. 

Disciplinárna komisia STU, prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov STU, 

ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte 

STU; to znamená študentov, ktorí sú zapísaní na študijných programoch 

uskutočňovaných na Ústave manažmentu STU 

Diskusia : neboli žiadne  príspevky do diskusie 

Akademický senát  STU sa vyjadril k predloženému materiálu bez pripomienok. 

 

Prijatie uznesenia k bodu   9/ sa prerušuje na dobu do zasadnutia ďalšieho AS 

STU. 

 

K bodu 11/ -  Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – Modra Piesok. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, ktorý návrh uviedol 

a slovo odovzdal kvestorovi STU.  Kvestor STU informoval prítomných, že sa jedná 

o nehnuteľnosť vo vlastníctve STU v užívaní SjF STU, ktorá je umiestnená na 
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parcele číslo 8066/3, k. ú.:  Modra, súp. číslo 4018 . Nehnuteľnosť (rekreačná chata) 

zapísaná na LV, č. 1031 je umiestnená na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve STU.  

Dňa 28.09.2018 vydal dekan SjF STU návrh na rozhodnutie rektora o nepotrebnosti 

nehnuteľnosti. Vo vedení STU bol tento návrh prerokovaný a odsúhlasený dňa 

10.10.2018, na základe toho vydal rektor STU Rozhodnutie o nepotrebnosti 

nehnuteľnej veci. 

Diskusia :  
Senátor Janíček predložil AS písomné pripomienky k zápisnici zo zasadnutia EK AS 

STU zo dňa 22.10.2018 a   žiada predsedu EK AS STU doplnenie resp. spresnenie 

zápisu v bode Ad 1. tak, aby bolo zrejmé, o ktoré nehnuteľnosti sa presne jedná a kto 

ich má   t. č. v užívaní.  

Akademický senát  STU  sa vyjadril k predloženému materiálu a žiada, aby bol zápis 

zo zasadnutia EK doplnený v bode Ad 1.. Materiál predložený na rokovanie AS je 

bez pripomienok. 

Prijatie uznesenia k bodu   11/ sa prerušuje na dobu do zasadnutia ďalšieho AS 

STU. 

 

K bodu 12/ -  Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – Karlova Ves. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, ktorý návrh uviedol 

a slovo odovzdal kvestorovi STU.  Kvestor STU informoval prítomných, že sa jedná 

o nehnuteľnosť vo vlastníctve STU, Ide o parcely registra „c“ evidované na 

katastrálnej mape ako parc. č. 2999/71 a č. 2999/46 v užívaní Rektorátu STU, 

zapísaná na LV č. 5412. 

Dňa 19.10.2018 vydal kvestor STU návrh na rozhodnutie rektora o nepotrebnosti 

nehnuteľnosti. Vo vedení STU bol tento návrh prerokovaný a odsúhlasený dňa 

24.10.2018, na základe toho vydal rektor STU Rozhodnutie o nepotrebnosti 

nehnuteľnej veci. 

Diskusia :  
Senátor Janíček predložil AS písomné pripomienky k zápisnici zo zasadnutia EK AS 

STU zo dňa 22.10.2018 a   žiada predsedu EK AS STU doplnenie resp. spresnenie 

zápisu v bode Ad 2. tak, aby bolo zrejmé, o ktoré nehnuteľnosti sa presne jedná a kto 

ich má  t. č. v užívaní.  

 

Akademický senát  STU sa vyjadril  predloženému materiálu a žiada , aby bol zápis 

zo zasadnutia EK doplnený v bode Ad 2..  

 

 Prijatie uznesenia k bodu   12/ sa prerušuje na dobu do zasadnutia ďalšieho AS 

STU. 

 

K bodu 13/ -  Legislatívne zmeny v oblasti vysokých škôl a postup 

implementácie na STU – informácia. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi  materiálu rektorovi STU, ktorý 

informoval prítomných senátorov a hostí o legislatívnych zmenách v oblasti 

vysokých škôl  v súvislosti s prijatím „zákona o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania“ a novely zákona o vysokých školách.  

Diskusia: 

Odpoveď na príspevok senátora Riedlmajera k prerokovávaniu a schvaľovaniu 

materiálov akademickým senátom VŠ bola už predmetom diskusie v bode 7/ tejto 

zápisnice. 

Akademický senát  STU berie na vedomie informáciu o legislatívnych zmenách 

v oblasti vysokých škôl a postupe ich implementácie na STU. 

 

  K bodu 14/ - Energetické úspory STU vyplývajúce z rekonštrukcie a opráv 

budov od roku 2009  

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý 

materiál uviedol a vyzval kvestora STU o stručnú informáciu.  

Predseda EK informoval o prerokovaní a  zaujatí stanoviska EK STU.  

Ekonomická komisia prerokovala tento materiál a po doplnení „vízie ako sa bude 

ďalej pokračovať v postupe rekonštrukcie a opráv budov“  ho berie na vedomie. 

K materiálu boli členmi EK AS vznesené nasledovné otázky a pripomienky:  

 Aký bol celkový objem financií na projektoch? 

 Kto vyčíslil úspory na energiách? 

 Aká je vízia STU do budúcnosti v oblasti šetrenia energiami?  

 Návrh na tvorbu indikatívneho investičného plánu jednotlivých objektov. 

Diskusia : 

 Senátor Nahálka tiež podporil pripomienku EK AS na doplnenie vízie ako sa bude 

 ďalej pokračovať v postupe energetických úspor do budúcnosti. 

 Akademický senát  STU po  doplnení vízie berie na vedomie informáciu 

 energetické úspory STU vyplývajúce z rekonštrukcie a opráv budov od roku 2009.  

 

   

K bodu 15/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu 

STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý 

materiál uviedol a vyzval kvestora STU o stručnú informáciu.  

  Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU: Ekonomická 

  komisia AS STU prerokovala žiadosti o nájom, k materiálu boli vznesené otázky 

k niektorým nájomným zmluvám, ktoré boli zodpovedané na zasadnutí 



 

Zápisnica č. 5/2018  AS STU zo dňa 05.11.2018 

5 

EK.V súvislosti s projektom ACCORD, EK odporúča zmeniť dobu nájmu v zmluvách 

číslo 10,11, a 1, 9 a to len do 31.12.2019. 

Ekonomická komisia AS STU prijala nasledovné uznesenie: 

EK AS STU prerokovala materiál“ Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na 

nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve  STU“ a odporúča AS ST schváliť 

materiál s úpravou termínu prenájmu v nájomných zmluvách uvedených 

v zozname pod poradovým číslom 10,11 a 19 na termín do 31.12.2019. 

 

Diskusia :Senátor Janíček zdôraznil ,  že zmluvy o nájme nebytových priestorov, 

ktoré sa týkajú hlavne projektov a energetického projektu  (Trnava) by mali byť 

perfektne pripravene na odsúhlasenie v  AS STU. Akademický senát STU sa vyjadril 

k predloženému materiálu s tým, že opravený a doplnený kompletný  materiál bude 

predložený na ďalšom rokovaní AS STU. 

 

K bodu 16/  - Rôzne 

 

 predseda AS STU informoval o doručení listu od. prorektora Čičáka, ktorým 

nereflektuje na zaradenie na Listinu kandidátov na funkciu rektora STU 

a z volieb odstupuje 

 

 najbližšie  zasadnutie AS STU (voľba rektora) sa uskutoční 03.12.2018 

 

 

 

                                                                                   Ján Híveš, v. r. 

                                                                                  predseda AS STU 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Kopáčik Alojz, v. r.              ..................................... 

 

 

 

Zapísala dňa 05.11.2018: Magdaléna Dubecká 

tajomníčka AS STU 

 


