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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 

BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 3 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave,             ktoré sa uskutočnilo 

dňa 30. mája 2022 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča  STU. 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 

Ospravedlnení: P. Čičák (FIIT), I. Hudec (FCHPT), P. Pokorný (MTF) B. Šulgan. (FCHPT), A. 

Dorušinec (SvF), S. Jágriková (FAD), K. Maliniaková (FIIT),  

Neospravedlnení: P. Vojtek (FAD) 

  

Hostia: O. Moravčík,  M. Bittera, Š. Stanko, M. Strémy, R. Igliar, Ľ. Šooš, A. Gatial,  

M. Michalička,  J. Rybanský 

Ďalší účastníci: 

Y. Ševčíková, L. Švecová, M. Kráľ, D. Reynolds, M. Javorský 

  

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu STU otvoril a viedol jeho predseda Marián Peciar. Zároveň 

privítal prítomných senátorov, rektora, prorektorov, kvestora, dekanov a hostí a ospravedlnil 

neúčasť predsedu SR STU Ing. Slezáka z osobných dôvodov. 

 

K bodu 2/  Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, 

voľby členov sčítacej komisie AS STU pre tajné hlasovanie k bodu 5/ „Návrh rektora na 

odvolanie člena VR STU a vymenovanie nových členov VR STU na obdobie 2022-2026“. 

 

Prezentovalo sa  36 členov AS STU. 

 

Za skrutátorov sú navrhnutí: 

B. Puškár a J. Lang 
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 35 proti : 0 zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí: 

L. Gulan a Ľ. Čaplovič 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
 

Za členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné hlasovanie k bodu 5 „Návrh rektora na 

odvolanie člena VR STU a vymenovanie nových členov VR STU na obdobie 2022-2026“ boli 

navrhnutí: 

1. D. Špirková 

2. Z. Dyrčíková 

3. P. Hubinský 
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K návrhu zloženia sčítacej komisie nemal nikto iný návrh. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 35   proti : 0   zdržal sa : 1 ) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia komisie si za svojho predsedu zvolili: doc. Ing. Danielu Špirkovú, PhD. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU schváleného na PAS AS STU 

16.05.2022: 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľby 

členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné  hlasovanie k bodu 5 „Návrh rektora na 

odvolanie člena VR STU a vymenovanie nových členov VR STU na obdobie 2022-2026 

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

STU 25.04.2022 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Návrh rektora na odvolanie člena VR STU a na vymenovanie nových členov VR STU na 

obdobie 2022 – 2026 

6. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

7. Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej 

činnosti na STU 

8. Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

9. Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

10. Rôzne 

 

Predseda AS STU sa opýtal, či  má niektorý senátor návrh na úpravu programu. Žiadne návrhy na 

úpravu neboli predložené. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu programu rokovania AS STU  hlasovať. 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Akademický senát sa bude riadiť schváleným programom zasadnutia. 

 

K bodu 3/ - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU dňa 25.04.2022 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 25.04.2022 neboli doručené žiadne pripomienky. 

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky 

neboli vznesené. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 25.04.2022 – neboli žiadne. 

 

Prehľad udalostí od zasadnutia AS STU 25.04.2022: 

 Zasadnutie P AS 16.05.2022 o 14:00 hod. 

Predsedníctvo AS STU sa na zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 30.05.2022. 

Rektor STU predložil body na rokovanie AS STU, dva z nich boli zaradené až po zasadnutí Správnej 
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rady STU, ktoré sa konalo dňa  17.05.2022. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky 

 

Predseda AS STU požiadal  rektora STU o podanie informácií o aktuálnych otázkach STU a 

aktivitách súvisiacich s novelizovaním vnútorných predpisov a kreovaním novej SR STU 

 

K bodu 4/ -  Aktuálne otázky STU 

Rektor STU informoval k : 

 aktuálne informácie   k novele zákona o VŠ:  

 v súlade s časovou mapou postupnosti adaptácie novely na STU je možné v termíne 

do 15. júna 2022 dávať podnety od akademickej obce predsedom a študentským 

zástupcom akademických senátov na STU (fakultných i univerzitného), 

 v ďalších fázach sa postupne bude pripravovať základný rámec novej vnútornej 

legislatívy a štatútu STU, ktorý by mohol byť hotový v novembri 2022, 

 popri tom sa budú pripravovať a procesne na STU prerokovávať ďalšie vnútorné 

predpisy (študijný poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a podobne) a 

schvaľovať nové predpisy univerzity, fakúlt, samosprávnych orgánov či orgánov 

univerzity - KR STU už prerokovalo návrh dodatku k Štatútu STU, 

 aktuálne informácie k Správnej rade STU: 

 dňa 10.5.2022 STU zverejnila na svojej web stránke a v TASR výzvu na 

predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady STU, 

 dňa 17.5.2022 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady STU, ďalšie je 

plánované dňa 20.6.2022, 

 dňa 25.5.2022 bola na MŠVVaŠ SR doručená žiadosť o registráciu Štatútu SR STU, 

 aktuálne informácie k Vnútornému systému kvality: 

 6 predpisov je už účinných, siedmy – posledný z balíka predpisov, je dnes 

predložený na schválenie Akademickému senátu STU, 

  

 FAD STU si zvolila na nové funkčné obdobie nového dekana, doc. Ing. arch. Branislava 

Puškára, PhD. 

 MTF STU potvrdila vo voľbe súčasného dekana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. 

 prijímacie konanie na STU: 

o počet prihlášok na bakalárske štúdium na STU medziročne výrazne  stúpol, 

o ku koncu 1. kola prijímacieho konania v roku 2021 Slovenská technická univerzita 

v Bratislave evidovala 5 187 podaných prihlášok na prvý stupeň štúdia, k rovnakému 

medzníku tohto roka je to 6 720 podaných prihlášok, 

o zásadný nárast zaznamenal najmä počet prihlášok ukrajinských študentov. Vlani 

podali celkovo 414 prihlášok, tento rok až 1 278, 

 Fond na podporu športu prispeje na rekonštrukciu plavárne MTF STU v Trnave dotáciu vo 

výške 1,25 milióna EUR 

 na základe dohody s dekanmi bude od nového akademického roka rektorátny deň „streda“ 

(platí pre Vedenie STU, Kolégium rektora STU, Vedeckú rada STU a Akademický senát 

STU) 

 

Rektor STU v tomto bode informoval senátorov o závažnej situácii pri realizácii stavby na FCHPT 

v rámci projektu ACCORD (problémy sú aj aj na UK).  Spoločne sa hľadajú riešenia (STU chýba 
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cca 9 mil. EUR a o niečo menej na UK), aby bol projekt dokončený bez prerušenia prác na stavbách 

aj za cenu pôžičky, prípadne získania financií zo ŠF alebo treba zvážiť fázovanie stavby podobne 

ako v minulom programovom období. 

Diskusia: 

Predseda AS STU odpovedal na otázku senátora Čaploviča k „požiadavke na vrátenie prostriedkov 

z projektov VEGA, APVV, ... poukázaných na fakulty“ v tom zmysle, že v tomto prípade išlo 

o chybu v komunikácii a už o tom diskutoval s kvestorom a rektorom. 

 

K bodu 5/ - Návrh rektora na odvolanie člena VR STU a na vymenovanie nových členov VR 

STU na obdobie 2022 – 2026 

Predseda AS STU  odovzdal slovo rektorovi STU ako predkladateľovi tohto materiálu, ktorý 

vysvetlil dôvody predloženia tohto materiálu na schválenie AS STU;  

Na zasadnutí LK AS STU podrobnejšie informoval o materiáli prof. Híveš, prorektor STU, ktorý 

uviedol dôvody návrhu na odvolanie člena Vedeckej rady STU a návrhov na vymenovanie členov 

Vedeckej rady STU: 

 Člen Vedeckej rady STU, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. sa listom zo dňa 20.04.2022 ku 

dňu 02.07.2022 vzdal členstva vo Vedeckej rade STU, nakoľko mu končí funkčné obdobie 

rektora Žilinskej univerzity v Žiline. 

 Návrh na vymenovanie a súčasne doplnenie členov Vedeckej rady STU sa predkladá 

z dôvodov, že jeden člen Vedeckej rady STU sa vzdal členstva vo Vedeckej rade STU a z 

dôvodu doplnenia členov. Navrhovanými za členov Vedeckej rady sú: prof. Ing. Ján Čelko, 

CSc. a doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, LL.M. 

V rámci diskusie na zasadnutí LK AS STU bola členmi komisie vznesená pripomienka, týkajúca sa 

konkretizácie funkčného obdobia navrhovaných členov Vedeckej rady STU. 

 

LK AS STU prerokovala materiály, súvisiace s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady 

STU a odporúča AS STU prijať uznesenia, navrhnuté zo strany prekladateľa s pripomienkou 

upresnenia a zapracovania konkrétneho dátumu funkčného obdobia v návrhoch uznesení, týkajúcich 

sa vymenovania členov Vedeckej rady STU 

5.1/ Uznesenie  - návrh na odvolanie: 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. dňom 02.07.2022.“ 

5.2/ Uznesenie – návrh na vymenovanie: 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za člena 

Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 03.07.2022  do 

02.07.2026.“ 

5.3/ Uznesenie – návrh na vymenovanie:  

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph. D., 

MBA, LL.M za člena Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie od 03.07.2022  do 02.07.2026.“ 

Diskusia: neboli žiadne príspevky. 

A/ 

Predseda  AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie člena VR STU.  

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 
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predsedovi AS STU prof. Peciarovi.  

Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  
Odvolávaný člen Vedeckej rady STU: 

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

 

Počet členov senátu:      44 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   36  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  36  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  36  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    36  

 

získaný počet hlasov: 

Odvolávaný člen VR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

 
34 0 2 

 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave schválil návrh rektora na odvolanie  prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.  z Vedeckej rady 

STU  väčšinou hlasov. 

 

Prijaté uznesenie č. 1.3/2022:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. dňom 02.07.2022. 

 

B/ 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na vymenovanie členov VR STU.  

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi.  

Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  
Navrhovaní členovia Vedeckej rady STU: 

 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, LL.M 

 

Počet členov senátu:      44 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   36  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  36  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  36  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    1 

Počet platných hlasovacích lístkov:    35  
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získaný počet hlasov: 

Navrhovaní členovia VR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

 
33 0 2 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., 

MBA, LL.M 

 

33 0 2 

 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave schválil návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. Jána Čelka, CSc. a doc. Ing. Ladislava 

Janíčka, Ph. D., MBA, LL.M za členov Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave     

väčšinou hlasov. 

 

Prijaté uznesenie č. 2.3/2022:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za člena 

Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 03.07.2022  do 

02.07.2026. 

 

Prijaté uznesenie č. 3.3/2022:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph. D., 

MBA, LL.M za člena Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie od 03.07.2022  do 02.07.2026. 

 

K bodu 6/ -  Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

Rektor STU predložil na prerokovanie v AS STU „Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti 

STU“ a zároveň oboznámil senátorov s celou genézou prípravy a sfinalizovania tohto materiálu 

v spolupráci s dekanmi fakúlt. V materiáli boli zohľadnené a akceptované ich pripomienky a brali 

sme ich do úvahy 

Predseda AS STU upozornil na nepresné znenie v návrhu uznesenia k tomuto materiálu – AS 

v súlade s novelou VŠ zákona „Rozpis dotácie ...“ už  neschvaľuje,  ale „prerokováva“. 

 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 26.05.2022  

Členovia EK podrobne diskutovali k jednotlivým položkám vyčleneným z pridelenej dotácie.  

Návrh EK na uznesenie pre AS:  

AS prerokoval materiál rozpis dotácie na súčasti STU 2022 ver 5_4 s nasledujúcimi odporúčaniami 

pre Správnu radu STU:  

 podprogram 07712: spolufinancovanie projektu ACCORD vyčleniť z mimodotačných 

príjmov STU (prísľub bol daný p. rektorom pri schvaľovaní rozpisu dotácie na rok 2021) a 

sumu 500 000 € rozpísať na súčasti STU  

 podprogram 07712: vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti 

študentskej formule STUBA GREEN TEAM z mimodotačných prostriedkov alebo z 

podprogramu 07711 (nie z podprogramu 07712 - výskumná a vývojová činnosť)  

 podprogram 07712: vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu CAŠ len z programu 

07715 (nie z podprogramu 07712 - výskumná a vývojová činnosť)  
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 vyššie uvedené sumy z podprogramu 7712 prideliť k položke na zabezpečenie ochrany 

duševného vlastníctva (najmä patenty)  

 podprogram 07712: na spolufinancovanie celouniverzitných projektov Interreg SK-AT 

CARLiS a Dig Vil z mimodotačných prostriedkov (tak sú spolufinancované ostatné projekty 

Interreg)  

 náklady na licencie výučbových, databázových a celouniverzitných informačných softvérov 

(spolu 794 845 €) pre budúci rozpis dotácie podrobne analyzovať a prerokovať v grémiu p. 

dekanov a členov EK s cieľom optimalizácie tejto sumy  

 potreby vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpisu dotácie na strediská CVT, CAŠ, 

vydavateľstvo STU konfrontovať z príjmami za uplynulé obdobie a zostatkami na účtoch 

týchto stredísk  

 

Kvestor STU sa vyjadril k niektorým bodom odporúčaní EK AS STU a to, 

o počas už prebiehajúceho projektu nemožno navrhovať zmenu jeho financovania, 

o k CVT a CAŠ prebiehali rokovania a dotácie sú prideľované z viacerých zdrojov , 

o v rozpise dotácie je zapracovaná aj podpora študentov. 

 

Diskusia: 

V rámci diskusie reagoval na otázky niektorých senátorov (Jelemenský, Chmelko, Lukeš) kvestor 

STU.  

Viac príspevkov do diskusie nebolo. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 4. 3/2022: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval materiál  „Rozpis 

dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022“ a vyslovil súhlas s rozpisom dotácie 

s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 35   proti : 0     zdržal sa : 1) 

AS STU  schválil uznesenie č. 4. 3/2022 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 7/ -  Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej 

činnosti na STU 

Rektor STU ako predkladateľ materiálu informoval, že tento vnútorný predpis je súčasťou 

vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU podľa § 15 ods. 

1 písm. b) zákona o vysokých školách, ktorý upravuje postupy pre priebežné monitorovanie, 

periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov, habilitačných konaní 

a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na STU, do ktorého sú zapojení študenti, absolventi, 

učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Na účely tohto vnútorného predpisu sa 

fakultou rozumie aj súčasť STU, ktorá zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou 

(ďalej len „iná súčasť“). V spojení s inou súčasťou sa dekanom rozumie aj rektor a vedeckou radou 

fakulty sa rozumie aj Vedecká rada STU, všetky slovné spojenia sú v príslušnom vzťahu k významu 

dotknutého ustanovenia, pokiaľ to povahe daného ustanovenia neodporuje.  

K materiálu sa vyjadril prorektor STU doc. Bittera: 

Jedná sa o posledný chýbajúci materiál dokumentov vnútorného systému kvality na STU;  

o základom je zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie informácií o študijných 

programoch a odboroch habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti;  

o ide o veľa údajov, preto sa budeme snažiť z pozície vedenia. aby tento proces bol čo najviac 
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automatizovaný, prostriedky na to boli schválené v rozpise dotácií;  

o najviac práce bude na radách študijných programov, ktoré by mali každoročne 

vyhodnocovať svoje študijné programy aj na základe zozbieraných údajov;  

o na úrovni fakúlt a univerzity pôjde len o sumár z odporúčaní rád študijných programov v 

hodnotení úrovne vzdelávacej činnosti;  

o periodické schvaľovanie študijných programov sa bude diať v perióde štandardnej dĺžky 

štúdia;  

o HaI konania sa budú vyhodnocovať v hodnotení úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej 

činnosti;  

o HaI konania sa budú schvaľovať v perióde 6 rokov;  

o hodnotenie tvorivej činnosti sa deje prostredníctvom periodického hodnotenia tvorivej 

činnosti organizovaného ministerstvom. 

 

Pedagogická komisia AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 27.05.2022 

a v závere rokovania prijala nasledovné pripomienky: 

o Ukazovatele na vyhodnocovanie štandardov v odrážkach označených písmenami napr. čl. 

16(1h), čl. 17(1j)) je potrebné zjednotiť. 

o Formulácie "študenti so špecifickými potrebami"/"študenti so špeciálnymi potrebami"; 

"kariérne poradenstvo"/"kariérové poradenstvo" je potrebné zjednotiť. 

o V súbore "Pravidlá monitorovania_- Príloha 2_VS_Sprava PHSP_ukazovatele" v čl.17 

B(2c) je uvedený otáznik "Vedenie ZP - 2 hodín/týždenne" ? Bolo by preto vhodné 

rozlišovať zaťaženosť pre hodnotu "kontaktnej výučby" medzi BP a DP. Bolo by vhodné 

zvýšiť na 3 hodiny pre BP a 5 hodín pre DP týždenne. 

 

Pedagogická komisia AS STU odporúča AS STU predložený materiál schváliť s pripomienkami. 

Prorektor Bittera vysvetlil niektoré pripomienky PK AS STU. 

Diskusia: 

Senátor Jelemenský sa opýtal či hodnotenie prebieha každý rok. Prorektor Bittera potvrdil, že Rada 

pre vnútorný systém kvality zasadá jeden krát ročne. 

 

Viac príspevkov do diskusie nebolo. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 5. 3/2022: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 15 ods. 2 písm. n) 

zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh vnútorného predpisu Pravidlá priebežného monitorovania, 

periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov, habilitačných a 

inauguračných konaní a tvorivej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36   proti : 0     zdržal sa : 0) 

AS STU  schválil uznesenie č. 5. 3/2022 jednomyseľne. 

 

Rektor STU sa poďakoval senátorom za schválenie a prorektorovi Bitterovi ako aj doc. Makýšovi, 

splnomocnencovi pre VSK, za spracovanie a finalizáciu dokumentu. 

 

K bodu 8/ - Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

Rektor STU predložil na rokovanie AS STU materiál „Výročná správa o činnosti STU za rok 2021“, 

ako každoročne predkladaný materiál v zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR .V tejto súvislosti vyjadril 
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myšlienku, či by nebolo v záujme veci a propagácie STU, aby sa pripravila skrátená verzia VS (cca 

30 strán) ako reprezentačná publikácia v anglickom jazyku. 

Tiež poďakoval prorektorke STU prof. Vitkovej za spracovanie a finalizáciu celého materiálu 

Podľa novely zákona o VŠ v zmysle §9 ods. )1) písm. k);  

Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a Výročnú správu o 

hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej 

rady verejnej vysokej školy, táto zasadala 17.05.2022. 

 

Na zasadnutí LK AS STU informoval o materiáli prof. Híveš, prorektor STU. Výročná správa 

o činnosti Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave za rok 2021 sa predkladá na rokovanie AS 

STU v súlade s harmonogramom prípravy výročnej správy a podľa požiadaviek Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

predložená na vyjadrenie Správnej rade STU. 

Týmto materiálom sa LK AS STU už zaoberala aj na svojom predchádzajúcom zasadnutí v apríli 

2022 za prítomnosti prof. Vítkovej, prorektorky STU. 

 

LK mala pripomienku - doplniť uznesenie ... 2021 po predchádzajúcom vyjadrení Správnej rady 

STU. 

Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál a odporúča AS STU prijať uznesenie zo strany 

predkladateľa doplnené o pripomienku legislatívnej komisie: 

“Akademický senát STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Slovenskej technickej univerzity                 

v Bratislave  za rok 2021 po predchádzajúcom  vyjadrení Správnej rady STU.” 

 

PK AS STU prerokovala materiál „Výročná správa o činnosti Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave za rok 2021“  bez pripomienok.  

Pedagogická komisia AS STU v Bratislave odporúča AS STU predložený materiál schváliť.  

 

EK AS STU prerokovala materiál „Výročná správa o činnosti Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave  za rok 2021“. 

Ekonomická komisia AS STU nemá pripomienky a neprijala k nemu žiadne uznesenie. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 6. 3/2022: 

Akademický senát STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Slovenskej technickej univerzity                 

v Bratislave  za rok 2021 po predchádzajúcom  vyjadrení Správnej rady STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36   proti : 0     zdržal sa : 0) 

AS STU  schválil uznesenie č. 6. 3/2022 jednomyseľne. 

 

K bodu 9/ - Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Predseda Správnej rady STU Ing. Vladimír Slezák predložil na rokovanie AS STU Správu o činnosti 

SR STU za rok 2021. Informáciu podal rektor STU ako aj spracovateľka materiálu E. Jevčáková, 

tajomníčka SR STU. 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 41, ods. (13) – Správna rada verejnej 

vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy 

správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva pred jej 

zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. 
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Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2021 obsahuje 

najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach 

správnej rady k činnosti univerzity a zoznam prijatých uznesení.  

V roku 2021 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „SR STU“). Zasadnutia sa uskutočnili v súlade s časovou verziou predpisu 

účinnou od 01.01.2016, tzn. v súlade § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zasadnutia boli 

uznášaniaschopné, viedol ich predseda správnej rady, Ing. Vladimír Slezák, za prítomnosti rektora 

univerzity, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Podľa programu zasadnutí sa ich 

zúčastňovali aj prizvaní hostia. Zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné na webovej stránke STU 

(Správna rada). 

 

Na zasadnutí LK AS STU informoval o materiáli prof. Híveš, prorektor STU. Správa o činnosti 

Správnej rady STU je predložená v zmysle § 9 ods. 1 písm. m) v spojení s § 41 ods. 13 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na 

webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Pred jej zverejnením ju prerokúva 

akademický senát verejnej vysokej školy.  

LK navrhuje formálnu úpravu, týkajúcu sa zosúladenia textu na strane 2 v bode 1 vo vete: 

“Do funkcie predsedu Správnej rady STU bol navrhnutý a schválený Ing. Vladimír Slezák.....” - LK 

navrhuje nahradiť slovo “schválený” slovom “zvolený”.  

 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať AS STU k materiálu uznesenie navrhnuté  

predkladateľom: 

“Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  prerokoval Správu o činnosti 

Správnej rady STU za rok 2021 a berie ju na vedomie.” 

 

PK AS STU prerokovala materiál „Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave za rok 2021“  bez pripomienok.  

Pedagogická komisia AS STU v Bratislave odporúča AS STU predložený materiál schváliť.  

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 7. 3/2022: 

Akademický senát STU prerokoval Správu o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej 

univerzity  v Bratislave  za rok 2021 a berie ju na vedomie. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36   proti : 0     zdržal sa : 0) 

AS STU  schválil uznesenie č. 7. 3/2022 jednomyseľne. 

 

K bodu 10/ - Rôzne 

 

 Predseda AS STU oznámil, že najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS STU a zasadnutie AS 

STU  sú naplánované nasledovne:  

o zasadnutie P AS STU dňa 13.06.2022 o 14:00 hod., 

o zasadnutie AS STU  dňa 27.06.2022 o 14:00 hod. v Aule D. Ilkoviča, 

o k termínu zasadania AS STU 27.06.2022 budú mať po štátnej skúške 5 študenti, treba 

zvážiť, či  požiadajú o pozastavenie štúdia, resp. za ktorých nastúpia náhradníci, 

o tajomníčka AS STU zašle mailom výzvu ŠČ AS na zaslanie žiadostí o pozastavenie 

členstva v AS STU, 
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o pozvánky na zasadnutia komisií bude zasielať sekretariát AS STU na sekretariát rektora 

STU a rektor STU určí člena vedenia, resp. ďalších pracovníkov rektorátu STU, ktorí 

sa zasadnutia zúčastnia, 

o harmonogram rokovaní na Akademický rok 2022/2023 bude mať rokovací deň stredu, 

o tajomníčka AS STU mailom zašle Harmonogram plánovaných zasadnutí všetkým 

členom AS STU.  
Predseda AS STU vyzval prítomných na diskusiu v tomto bode. 

 Predseda ekonomickej komisie AS STU predniesol pripomienky resp. otázky, ktoré 

               členovia EK AS STU vzniesli na zasadnutí komisie 26.05.2022: 

 Peniaze na COVID za r. 2021 – boli pridelené, na aký účel, ako boli rozdelené. 

 Dotácia so všetkými úpravami k 31.12.2021 (konečná upravená dotácia) – doteraz 

nebola predložená. 

 Audit za 200.000 EUR  objednaný od EU – aký je zdroj financovania. 

 Ktoré prístroje spadajú pod položku vyčlenenú v podprograme 07712 - poistenie 

prístrojov zakúpených zo štrukturálnych fondov. 

 Financovanie súboru Technik ako súčasti STU: dokladovať podmienky pre súčasti 

STU za jeho vystúpenie, používanie priestorov STU, príjmy z vystúpení mimo účtu 

STU. 

 Rektor STU niektoré otázky zodpovedal, ale požiadal o zaslanie zápisnice zo zasadnutia EK 

AS STU dňa 26.05.2022, aby mohol zaujať komplexné závery k otázkam EK AS STU. 

 Senátor Hruštinec sa opýtal, kde sú zverejnené alebo či je možné nahliadnuť do zápisov z 

rokovaní rektor – dekani – kvestor k rozpisu dotácií. 

 Rektor STU a predseda AS STU vysvetlili, že dekani posielajú svoje vyjadrenia kvestorovi 

STU a do senátu ide rozpis dotácií ak väčšina dekanov vyjadrí súhlasné stanovisko. 

 

Ďalšie príspevky v bode 10/ - Rôzne - neboli. 

 

Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie AS STU ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Peciar, v. r. 

         predseda AS  STU 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ladislav Gulan, v. r.        .................................            

 

Ľ. Čaplovič, v. r.      .................................                      

 

 
 

 

 

Zapísala dňa 30.05.2022: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


