Správa
o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za
akademický rok 2018/2019
___________________________________________________________________________
V akademickom roku 2018/2019 bolo 9 zasadnutí Akademického senátu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 05.11.2018, 03.12.2018
(pokračujúce zasadnutie zo dňa 05.11.2018), 03.12.2018 (voľby rektora STU), 17.12.2018,
25.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019, 27.05.2019 (voľba nového AS STU) a 24.06.2019.
Zasadnutia akademického senátu STU sa uskutočňujú posledný pondelok v kalendárnom
mesiaci (okrem prázdnin).
Ekonomická komisia zasadala 5x
Legislatívna komisia zasadala 3x
Pedagogická komisia zasadala 3x
Stála volebná komisia zasadala 9x
Zasadnutia komisií nie sú pravidelné, zvolávajú sa podľa potreby prerokovať konkrétne
materiály.
Rokovania AS STU
Akademický senát STU (AS STU) prijal na svojich zasadnutiach uznesenia, väčšinou
k materiálom, ktoré v zmysle zákona o vysokých školách musia byť predložené na schválenie
akademickému senátu univerzity. K materiálom predloženým na prerokovanie AS STU prijal
príslušné závery a odporúčania.
Na svojich zasadnutiach prerokovával štandardné body programov zasadnutí ako sú aktuálne
otázky STU, správy o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí AS STU.
Prerokovaný bol aj materiál: Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019 – 2. čítanie.
Na zasadnutí AS STU dňa 05.11.2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby členov a náhradníkov do ŠČ
AS STU 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 s účinnosťou 24.02.2015 a neboli podané žiadne podnety na
preverenie ich priebehu a právoplatnosti.
Na zasadnutí AS STU (I. časť) dňa 03.12.2018 sa uskutočnilo samostatné 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.
Na zasadnutí AS STU (II: časť) dňa 03.12.2018 sa uskutočnili v dvoch kolách voľby rektora STU na
funkčné obdobie 2019 – 2023. Akademický senát STU si za kandidáta na rektora STU vo

volebnom období 2019–2023 zvolil prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.
Na zasadnutí AS STU dňa 27.05.2019 sa uskutočnili voľby členov do AS STU na funkčné
obdobie 2019 – 2023.
Volebná komisia AS STU pre voľby do AS STU konštatovala, že všetky protokoly boli
doručené riadne a včas, voľby prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS STU v Bratislave
a Harmonogramom volieb členov AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 a nezaznamenala
žiadne pripomienky k priebehu a výsledkom volieb.
Na základe výsledkov volieb v príslušných volebných obvodoch VK AS STU konštatuje, že
členovia Akademického senátu STU v Bratislave boli zvolení na funkčné obdobie od 23. mája
2019 do 22. mája 2023.
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Na zasadnutí AS STU dňa 24.06.2019 zvolila zamestnanecká čas AS zástupcu AS STU
do RVŠ SR za STU.
AS STU zobral na vedomie informácie:
O legislatívnych zmenách v oblasti vysokých škôl a postupe ich implementácie na STU.
O energetických úsporách STU vyplývajúcich zo zrealizovaných investícií a opráv od roku
2009.
O podaní žiadosti o NFP na projekt ACCORD.
Schvaľované materiály:
I.

polrok akademického roka 2018/2019

Návrh na priznanie práva STU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenovanie profesorov v študijnom odbore 5.1.2. Priestorové plánovanie.
Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu STU.
Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto člena Disciplinárnej komisie STU.
Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo
vlastníctve STU – Modra Piesok.
Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo
vlastníctve STU – Karlova Ves.
Žiadosti o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku.
II.

polrok akademického roka 2018/2019

Rozpočet STU 2018 – Rozpis neúčelovej dotácie z Dodatku 7 k dotačnej zmluve.
Definitívny rozpis dotácie 2018.
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech
spoločnosti P1, s. r. o..
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s..
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady STU.
Návrh Zásad volieb do Akademického senátu STU.
Vyhlásenie volieb a schválenie Harmonogramu volieb členov Akademického senátu STU na
funkčné obdobie 2019 – 2023.
Voľba členov volebnej komisie AS STU pre voľby do AS STU.
Návrh Organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné obdobie
2019 – 2023.
Rozpočet STU – Rozpis dotácie na rok 2019.
Návrh rektora na vymenovanie prorektorov STU na obdobie 2019 – 2023.
Návrh rektora na vymenovanie členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Návrh nových študijných programov 2. a 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.20.
odvetvové ekonomiky a manažment, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu
STU na rok 2019.
Návrh Organizačných pokynov pre prípravu a priebeh volieb do AS STU - ÚM STU.
Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady STU na obdobie 2019-2023.
Zásady tvorby identifikácie špičkových vedeckých tímov STU a odmeny za špičkové výstupy
jednotlivcov.
Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Úplné znenie Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 7.
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Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne
STU v Bratislave.
Výročná správa o činnosti STU za rok 2018.
Voľba zástupcu STU do Rady vysokých škôl.
Úplné znenie Organizačného poriadku Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU
v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 3.

Žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve STU.
Výročná správa o hospodárení STU za rok 2018.
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019.
Návrh na zmenu účelu použitia dotácie z fondu obnovy v roku 2018.
Návrh na odvolanie predsedu Disciplinárnej komisie STU s vymenovanie nového predsedu
disciplinárnej komisie.
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FA v Bratislave číslo 6/2014 zo dňa 30.06.2014 Študijný
poriadok.
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové
plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu.
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné
plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment v
akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave
manažmentu.
Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve STU

Podrobnejší popis priebehu zasadnutí AS STU je k nahliadnutiu na webovej stránke STU –
zápisnice AS STU
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