
Výročná správa Akademického senátu STU za akad. rok 2009/2010 
 
Na úvod pár štatistických údajov: 
V akademickom roku 2009/2010 zasadal AS STU 7-krát s priemernou 82 % účasťou členov AS. 
Ekonomická komisia AS STU zasadala 3x. 
Legislatívna komisia AS STU zasadala 3x. 
Volebná komisia kandidáta na rektora 2x. 
Akademický senát STU prijal 39 uznesení, väčšinou k materiálom, ktoré v zmysle zákona 
o vysokých školách musia byť predložené na schválenie akademickému senátu univerzity. 
K materiálom predloženým na prerokovanie prijal príslušné závery a odporúčania. 
 
AS STU sa v minulom akademickom roku zaoberal základnými právnymi normami a schválil:  
Dodatok č. 5 k Štatútu STU, v ktorom sú zohľadnené zmeny v súvislosti s novelou zákona 
o vysokých školách. Následne 4 fakulty predložili svoje upravené štatúty, ktoré AS tiež schválil. 
AS STU zosúladil aj Rokovací poriadok AS STU s platným Štatútom STU. 
Ďalej to bol Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku STU a Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku 
STU. 
Senát schválil aj tri materiály týkajúce sa ďalších podmienok prijímania na štúdium 
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského študijného programu, ktoré sú v gescii Ústavu 
manažmentu 
 
AS STU sa zaoberal aj návrhom novely zákona o vysokých školách a stotožnil sa s obsahom 
Otvoreného listu rektorov vysokých škôl poslancom NR SR „Súmrak nad kvalitou 
vysokoškolského vzdelávania“ z 18. 2. 2010. 
 
AS STU na jarných zasadaniach v tomto roku prerokoval materiály: 
Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2010, 
Výročná správa o činnosti STU za rok 2009, 
Výročná správa o hospodárení STU za rok 2009. 
S aktualizáciou dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2010 bolo zároveň prerokované aj 
vyhodnotenie plnenia aktualizácie za rok 2009. 
 
K dôležitým materiálom schvaľovaným akademickým senátom univerzity patria materiály 
z ekonomickej oblasti. AS v období akademického roka 2008/2009 schvaľoval trikrát úpravy 
dotácie z Ministerstva školstva SR a podrobne sa zaoberal návrhom rozpočtu STU na rok 2009, 
časti rozdelenie dotácie z MŠ SR. V súvislosti s návrhom rozpočtu vedenie STU na podnet  
AS STU spracovalo dodatok č. 1 k všeobecným zásadám tvorby rozpočtu, ktorý bol predložený 
akademickému senátu na prerokovanie. 
Do ekonomickej oblasti môžeme zahrnúť aj rokovania o poskytovaní pôžičiek z fondu 
reprodukcie STU ako pomoc stavebným aktivitám fakúlt. AS schválil poskytnutie „pôžičky“ 
z fondu reprodukcie STU pre Stavebnú fakultu STU, ktorá požiadala o pôžičku na zateplenie 
budovy. Pôžička bude poskytnutá na základe uzavretej zmluvy medzi STU a SvF. 
 
Všetky uvedené materiály z ekonomickej oblasti pred zasadaním AS STU prerokovala 
ekonomická komisia AS STU a svoje pripomienky a odporúčania predložila na zasadaní 
akademického senátu. 
Ekonomická komisia AS STU navrhla, aby AS STU vyjadril aj svoje stanovisko k financovaniu 
vysokých škôl. Ministrovi školstva bol 29. 3. 2010 zaslaný list s uznesením AS STU v ktorom 
AS STU dôrazne protestuje proti spôsobu rozdelenia finančných prostriedkov na rok 2010 z MŠ 
SR, ktorý nezohľadňuje výsledky komplexnej akreditácie. 
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Vedenie STU aj v tomto akademickom roku pokračovalo vo vyjasňovaní majetkovo-právnych 
vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti STU. AS STU prerokoval 
a schválil predaj nehnuteľností v katastrálnom území Karlova Ves. 
 
Do kompetencie akademického senátu, v zmysle zákona o vysokých školách, patrí aj 
schvaľovanie odpisov pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom. AS STU schválil 
odpísanie nedobytných pohľadávok voči dlžníkom Tesla Piešťany, a. s., a ISTROREAL, spol. 
s r. o. 
 
Akademický senát sa v uplynulom akademickom roku vyjadroval aj k otázkam týkajúcich sa 
vedy a výskumu. 
Prerokoval Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU, ktorý upravil 
jeho organizačné členenie na základe jeho doterajšej činnosti. 
V roku 2007 schválil AS STU založenie spoločnosti STU Scientific, s. r. o., s tým, že ďalšie 
vklady do spoločnosti bude vždy schvaľovať AS STU. Ďalší vklad do spoločnosti schválil AS 
STU na svojom rokovaní v novembri 2009. 
AS STU bol informovaný aj o návrhu na vstup do Výskumného klastra Slovensko a na vstup do 
Dunajského vedomostného klastra, združujúceho inštitúcie, ktoré sa chcú podieľať na rozvoji 
dunajského regiónu. Ide predovšetkým o ochranu a využívanie Dunaja v najrozmanitejších 
významoch, najmä z hľadiska ochrany spodných vôd, dopravy a hospodárskeho rozvoja. 
V súvislosti so vstupom STU do klastrov schválil uznesenie: 
 
AS STU podporuje zapájanie sa STU do klastrov a združení, súčasne však odporúča 
primerane zabezpečiť záujmy STU, najmä v oblasti majetkovo-právnej, duševného 
vlastníctva, odborného Know-How a dobrého mena STU. 
Následne na poslednom zasadaní v akad. roku 2009/2010 schválil návrh na založenie 
Dunajského vedomostného klastra. 
 
V rámci informačných bodov AS STU bol informovaný o zavádzaní a aktuálnom stave 
Akademického informačného systému a Ekonomického informačného systému na STU, 
zakúpenými licenciami, ďalším zavádzaním systémov a udržiavaním systémov a projektovým 
zámerom na riešenie stravovania na STU, nakoľko stav niektorých stravovacích zariadení je 
nevyhovujúci po technickej a hygienickej stránke. 
 
AS STU sa v akad. roku 2009/2010 zaoberal prípravou volieb kandidáta na rektora. Legislatívna 
komisia AS podala návrh upraveného volebného poriadku, ktorý AS schválil na svojom 
marcovom zasadaní. Na ďalšom zasadaní v marci členovia AS zvolili volebnú komisiu kandidáta 
na rektora STU. 
Volebná komisia na ďalšie zasadanie AS STU pripravila harmonogram a interné pravidlá volieb, 
procedúru registrácie a ďalšie náležitosti, ktoré boli 3. 5. 2010 akademickým senátom schválené. 
AS STU 31. 5. 2010 vyhlásil uznesením voľby kandidáta na rektora STU, ktoré prebehnú 
v akademickom senáte v októbri. 
 

Študentská časť senátu STU prostredníctvom svojich členov sa zapojila do rôznych projektov 
a 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,  
• novým spôsobom podávania žiadostí o ubytovanie,  
• prevádzke informačných technológií na študentských domovoch STU, 
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• spôsobom spropagovania Centra akademického športu a nastaveniu cien pre študentov za 
používanie športovísk, 

• zefektívneniu spolupráce študentských organizácií a Multimediálneho centra STU, 
• doplňujúcim voľbám do študentskej časti akademického senátu, 
• príprave druhého ročníka Letnej univerzity pre stredoškolákov. 

 
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. Návrh na zníženie počtu členov AS sa po vyhodnotení 
návrhov z fakúlt predloží na vyjadrenie senátu ešte v tomto roku. Voľby členov AS STU na 
funkčné obdobie 2011 – 2015 sa uskutočnia v jarných mesiacoch roku 2011.  
 
Možno konštatovať, že akademický senát STU, ako samosprávny akademický orgán, má svoje 
nezastupiteľné miesto v riadení univerzity.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Výpisy zo zasadania AS STU 
Príloha k výročnej správe Akademického senátu STU za akad. rok 2009/10 
 
Zasadanie AS STU 23. 11. 2009 
1. Správa o činnosti AS za akad. rok 2008/2009 
2. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného 
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU“ 
3. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných 
programov Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 
v gescii Ústavu manažmentu STU“ 
4. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných 
programov Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 
v gescii Ústavu manažmentu STU“ 
5. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku STU 
6. Schvaľovanie úpravy dotácie STU z MŠ SR k 5. 11. 2009 
7. Schvaľovanie poskytnutia „pôžičky“ z Fondu reprodukcie STU pre Stavebnú fakultu STU 
8. Schvaľovanie návrhu na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o. 
9. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Organizačného poriadku Výskumného centra STU 
 
K bodu 1 – Správa o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009 
 
Uznesenie č. 16.1/2009 
AS STU schválil Výročnú správu o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009. 
 
K bodu 2 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu 
Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU 
 
Uznesenie č. 16.2/2009 
AS STU schválil Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného 
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu 
STU. 
 
K bodu 3 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov 
Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 
v gescii Ústavu manažmentu 
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Uznesenie č. 16.3/2009 
AS STU schválil Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných 
programov Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku 
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu. 
 
K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných 
programov Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU 
 
Uznesenie č. 16.4/2009 
AS STU schválil Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných 
programov Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU. 
 
K bodu 5 – Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU 
 
Uznesenie č. 16.5/2009 
AS STU schválil Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU v upravenom znení. 
 
K bodu 6 – Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 18. 11. 2009 
 
Uznesenia č. 16.6/2009 
AS STU schválil Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 18. 11. 2009 bez pripomienok. 
 
K bodu 7 – Poskytnutie „pôžičky“ z fondu reprodukcie STU pre Stavebnú fakultu STU 
 
Uznesenie č. 16.7/2009 
AS STU schválil Poskytnutie „pôžičky“ z Fondu reprodukcie STU Stavebnej fakulte STU. 
 
Na základe diskusie bolo schválené uznesenie č. 16.8/2009: 
AS STU odporúča rektorovi, aby v dohode o poskytnutí pôžičky bolo zakotvené, že 
najmenej do roku 2026 vedenie STU ani vedenie Stavebnej fakulty STU nebudú bez 
predchádzajúcej dohody iniciovať zmenu sídla Stavebnej fakulty STU. 
 
K bodu 8 – Návrh na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o. 
 
Uznesenie č. 16.9/2009 
AS STU schválil Návrh na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o. 
 
K bodu 9 – Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU 
 
Záver: 
AS STU prerokoval Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU za 
prítomnosti 27 členov AS STU a nemal k nemu zásadné pripomienky. 
 
Zasadanie AS STU 1. 3. 2010 
 
1. Schvaľovanie úpravy dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2009 
2. Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2010 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
3. Schvaľovanie odpísania pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom 
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4. Schvaľovanie predaja nehnuteľností v Mlynskej doline (katastrálne územie Karlova Ves) 
5. Schvaľovanie Dodatku č. 5 k Štatútu STU  
6. Schvaľovanie Volebného poriadku kandidáta na rektora...  
7. Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku STU 
8. Prerokovanie vyhodnotenia dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2009 
9. Schvaľovanie Aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2010 
 
K bodu 1 – Schvaľovanie úpravy dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2009 
 
Uznesenie č. 17.1/2010 
AS STU schválil Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2009 bez pripomienok. 
 
Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU – dodatok č. 1 
 
Uznesenie č. 17.2/2010 
AS STU berie na vedomie Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU – dodatok č. 1. 
 
K bodu 2– Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2010 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
 
Uznesenie č. 17.3/2010 
AS STU schválil rozpočet STU na rok 2010 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR bez 
pripomienok. 
 
K bodu 3 – Schvaľovanie odpísania pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom 
 
Uznesenie č. 17.4/2010 
AS STU schvaľuje odpísanie pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom Tesla 
Piešťany, a. s., a ISTROREAL, spol. s r. o., bez pripomienok. 
 
K bodu 4 – Schvaľovanie predaja nehnuteľností v katastrálnom území Karlova Ves 
 
Uznesenie č. 17.5/2010 
AS STU v Bratislave schválil predaj nehnuteľností v Bratislave – Karlovej Vsi zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1425 pre katastrálne územie Karlova Ves pozemok 
parcelné číslo 2937/5 vo výmere 240 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
parcelné číslo 2937/7 vo výmere 203 m2, ostatné plochy. 
 
K bodu 5 – Schvaľovanie Dodatku č. 5 k Štatútu STU 
 
Uznesenie č. 17.6/2010 
AS STU schválil Dodatok č. 5 k Štatútu STU bez pripomienok. 
 
K bodu 6 – Návrh volebného poriadku kandidáta na rektora 
K úprave volebného poriadku prebehla diskusia a bol podaný návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia č. 17.7/2010 
AS STU schvaľuje vypustenie bodu 4b). 
AS STU neschválil uznesenie č. 17.7/2010. 
 
Uznesenia č. 17.8/2010 
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AS STU schválil návrh Volebného poriadku pre voľby kandidáta na rektora a spôsob 
prijatia návrhu na jeho odvolanie. 
 
K bodu 7 – Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku STU 
 
Uznesenie č. 17.9/2010 
AS STU schválil doplnenie bodu a) čl. 14 o text: „čestné prehlásenie či bolo alebo je voči 
študentovi vedené disciplinárne konanie, z akého dôvodu a s akým výsledkom“. 
 
Uznesenie č. 17.10/2010 
AS STU schválil Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku STU s pripomienkami. 
 
K bodu 8 – Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2009 
 
Záver: 
AS STU prerokoval Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 
2009. 
 
K bodu 9 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 17.11/2010 
AS STU schválil Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja na rok 2010. 
 
Rozličné 
 
Uznesenie č. 17.12/2010 
AS STU sa stotožňuje s obsahom Otvoreného listu rektorov vysokých škôl poslancom NR 
SR „Súmrak nad kvalitou vysokoškolského vzdelávania“ z 18. 2. 2010. 
 
Uznesenie č. 17.13/2010 
AS STU dôrazne protestuje proti spôsobu rozdelenia finančných prostriedkov na rok 2010 
z MŠ SR, ktorý nezohľadňuje výsledky komplexnej akreditácie. 
 
Zasadanie AS STU 29. 3. 2011 
 
1. Voľby volebnej komisie kandidáta na rektora 
2. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2009 
3. Prerokovanie materiálu o univerzitných študijných programoch pripravených na akreditáciu 
 
K bodu 1 – Voľby volebnej komisie kandidáta na rektora 
 
Uznesenie č. 18.1/2010 
AS STU schválil verejné hlasovanie o zložení volebnej komisie kandidáta na rektora STU. 
 
Uznesenie č. 18.2/2010 
AS STU schválil volebnú komisiu kandidáta na rektora STU v zložení: 
Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
doc. Ing. Peter Ballo, PhD. 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. 
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prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., 
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD. 
Ing. Valentíno Vranić, PhD. 
Bc. Tomáš Kopecký, študent 
Mateja Vonkomerová, študentka 
 
K bodu 2– Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2009 
 
Uznesenie č. 18.3/2010: 
AS STU schválil Výročnú správu o činnosti STU s pripomienkami. 
 
K bodu 3 – Prerokovanie materiálu o univerzitných študijných programoch pripravených 
na akreditáciu 
 
Záver: 
AS STU prerokoval materiál o študijných programoch pripravených na akreditáciu 
(Priestorové plánovanie pre 1., 2. a 3. stupeň VŠ štúdia). 
 
Zápisnica AS STU 31. 5. 2010 
 
1. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
2. Schvaľovanie dodatku k Štatútu FEI 
3. Schvaľovanie dodatku k Štatútu FIIT 
4. Schvaľovanie dodatku k Štatútu SjF 
5. Schvaľovanie Štatútu MTF 
6. Informácia o návrhu na vstup do Dunajského vedomostného klastra 
 
K bodu 1 – Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
 
Uznesenie č. 20.1/2010: 
AS STU vyhlasuje voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2011 – 2014. 
Predkladanie návrhov kandidátov na rektora je v období od 1. do 20. 9. 2010. Voľby 
kandidáta na rektora sa uskutočnia na zasadaní AS STU dňa 25. októbra 2010 o 14.00 hod. 
vo veľkej zasadacej miestnosti rektora, 3. posch., Rektorát STU, Vazovova 5. 
 
K bodu 2 – Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FEI STU 
 
Uznesenie č. 20.2/2010: 
AS STU schválil Dodatok č. 2 k Štatútu FEI STU. 
 
K bodu 3 – Dodatok č. 2 k Štatútu FIIT STU 
 
Uznesenie č. 20.3/2010: 
AS STU schválil Dodatok č. 2 k Štatútu FIIT STU. 
 
K bodu 4 – Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Štatútu SjF STU 
 
Uznesenie č. 20.4/2010: 
AS STU schválil Dodatok č. 1 k Štatútu SjF STU. 
 
K bodu 5 – Schvaľovanie Štatútu MTF 
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Uznesenie č. 20.5/2010: 
AS STU schválil priame hlasovanie o Štatúte MTF. 
 
Uznesenie č. 20.6/2010: 
AS STU schválil Štatút MTF STU. 
 
K bodu 6 - Informácia návrhu na vstup do Výskumného klastra Slovensko 
 
Uznesenie č. 20.7/2010: 
AS STU podporuje zapájanie sa STU do klastrov a združení, súčasne však odporúča 
primerane zabezpečiť záujmy STU, najmä v oblasti majetkovo-právnej, duševného 
vlastníctva, odborného Know-How a dobrého mena STU. 
 
Zápisnica z AS STU 21. 6. 2010 
 
1. Schvaľovanie návrhu na založenie Dunajského vedomostného klastra 
2. Schvaľovanie návrhu na odpísanie dlhodobých pohľadávok 
 
K bodu 1 – Schvaľovanie návrhu na založenie Dunajského vedomostného klastra 
 
Uznesenie č. 21.1/2010 
Akademický senát schválil v zmysle § 9 ods. (1) písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v platnom znení  návrh rektora na založenia právnickej osoby – Dunajský vedomostný 
klaster, záujmové združenie právnických osôb, a súhlasí s vykonaním príslušných právnych 
úkonov podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.  
 
K bodu 2 – Návrh na odsúhlasenie odpísania pohľadávok 
 
Uznesenie č. 21.2/2010: 
AS STU schvaľuje návrh na odpísanie pohľadávok z podnetu univerzity voči dlžníkom 
Tesla Piešťany, a.s., a VZT – VZDUCHOTECHNIKA, a. s., v zmysle predloženého návrhu. 
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