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Výročná správa Akademického senátu STU za akad. rok 2008/2009 
 
 
Na úvod pár štatistických údajov: 
V akademickom roku 2008/2009 zasadal AS STU 5-krát s priemernou 82 % účasťou členov AS. 
Ekonomická komisia AS STU zasadala 3x. 
Legislatívna komisia AS STU zasadala 3x. 
Akademický senát STU prijal 28 uznesení, väčšinou k materiálom, ktoré v zmysle zákona 
o vysokých školách musia byť predložené na schválenie akademickému senátu univerzity. 
 

V akademickom roku 2008/2009 v senáte prebehli voľby 2 členov vedeckej rady STU, 4 
členov Správnej rady STU a jedného člena Správnej rady STU za študentskú časť AS STU. 
 

AS STU sa zaoberal základnými právnymi normami – schválil Štatút SvF, spracovaný 
v nadväznosti na Štatút STU a Organizačný poriadok STU. V nadväznosti na vznik účelového 
zariadenia Multimediálne centrum STU bol v marci schválený Dodatok č. 1 k Organizačnému 
poriadku STU, ktorý definuje jeho postavenie v organizačnej štruktúre STU. Prechod slovenskej 
koruny na euro bol v legislatívnych predpisoch STU ošetrený schválenými dodatkami k Štatútu 
STU a Pracovnému poriadku STU. 
 

Vedenie STU pokračuje vo vyjasňovaní majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom, na 
ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti STU. AS STU prerokoval a schválil zámeny pozemkov 
v Trnave a v Bratislave. 
 

AS v období akademického roka 2008/2009 schvaľoval dvakrát úpravy dotácie 
z Ministerstva školstva SR a podrobne sa zaoberal návrhom rozpočtu STU na rok 2009. 
Všetky uvedené materiály pred zasadaním AS STU prerokovala ekonomická komisia AS a svoje 
pripomienky a odporúčania predložila na zasadaní akademického senátu. 
AS STU sa na viacerých zasadaniach zaoberal zásadami delenia dotačných prostriedkov na STU 
s tým, aby tieto zásady platili minimálne tri nasledujúce kalendárne roky. Akademický senát 25. 
mája 2009 prijal uznesenie nasledovného znenia: „AS STU prerokoval Všeobecné zásady tvorby 
rozpočtu STU, súhlasí s ich obsahom a navrhuje, aby nadobudli účinnosť dňom ich podpísania 
rektorom STU.“ 
 

AS sa každoročne zaoberá dôležitými správami, dokumentujúcimi činnosť 
a hospodárenie univerzity. Na jarných zasadaniach boli prerokované a schválené nasledovné 
materiály: 
Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009, 
Výročná správa o činnosti STU za rok 2008, 
Výročná správa o hospodárení STU za rok 2008. 
 

Dôležitým dokumentom, ktorým sa AS STU zaoberal boli Zásady výberového konania 
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov . 
 

Členovia AS STU sa na viacerých zasadaniach venovali problematike výberu 
Ekonomického informačného systému, ktorý bol centrálne pre všetky vysoké školy 
zabezpečovaný Ministerstvom školstva. Vedenie STU formulovalo nutné podmienky na 
obstaranie a implementáciu EIS na STU. 
AS STU plne podporil tieto požiadavky vedenia STU na vypísanie výberového konania. 
 

V súvislosti so vznikom nových účelových zariadení Multimediálne centrum STU 
a Centrum akademického športu STU a s transformáciou Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo 
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STU AS STU prerokoval návrhy na ich zriadenie a návrhy ich organizačných poriadkov. Ku 
viacerým bodom mali členovia AS STU pripomienky, niektoré z nich predkladateľ akceptoval. 
 

Medzi ďalšie prerokovávané materiály patrili aj: Riadiaca a kontrolná činnosť 
vzdelávacieho procesu a návrh na zmenu Organizačného poriadku Inštitútu celoživotného 
vzdelávania. 
 

Študentská časť senátu STU prostredníctvom svojich členov zaujímala stanoviská najmä 
k problémom, ktoré sú spojené so sociálnymi a študijnými záležitosťami študentov, a to: 

• analýze subjektov pôsobiacich v Študentských domovoch a jedálňach STU, 
• analýze výšky poplatkov za ubytovanie a dôvodmi ich zvýšenia,  
• prevádzke informačných technológií na študentských domovoch STU. 
• možnosťou rozšírenia ubytovacích kapacít pre študentov STU v priestoroch ÚZ 

Gabčíkovo, 
• možnosťou rozšírenia portfólia MMC o časť rozhlasového štúdia a celo univerzitného 

študentského časopisu. 
 

Vo februári 2009 po prvýkrát spustila svoje vysielanie študentská televízia mc2. V marci 
2009 ako prvá, a zatiaľ jediná televízia na Slovensku spustila vysielanie v HD kvalite, čím sa 
posilnila jej značka v odbornej i laickej verejnosti a zároveň sa naplnili niektoré technologické 
ambície. Multimediálne centrum STU pripravuje finálne sprevádzkovanie vysielacieho portálu 
scientificTV.sk, prostredníctvom ktorého sa budú uskutočňovať priame prenosy a budú sa 
vysielať záznamy z rôznych vedeckých konferencií a akademických podujatí. Tento projekt 
prispeje k popularizácii dobrého mena STU a k popularizácii vedy v celoeurópskom priestore.  
 

A akademickom roku 2009/2010 čaká senát niekoľko závažných úloh. 
 
V roku 2010 si pripomenieme 20 rokov od kedy sa prinavrátili akademickej obci vysokej 

školy základné akademické práva a slobody. 4 mája 1990 prijalo na základe poslaneckého 
návrhu prof. Miroslava Kusého Federálne zhromaždenie ČSFR zákon o vysokých školách č. 
172/1990.  

Na SVŠT začal pracovať AS SVŠT už 24. 04. 1990, ktorý sa členil na komoru učiteľov, 
komoru zamestnancov a komoru študentov. Každá komora mala 12 členov. Celoškolské katedry 
a ústavy mali 2 členov a Rektorát 2 členov.  
Pracovníci SVŠT sa významne podieľali aj na vzniku Rady vysokých škôl SR. Na Strojníckej 
fakulte sa uskutočnilo v posluchárni S3 jeho prvé zasadnutie dňa 18. 6. 1990. 
AS STU bude iniciovať, aby pri príležitosti tohto výročia sa z iniciatívy našej univerzity 
uskutočnila konferencia , na ktorej by sa zhodnotil vývoj samosprávy vysokých škôl na 
Slovensku za posledných 20 rokov. 
 

AS STU sa v tomto školskom roku bude zaoberať prípravou volieb rektora na funkčné 
obdobie 2011 – 2015.  
V legislatívnych úlohách ho čaká aktualizácia Prílohy č.6 Štatútu STU „Volebný poriadok pre 
voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“ a schválenie 
harmonogramu volieb kandidáta na funkciu rektora  STU v Bratislave. 
 

AS STU schválil v uplynulom roku  dodatok k štatútu STU, ktorým sa upravil minimálny 
počet členov AS z počtu 35 na 20. Touto úpravou sa vytvoril priestor na hľadanie nového 
racionálneho modelu akademického senátu univerzity. V tomto školskom roku sa pokúsime 
dokončiť tento proces návrhom nového volebného poriadku členov ASTU na funkčné obdobie 
2011 – 2015.  
 

Možno konštatovať, že akademický senát STU, ako samosprávny akademický orgán, má 
svoje nezastupiteľné miesto v riadení univerzity.  
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Výpisy zo zápisníc zasadania AS STU 
Príloha k Výročnej správe Akademického senátu STU za akad. rok 2008/2009 
 
 
Zasadanie AS STU 20. 10. 2008 
 
1/ Schvaľovanie člena VR STU 
2/ Schvaľovanie Štatútu SvF STU 
3/ Schvaľovanie zámeny pozemkov v Trnave 
4/ Schvaľovanie Organizačného poriadku STU, 1.čítanie 
5/ Informácia o EIS 
6/ Výročná správa o činnosti AS STU za akad. rok 2007/2008 a návrh plánu činnosti AS STU na 

obdobie akad. roka 2008/2009 
 
Uznesenie č. 10.1./2008 
AS STU berie na vedomie informáciu o príprave zásad delenia dotačných prostriedkov na 
STU v roku 2009. Zároveň AS STU odporúča vypracovať zásady delenia dotačných 
prostriedkov na STU v roku 2009 v termíne do 31. 1. 2009. 
 
 
1/ Schvaľovanie členaVR STU 
 
Uznesenie č. 10.2./2008 
AS STU schválil Ing. Bohdana Wojnara za člena VR STU. 
 
 
2/ Schvaľovanie Štatútu SvF STU 
 
Uznesenie č.10.3./2008: 
AS STU schválil Štatút SvF STU v Bratislave. 
 
 
3/ Schvaľovanie zámeny pozemkov v Trnave 
 
Uznesenie č. 10.4./2008: 
AS STU schválil návrh na zámenu nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 6390 o výmere  
284 m2 vo vlastníctve STU pre novovytvorenú parcelu č. 6390/3 o výmere 284 m2, k. ú. 
Trnava za časť pozemku parc. č.6387 vo výmere 438 m2 vo vlastníctve Trnavskej 
univerzity v Trnave pre novoutvorenú parcelu č. 6387/4 vo výmere 438 m2, k. ú. Trnava. 
 
 
4/ Schvaľovanie Organizačného poriadku STU – 1. čítanie 
 
Záver:  
AS STU odporúča doplniť Organizačný poriadok STU v zmysle pripomienok a predložiť na 
schválenie na najbližšom zasadnutí  AS. 
 
 
5/ Informácia o EIS 
Predseda AS uviedol na úvod tohto bodu, že ekonomický informačný systém prerokovalo P AS 
a prijalo nasledovné stanovisko: 
P AS STU berie na vedomie informáciu o postupe obstarávania EIS pre STU. P AS STU plne 
podporuje požiadavky STU na obstarávaný ekonomický informačný systém formulované na 
vypísanie výberového konania STU v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave 



 4

a považuje ich za neobíditeľné podmienky na obstaranie a implementáciu EIS na STU. 
V prípade ich neakceptovania zo strany MŠ SR odporúča P AS STU obstaranie EIS vo 
vlastnej réžii. 
 
Uznesenie 10.5./2008: 
AS STU berie na vedomie informáciu o postupe obstarávania EIS pre STU. AS STU plne 
podporuje požiadavky STU na obstarávaný ekonomický informačný systém formulované 
na vypísanie výberového konania STU v spolupráci s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave a považuje ich za neobíditeľné podmienky na obstaranie a implementáciu EIS 
na STU. Vzhľadom na zrušenie výberového konania zo strany MŠ SR, AS STU odporúča 
obstaranie EIS vo vlastnej réžii. 
 
6/ Výročná správa  o činnosti AS STU 
 
Uznesenie č. 10.6./2008. 
AS STU akceptuje Správu o činnosti AS STU za akad. rok 2007/2008. 
 
 
Zasadanie AS STU 24. 11. 2008 
 
1/ Prerokovanie materiálu: Riadiaca a kontrolná činnosť vzdelávacieho procesu  
2/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Multimediálne centrum STU 
3/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Nakladateľstvo STU 
4/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia Centrum 
akademického športu STU 
5/ Schvaľovanie Organizačného poriadku STU 
6/ Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008 
 
2/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Multimediálne centrum STU 
 
Na základe diskusie bolo prijaté uznesenie 
Uznesenie č. 11.1/2008 
AS STU prerušil rokovanie o materiáli Zriadenie Multimediálneho centra STU a odporúča 
predkladateľovi dopracovať materiál v zmysle pripomienok z diskusie. 
 
3/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Centrum akademického športu STU 
 
Uznesenie č. 11.2/2008:  
AS STU prerokoval materiál o zriadení Centra univerzitného športu a odporúča ho 
doplniť o pripomienky AS STU. 
 
4/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Nakladateľstvo STU 
 
Uznesenie č. 11.3/2008 
AS STU súhlasí s transformáciou Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU. 
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Nakladateľstva STU. 
 
5/ Schvaľovanie Organizačného poriadku STU 
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Uznesenie č. 11.4/2008: 
AS STU schválil Organizačný poriadok STU. 
 
6/ Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008 
 
Uznesenie č. 11.5/2008 
AS STU schválil úpravu dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008 bez pripomienok. 
 
 
Zasadanie AS STU 2. 3. 2009 
 
1/ Prerokovanie návrhu na zriadenie účelového zariadenia Multimediálne centrum STU 
2/ Voľby členov Správnej rady STU (aj za študentskú časť AS STU) 
3/ Doplňujúce voľby člena Vedeckej rady STU 
4/ Schvaľovanie dodatku č. 3 k Štatútu STU 
5/ Schvaľovanie dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku STU 
6/ Schvaľovanie dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku STU 
7/ Schvaľovanie prílohy k štatútu STU: Zásady výberového konania 
8/ Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
9/ Schvaľovanie zámeny pozemkov STU s mestom 
10/ Schvaľovanie Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja  STU na rok 2009  
      Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2008 
11/ Vyjadrenie sa k návrhu Zásad delenia dotačných prostriedkov na STU v roku 2009  
 
1/ Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia 
Multimediálne centrum STU 
 
Uznesenie č. 12.1/2009 
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Multimediálneho centra STU bez pripomienok. 
 
2/ Schvaľovanie návrhu rektora na členov Správnej rady , voľby členov Správnej rady 
STU za študentskú časť AS STU 
 
AS STU schválil návrh rektora nasledovných členov Správnej rady STU: 
Ing. Petra Adamca 
Ing. Jána Királyho 
Ing. Mateja Korca 
Ing. Jozefa Uhríka 
 
3/ Voľba člena do Správnej rady STU za študentskú časť STU. 
 
Za zástupcu študentskej časti AS STU v Správnej rade STU bola právoplatne zvolená Eva 
Zibrínová z MTF. 
 
4/ Doplňujúce voľby člena Vedeckej rady STU 
 
AS STU za člena Vedeckej rady STU zvolil prof. Ing. Kolomana Ivaničku, PhD. 
 
5/ Schvaľovanie dodatku č. 3 k Štatútu STU 
 
Uznesenie č. 12.2/2009 
AS STU schválil Dodatok č. 3 k Štatútu STU. 
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6/ Schvaľovanie dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku STU 
 
Uznesenie č. 12.3/2009 
AS STU schválil Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku STU. 
 
7/ Schvaľovanie dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku STU 
 
Uznesenie č. 12.4/2009 
AS STU schválil zmenu Organizačného poriadku STU doplnením textu v čl. 2 a v čl. 5 
 
8/ Schvaľovanie zásad výberového konania 
 
Uznesenie č. 12.5/2009 
AS STU schválil Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov . 
 
9/ Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
 
Uznesenie č. 12.6/2009 
AS STU schválil úpravy dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
 
10/ Návrh na zámenu pozemkov s mestom 
 
Uznesenie č. 12.7/2009 
Akademický senát STU v Bratislave schválil návrh na zámenu pozemkov, ktorou sa 
zamieňajú 
 
a) pozemky vo vlastníctve STU: 
parc. č. 7776/22 o výmere 1096 m2, ostatné plochy, 
parc. č. 7776/24 o výmere   869 m2, ostatné  plochy,  
parc. č. 7776/61 o výmere 1515 m2, ostatné  plochy,  
parc. č. 7776/64 o výmere      49 m2, ostatné  plochy,  
zapísané na  liste vlastníctva č. 2139 pre kat. územie Staré Mesto 
 

b) za časť o výmere 805 m2 z neknihovanej parcely č. 21738 (bývalá Jánska ulica), k. ú 
Bratislava,  
za časť o výmere 2271 m2 z neknihovanej parcely č. 21739 (bývalá Slovanská ulica), k. ú. 
Bratislava, 
a za časť o výmere 10 m2 z pozemnoknižnej parcely č.8119 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave a hlavným mestom SR Bratislavou  
s pripomienkami.  
 
11/ Schvaľovanie Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja  STU na rok 2009     
Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2008 
 
Uznesenie č. 12.8/2009 
AS STU schválil Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009 
s pripomienkami. 
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Zasadanie AS 23. 3. 2009 

 
1/ Schvaľovanie návrhu dodatku k Zásadám delenia dotačných prostriedkov na STU  
2/ Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2009 – časť dotácie z MŠ SR 
3/ Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2008 
 
1/ Schvaľovanie dodatku č. 1 k Všeobecným zásadám tvorby rozpočtu STU 
 
Uznesenie č. 13.1/2009 
AS STU berie na vedomie materiál Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU – dodatok č. 1. 
 
Uznesenie č. 13.2/2009: 
AS STU žiada vedenie STU spracovať Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU ako nový 
materiál platný minimálne počas nasledujúcich troch rokov najneskôr v termíne 
schvaľovanie rozpočtu STU. 
 
2/ Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2009 – časť dotácie z MŠ SR 
 
Uznesenie č. 13.3/2009 
AS STU schválil rozpočet STU na rok 2009 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
s pripomienkami. 
 
3/ Výročná správa o činnosti STU za rok 2008 
 
Uznesenie č. 13.4/2009 
AS STU schválil Výročnú správu o činnosti STU za rok 2008 s pripomienkami. 
 
 
Zasadanie AS 25. 5. 2009 
 
1/ Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2008 
2/ Prerokovanie Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU 
3/ Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2009 
4/ Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ICV STU 
 
1/ Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2008 
 
Uznesenie č. 14.1/2009 
AS STU schválil Výročnú správu o hospodárení STU bez pripomienok. 
 
2/ Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU 
 
Uznesenie č. 14.2/2009 
AS STU prerokoval Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU, súhlasí s ich obsahom 
a navrhuje, aby nadobudli účinnosť dňom ich podpísania rektorom STU. 
 
Uznesenie č. 14.3/2009 
AS STU žiada rektora STU, aby Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU platili minimálne 
tri nasledujúce kalendárne roky. 
 
3/ Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2009 
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Uznesenie č. 14.4/2009 
AS STU schválil návrh rozpočtu STU na rok 2009. 
 
4/ Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ICV STU 
 
Uznesenie č. 14.5/2009 
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania a odporúča 
upraviť predložený OP v zmysle pripomienok z diskusie. 
 
 


