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Správa 

o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za  

akademický rok 2021/2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnilo 6 zasadnutí  Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 25.10.2021, 29.11.2021, 

28.02.2022, 25.04.2022, 30.05.2022 a 27.06.2022.  

Zasadnutia akademického senátu STU sa uskutočňujú spravidla posledný pondelok 

v kalendárnom mesiaci (okrem prázdnin). 

Predsedníctvo AS STU zasadalo podľa harmonogramu rokovaní grémií STU, ktoré sa 

uskutočňujú spravidla 2 týždne pred riadnym zasadnutím senátu a v prípade potreby je zvolané 

aj mimoriadne zasadnutie PAS STU. 

Zasadnutia komisií pri AS STU v AR 2021/2022: 

- Ekonomická komisia zasadala     6x 

- Legislatívna komisia zasadala      6x 

- Pedagogická komisia zasadala     4x 

- Stála volebná komisia AS STU zasadala 5x a zaoberala kontrolou protokolov 

o výsledku volieb DV na súčastiach STU a prípravou materiálov - organizačných 

pokynov a  harmonogramu  na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné 

obdobie 2023 – 2027 a volieb do SR STU na funkčné obdobie 2022 - 2027 

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 a niektoré zobral na vedomie. 

Na svojich zasadnutiach prerokovával  o. i. aj štandardné body programov zasadnutí ako sú 

aktuálne otázky STU, správy o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí AS STU. 

Zasadnutie AS STU dňa 25.10.2021; sa konalo v plánovanom termíne, podmienky pre 

možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené dodržaním prísnych 

odporúčaní a Opatrení pre zasadnutia AS STU v Bratislave v zmysle vydaných „Pravidiel pre 

zasadnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislava podľa COVID 

AUTOMAT - systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických 

opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2“. 

Okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej činnosti STU bola 

prerokovaná aj Správa stálej volebnej komisie AS STU, v ktorej bolo uvedené, že doplňujúce 

voľby prebehli do ŠČ AS STU za volebné obvody na  MTF STU v dňoch 29.9. – 2.10.2021, na  

FEI STU v dňoch 13.10. – 14.10.2021 a na  FCHPT STU v dňoch 19.10. – 20.10.2021. SVK 

AS STU overila platnosti protokolov z volieb na zasadnutí komisie dňa 18.10.2021 

a 25.10.2021 STU s konštatovaním, že na súčastiach STU prebehli tieto voľby korektne 

a bezproblémovo 

Na zasadnutí AS STU si členovia AS STU prevzali  Osvedčenia za člena AS STU, ktorí 

nastúpili ako náhradníci zvolení vo voľbách  do  AS STU  2019 – 2023 a tiež novozvolení 

členovia AS STU. 

Predmetom rokovania AS STU 25.10.2021 bol aj návrh rektora STU na odvolanie (prof. 

Kopáčik a prof. Uherek) z funkcií prorektorov STU a vymenovanie nových prorektorov STU 

doc. Bitteru, prof. Híveša, prof. Stanka a doc. Strémyho.  

Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU 
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V Správe o činnosti predsedníctva AS STU predseda AS STU o. i.  predniesol stručnú 

informáciu o výsledku volieb rektora STU; 

 Na základe výsledkov volieb kandidáta na rektora zaslal predseda AS STU dňa 

30.06.2021 list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou 

o predloženie návrhu na vymenovanie kandidáta prof. Moravčíka pani prezidentke SR. 

 Následne bol prof. Moravčík dňa 07.09.2021 vymenovaný prezidentkou SR za rektora 

STU s účinnosťou od 07.09.2021. 

Dňa 13.09.2021 na zasadnutí rozšíreného Vedenia STU inauguroval predseda AS STU prof. 

Peciar vymenovaného rektora prof. Moravčíka a týmto aktom sa stal prof. Moravčík 20. 

rektorom STU. 

Predseda AS STU poukázal na informácie o textácii „Novely VŠ zákona“, ktorá bola 

zverejnená  dňa 12.10.2021. O tomto bode podrobnejšie informoval rektor STU.  

Pripomenul, že pripomienkové konanie k novele VŠ zákona má končiť 12.11.2021 a tiež 

povedal, že ak bude potrebné v súčasnej situácii zvolať aj mimoriadne zasadnutie AS, tak bude 

zvolané.  

Predsedníctvo AS STU sa v ďalšom zaoberalo prípravou riadneho zasadnutia a programu AS 

STU dňa 25.10.2021. Predseda AS STU oznámil body navrhované Predsedníctvom AS STU a 

prijal body na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body 

pridelené na prerokovanie v komisiách AS STU. 

 

Zasadnutie AS STU dňa 29.11.2021 zasadnutie AS STU sa konalo v plánovanom termíne, 

podmienky pre možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené 

dodržaním prísnych opatrení a odporúčaní MZ SR a KŠ STU s max. počtom osôb 81. 

Prerokované boli okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej 

činnosti STU aj materiály – tajná voľba členov P AS STU za FCHPT, SvF a FIIT, odvolanie 

člena SR STU, voľba dvoch členov SR STU, voľba členov ZČ AS STU za vymenovaných 

prorektorov STU voľba členov komisií ZČ AS STU a odvolanie a vymenovanie nových členov 

VR STU.. 

Dňa 15.11.2021 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU; 

zaoberalo sa prípravou zasadnutia AS STU 29.11.2021 a na základe žiadosti o prerokovanie 

bodov predložených rektorom vypracovalo konkrétny program zasadnutia. 

Okrem toho sa zaberalo potrebou doplnenia Predsedníctva AS STU po zániku mandátov 

senátorov, podpredsedu AS STU prof. Stanka, prof. Híveša a doc. Vranića. Rovnako vzišla 

potreba zvolenia podpredsedu AS STU po zániku mandátu prof. Stanka, doterajšieho 

podpredsedu AS STU. 

Na zasadnutí P AS STU bola diskutovaná aj otázka voľby chýbajúcich členov za jednotlivé 

fakulty v komisiách po zániku mandátov senátorov za ZČ AS STU. Rovnako sa musí 

postupovať aj v prípade, že do Predsedníctva AS STU budú zvolení členovia doteraz pracujúci 

v komisiách (musia sa vzdať členstva v komisiách) a bude potrebné ich tajnou voľbou doplniť. 

Po prebehnutí volieb študentov do Študentskej rady vysokých škôl v 5 volebných obvodoch 

zostalo zvoliť posledného zástupcu za AS STU,  

Ďalšie udalosti na STU sa niesli v znamení pripomienkovania novely Zákona o VŠ. Všetky 

akcie organizované pod gesciou STU a UK boli komunikované mailom všetkým členom 

akademickej obce, resp. prostredníctvom vývesiek v aktualitách na webovom sídle STU. 

Predsedníctvo AS STU sa v ďalšom zaoberalo prípravou riadneho zasadnutia a programu AS 

STU dňa 29.11.2021. Predseda AS STU oznámil body navrhované Predsedníctvom AS STU a 

prijal body na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body 

pridelené na prerokovanie v komisiách AS STU. 

 

------------------------------------------------------2022----------------------------------------------------- 

 

Zasadnutie AS STU dňa 28.02.2022 sa konalo v plánovanom termíne, podmienky pre 

možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené dodržaním prísnych 
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odporúčaní a Opatrení pre zasadnutia AS STU v Bratislave vydaných dňa 26.02.2022 vedúcim 

útvaru P a KR STU. 

Boli prerokovávané materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej činnosti 

STU, ako aj štandardné body rokovania.  

Dňa 11.02.2022 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU; 

zaoberalo sa prípravou zasadnutia AS STU 28.02.2022 a na základe žiadosti o prerokovanie 

bodov predložených rektorom vypracovalo konkrétny program zasadnutia. 

Predseda AS STU informoval členov PAS že sa dňa 01.02.2022 listom vzdala mandátu v AS 

STU senátorka študentskej časti za SvF  a na jej miesto nastúpil zvolený náhradník. 

Vzhľadom na pochybenie pri vyhlásení volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU nebolo možné voľby 

zrealizovať podľa schváleného dokumentu. Predseda AS STU požiadal zástupcov ŠČ AS STU 

a ÚM o predloženie nového návrhu. 

Ďalšia krátka diskusia sa týkala stavu prerokovávania novely Zákona o VŠ. 

Dňa 02.02.2022 bola po schválení vo Vláde SR novela predložená na 1. čítanie do Národnej 

rady SR a po diskusii bola schválená 81 hlasmi a posunutá do 2. čítania a na schválenie na 

zasadaní NR SR po 15.03.2022. 

Študentská rada VŠ vo svojom vyhlásení podporila 11.02.2022 schválenie novely! 

Na zasadnutí P AS bol diskutovaný aj problém rozpisu dotácie na VŠ.  

K situácii na Ukrajine sa STU vyjadrila 24.02.2022 na webovom sídle STU, kde odsúdila 

násilné akty a vyjadrila podporu Ukrajine a jej obyvateľom. Krízový štáb STU sa zaoberal 

konkrétnou podporou ukrajinských študentov ako aj utekajúcich obyvateľov z vojnových 

oblastí. 

 

Zasadnutie AS STU dňa 28.03.2022; z r u š e n é 

Dňa 14.03.2022 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU; sa na svojom zasadnutí  zaoberalo 

prípravou zasadnutia AS STU 28.03.2022. Rektor STU nepredložil žiadne body na rokovanie 

AS STU a ani Predsedníctvo AS STU nemalo na rokovanie žiadne body. Preto bolo zasadnutie 

AS STU uvedené v pláne rokovaní na 28.03.2022 zrušené, o čom boli senátori AS STU 

bezodkladne informovaní. 

 

Zasadnutie AS STU dňa 25.04.2022; sa konalo v plánovanom termíne. Okrem materiálov 

týkajúcich sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej činnosti STU bola prerokovaná 

aj Správa stálej volebnej komisie AS STU, v ktorej bolo uvedené, že doplňujúce voľby  do ŠČ 

AS STU za volebný obvod na  ÚM STU dňa 30.03.2022. SVK AS STU overila platnosť 

protokolu z volieb na zasadnutí komisie dňa 25.04.2022 s konštatovaním, že na súčastiach STU 

voľby korektne a bezproblémovo. 

Na zasadnutí AS STU si dvaja členovia AS STU prevzali  Osvedčenia za člena AS STU, ktorí 

nastúpili ako náhradníci zvolení vo voľbách  do  AS STU  2019 - 2023 

Ďalej boli prerokovávané materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej 

činnosti STU, ako aj štandardné body rokovania.  

Dňa 11.04.2022 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU 

Predsedníctvo AS STU sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 

25.04.2022. Predseda AS STU oznámil body navrhované Predsedníctvom AS STU a prijal 

body na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body pridelené 

na prerokovanie v komisiách AS STU. 

Prerokovalo informáciu o uskutočnených doplňujúcich voľbách do Študentskej časti AS STU 

študentskou časťou akademickej obce Ústavu manažmentu.  

Predsedníctvo AS STU sa zaoberalo  aj potrebou voľby podpredsedu ŠČ AS STU, ktorý je 

zároveň členom P AS STU a volieb členov komisií AS STU novými senátormi ŠČ AS STU 

Ďalšia krátka diskusia sa týkala stavu schvaľovania novely Zákona o VŠ. V čase konania 

zasadnutia P AS STU ešte nebola novela podpísaná prezidentkou SR. Zverejnenie novely 

v zbierke zákonov sa uskutočnilo  22.04.2022 a novela nadobudla účinnosť  25.04.2022. 

Na zasadnutí P AS STU bol diskutovaný aj  problém rozpisu dotácie na VŠ. 
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Predseda AS STU informoval členov P AS STU o vymenovaní 2 zvolených členov SR STU 

ministrom školstva ... 

 

Zasadnutie AS STU dňa 30.05.2022; sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS so štandardnými 

bodmi rokovania a  prerokované boli aj materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej 

a pedagogickej činnosti STU.   

Dňa 16.05.2022 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU 

Predsedníctvo AS STU sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 

30.05.2022. Predseda AS STU oznámil body navrhované Predsedníctvom AS STU a prijal 

body na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body pridelené 

na prerokovanie v komisiách AS STU. 

Prof. Híveš, prorektor STU,  uviedol na zasadnutí LK AS STU dôvody návrhu rektora na 

odvolanie člena Vedeckej rady STU a návrhov na vymenovanie členov Vedeckej rady STU 

s tým, že dva z nich boli zaradené na rokovanie AS STU až po zasadnutí Správnej rady STU, 

ktoré sa konalo dňa  17.05.2022. 

 

Zasadnutie AS STU dňa 27.06.2022; sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS so štandardnými 

bodmi rokovania a  prerokované boli aj materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej 

a pedagogickej činnosti STU.   

Dňa 13.06.2022 sa uskutočnilo riadne  zasadnutie P AS STU 

Predsedníctvo AS STU sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 

27.06.2022. Predseda AS STU oznámil body navrhované Predsedníctvom AS STU a prijal 

body na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body  pridelené 

na prerokovanie v komisiách AS STU. 

AS STU okrem bodov predložených rektorom STU prerokoval aj body navrhnuté 

Predsedníctvom AS STU týkajúce sa vyhlásenia, priebehu a harmonogramu volieb do AS STU 

na funkčné obdobie 2023-2027 a Vyhlásenia volieb, priebehu a harmonogramu volieb  do 

Správnej rady STU na obdobie 2022-2027. 

Na rokovanie AS STU bol zaradený aj materiál – Návrh dodatku č. 12 k Štatútu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

 

Materiály schválené AS STU :  

 

I. polrok akademického roku 2021/2022 

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie dvoch prorektorov Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie štyroch prorektorov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

Návrh vnútorného predpisu Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 Zásady 

výberového konania na STU 

Štatút Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021 

Návrh na odpísanie pohľadávky STU 

Tajná voľba členov predsedníctva AS STU za FCHPT, SvF a FIIT 

Odvolanie člena Správnej rady STU zvoleného za ZČ AS STU 

Voľba dvoch členov Správnej rady STU za ZČ AS STU navrhnutých AS STU a rektorom STU 

Voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za ZČ AS STU 

Návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady STU a na vymenovanie nových členov VR 

STU na obdobie 2021 – 2025 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné 

plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom roku 

2022/2023 na STU, Ústave manažmentu 
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Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku 2022/2023 na STU, Ústave 

manažmentu 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov priestorové 

plánovanie a investičné plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 2022/2023 

na STU, Ústave manažmentu 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové 

plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2022/2023 na STU, 

Ústave manažmentu 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU 

Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na STU 

Súdne spory STU – informácia 

 

II. polrok akademického roku 2021/2022 

Príprava volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU 

Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie STU 

Návrh Dodatku č. 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU 

Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU 

Tajná voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za ŠČ AS STU 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU 

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

obdobie 2022 – 2026 

Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania 

študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na STU 

Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Návrh dodatku číslo 12 k Štatútu STU 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2021 

Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (European Association of Research Managers 

and Administrators) 

Voľby do AS STU na funkčné obdobie 2023-2027 – (vyhlásenie volieb, harmonogram volieb, 

organizačné pokyny na prípravu volieb a zloženie volebnej komisie AS STU) 

Voľby členov Správnej rady STU na funkčné obdobie 2022-2027 – (Dodatok č. 1 

k Rokovaciemu poriadku AS STU, vyhlásenie volieb, harmonogram a zloženie volebnej 

komisie AS STU) 

 

 

Podrobnejší popis priebehu zasadnutí AS STU v AR 2021/2022 je k nahliadnutiu na 

webovej stránke „STU – akademické orgány STU/akademický senát/ zápisnice AS STU“ 

ako aj v aplikácii e-Porady. 

 

 

Vypracovala dňa 14.07.2022 

 

 

Mgr. Magdaléna Dubecká  

tajomníčka AS STU                 


