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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  26 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. 5. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 40 senátorov 

Ospravedlnení: L. Uhorskaiová (FCHPT), M. Buranovský (FA) 

Neospravedlnení: M. Hanic (FEI), I. Siláči (FA)  

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, Ľ. Vitková, 

Ľ. Šooš, J. Šajbidor, O. Moravčík, G. Kuzmová, O. Matušková, M. Haladejová, E. Jevčáková 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.  Na začiatku rokovania 

v mene všetkých členov AS STU zablahoželal Pavlovi Tanuškovi, ktorého 26. 5. 2014 

vymenoval prezident SR za profesora. 

 

K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

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

AS STU 28. 4. 2014. 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2014 

6. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2013 

7. Výročná správa o činnosti STU za rok 2013 

8. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

9. Dodatok č. 2 k Štatútu FEI 

10. Študijný poriadok FA 

11. Študijný poriadok FCHPT 

12. Študijný poriadok SjF 

13. Študijný poriadok SvF 

14. Rôzne 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 

Ladislav Harmatha, Lukáš Šarkőzi 

a za skrutátorov: 

Juraj Štefanovič, Peter Pištek 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
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K bodu 3 -–Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 28. 4. 2014. 

Zo zasadania AS STU dňa 28. 4. 2014 nevyplynuli žiadne relevantné uznesenia.. 

Predsedníctvo AS STU zasadalo 12. 5. 2014. Pôvodne v tomto termíne bolo plánované 

mimoriadne zasadanie AS STU, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu, že bol potrebný väčší 

časový priestor na prerokovanie návrhu Rozpočtu-  rozpisu dotácie na rok 2014 z  

MŠVVaŠ  SR Okrem prípravy programu na dnešné zasadanie AS STU sa P AS zaoberalo 

prípravou volieb kandidáta na rektora a navrhlo uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 26.1/2014 

AS STU v súvislosti s blížiacimi sa voľbami kandidáta na rektora ukladá LK AS 

pripraviť náležitosti v zmysle volebného poriadku čl. 1, bod 3 na ich vyhlásenie.  

Termín: jún 2014 

Prezentovalo sa 40 členov AS STU. 

Uznesenie č. 26.1/2014 bolo schválené jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Ďalej sa P AS zaoberalo listom predsedu AS SvF STU ohľadne pôžičky SvF , členovia AS 

STU budú o tomto bližšie oboznámení na júnovom zasadaní. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval 

a/ o stretnutí 6 rektorov s ministrom školstva, ktorí rokovali o štrukturálnych fondoch, 

blokovaní verejného obstarávania u veľkých projektov a financovanie vysokých škôl. 

b/ Všetky fakulty predložili akreditačné spisy na R STU, tie sa spracúvajú do štruktúry, ktoré 

požaduje ministerstvo školstva. Termín je do konca mája. 

c/ MŠVVaŠ požiadalo o návrh členov akreditačnej komisie za odbor stavebný 

a elektrotechnický. Rektor podal návrh, aby STU zastupoval v akreditačnej komisii Ing. Karol 

Frőhlich, DrSc.zo SAV. 

d/ Pripravuje sa nový zákon o vysokých školách. 

e/ Vedenie STU pripravuje stretnutie s akademickou obcou 6. 6. 2014 o 9.00 hod. v aule na 

Mýtnej ul. na tému „Strategické smerovanie STU“. 

f/ V rámci podujatia Univerzitná regata Bratislava 2014 sa v súťaži Veľká regata umiestnilo 

družstvo STU na 2. mieste. 

g/ Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie na svojom poslednom zasadaní v máji navrhla 

zlúčenie všetkých grantových nadácií. 

Ďalej rektor informoval o materiáloch, ktoré prerokovalo vedenie STU a kolégium rektora. 

Diskusia: 

D. Petráš informoval o dvoch pripravovaných radách vlády. Technologickú radu navrhujú 

ministri školstva a hospodárstva. Zo strany STU by k tomu mala zaujať stanovisko Vedecká 

rada STU do 31. 5. 2014. 

A. Ház sa informoval o súťaži na postdoktorandské miesta. Rektor objasnil, že súťaž 

prebehne v dvoch kolách, v 1. kole sa uskutoční výber pracovných tém pobytu a v 2. kole 

prebehne medzinárodný tender na jeho personálne obsadenie. 

 

K bodu 5 – Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2014 

Rektor v úvodnom slove uviedol ako sa postupne pripravovala dotačná zmluva. 

Kvestor označil za dôležité body v návrhu rozpisu. 

1/ zachovanie fondu obnovy 

2/ univerzitný prístup k študijnej literatúre 
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Predseda EK AS informoval, že ekonomická komisia prerokovala materiál na dvoch 

zasadaniach. Po druhom zasadaní nemala pripomienky, odporučila materiál predložiť na 

prerokovanie a diskusiu v AS STU. 

Diskusia: 

F. Janíček súhlasil s fondom pre obnovu FA v rozdelení 60 % z fondu a 40 % z prenájmu. 

Navrhol fond obnovy znížiť o 50 %. K Nakladateľstvu STU sa vyjadril, že pre jeho ústav 

nemá žiadny zmysel a rozpočet pre Nakladateľstvo navrhol znížiť o 200 tisíc €. 

Rektor vysvetlil, že fond opráv je tvorený v zmysle zákona z odpisov. 

D. Petráš pripomenul, že fond obnovy sa kreoval dlhší čas a navrhol 3 možné riešenia jeho 

využitia: 

1/ rozdeliť medzi súčasti rovnako 

2/ možnosť preferovať niektoré väčšie investície súčastí 

3/ schváliť celkovú sumu a vytvoriť komisiu alebo umožniť ešte dekanom rozdelenie 

rozdiskutovať. 

B. Rohaľ-Ilkiv podporil zriadenie komisie, a podporil myšlienku, aby sa prostriedky dávali vo 

väčšom objeme po vzájomnom dohovore. 

V. Chmelko upozornil, aby sa problémy riešili z dlhodobého hľadiska. 

Na otázku viacerých senátorov o možnej viacročnej akumulácii prostriedkov kvestor 

odpovedal, že nie je nutné minúť prostriedky v tomto roku, ale akumulácia je možná 

z jedného až dvoch rokov, nie dlhodobo. 

Kvestor ďalej uviedol, že navrhnuté riešenie rozdelenia z fondu obnovy sa po dohode môže 

zmeniť. 

I.Hudec navrhol, aby sa fond obnovy tvoril reálne, nesúhlasí so znížením. 

Rektor upozornil, že ak sa zníži výška fondu obnovy, môže sa STU v budúcom roku dostať 

do finančných problémov. Možno sa však vrátiť k rozdeleniu. 

Ľ. Šooš sa priklonil k schváleniu fondu obnovy, ale mal pripomienku, že pridelené 

prostriedky pre SjF nepokryjú potrebné náklady na zateplenie celej fasády, ale iba časti. 

František Janíček podal 2 návrhy na uznesenie. 

 

Návrh uznesenia č. 26.2/2014: 

AS STU schvaľuje znížiť fond obnovy o 50 %. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 40 členov AS STU. 

(za 2, proti 29, zdržali sa 9) 

AS STU neschválil uznesenie č. 26.2/2014 

 

F. Janíček navrhol prerozdeliť 200 tisíc € z nakladateľstva STU na súčasti STU. 

I. Hudec upozornil, že ak to odsúhlasíme, zlikvidujeme nakladateľstvo. AS STU nemôže 

urobiť spätné rozhodnutie v máji. 

D. Petráš pripomenul návrh z nedávneho obdobia, aby sa vypracoval podnikateľský plán 

Nakladateľstva STU. 

 

Návrh uznesenia č. 26.3/2014 

AS STU navrhuje znížiť náklady na nakladateľstvo o 200 000 €. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 40 členov AS STU. 

(za – 2, proti – 22, zdržali sa – 16) 

AS STU neschválil uznesenie č. 26.3.2014. 
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Ďalšia diskusia k návrhu rozpisu dotácie: 

Aby bolo možné vrátiť sa k rozdeleniu fondu obnovy a dohodnúť rozdelenie na súčasti po 

vzájomnej dohode inak, P. Nahálka navrhol v predloženom materiáli  bod 17 písm. g 

vynechať 2. vetu kde je explicitne vymenované rozdelenie. To sa týka aj bodu 23 písm k) 

Predkladateľ súhlasil s týmto návrhom čo znamená, že výška fondu obnovy sa nebude meniť 

a o alokácii a výške finančných prostriedkov bude rektor rokovať s dekankou FA 

 a dekanom SjF. Ak sa nedohodne inak, ostáva pôvodná verzia uvedená v návrhu. 

O výsledku bude rektor informovať na najbližšom riadnom zasadnutí AS STU 

30. júna 2014.  

 

Uznesenie č. 26.4/2014  

AS STU schvaľuje rozpočet s tým, že bude akceptovaný návrh člena AS STU P. 

Nahálku. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 40 členov AS STU. 

(za – 35, proti . 1, zdržali sa – 4) 

AS STU schválil uznesenie č. 26.4/2014. 

 

K bodu 6 – Výročná správa o hospodárení STU za rok 2013 

 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2013 bola spracovaná na základe pokynov 

ministerstva školstva. Vychádza z účtovej uzávierky a požiadaviek MŠVVaŠ. 

EK AS prerokovala výročnú správu o hospodárení a mala viacero otázok na údaje za 

jednotlivé súčasti. Tieto informácie v predpísanej podobe VS nie sú požadované. EK AS STU 

sa tiež zaujímala o výsledky auditu na jednotlivých fakultách. 

EK AS odporúča výročnú správu schváliť. 

Kvestor si uvedomuje, že výročná správa za celú STU sa môže zdať nezrozumiteľná, 

pripravuje sa verzia aj s rozdelením na súčasti, ktorá bude predložená na AS STU. 

Rektor poznamenal, že rozbor hospodárenia nebude viazaný na rozpočet v júni. Po diskusii 

o nutnosti rozboru hospodárenia pri zostavovaní celkového rozpočtu členovia AS STU prijali 

uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 26.5/2014: 

AS STU schvaľuje výročnú správu o hospodárení STU za rok 2013 

Prezentovalo sa 32 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 26.5/2014. 

 

Členovia v súvislosti s diskusiou navrhli ďalšie uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 26.6/2014: 

AS STU žiada rektora predložiť podrobnejší rozbor hospodárenia vrátane súčastí, 

výsledného auditu a čerpania rezervného fondu za rok 2013. 

Termín: najneskôr pred predložením rozpočtu na rok 2014. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 26.6/2014. 
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K bodu 7 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2013 

Predložená Výročná správa o činnosti STU za rok 2013 bola spracovaná podľa požiadaviek  

MŠVVaŠ SR. 

K predloženému materiálu nemali členovia AS STU pripomienky. 

 

 

Návrh uznesenia č. 26.7/2014: 

AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2013. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.7/2014.. 

 

K bodu 8 – Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

Rektor predložil štandardný návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv. 

EK AS návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv prerokovala a odporúča členom AS STU 

materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia 26.8/2014: 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľných vecí STU 

s nájomcami: 

Jaroslav Ondášik, 916 32 Hôrka nad Váhom 28 – nebytové priestory v Kočovciach 

Jaroslav Ondášik, 916 32 Hôrka nad Váhom 28 – časť pozemku v Kočovciach 

Platon Technologies, s. r. o., Hlavná 3, Šaľa 

DUEPO, s. r. o., Adámiho 7, 814 04 Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.8/2014.. 

 

Ďalšie rokovanie AS STU viedol podpredseda AS STU. 

 

K bodu 9 - Dodatok č. 2 k Štatútu FEI 

Predseda LK AS informoval, že členovia LK AS mali k materiálu poslať pripomienky 

písomne. Nakoľko k dodatku neboli pripomienky, členovia LK AS s materiálom súhlasili, 

legislatívna komisia nezasadala. JUDr. Haladejová k dodatku nemala pripomienky, len 

upozornila na chybu v texte bodu č. 9, kde má byť správne uvedené ...“podľa bodu 7 písm. b) 

až j). 

Predkladateľ túto chybu opraví. 

 

Návrh uznesenia č. 26.9/2014: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.9/2014. 
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K bodu 10 – Študijný poriadok FA 

Študijný poriadok FA nebol ešte schválený v AS FA, preto bol tento bod z rokovania 

stiahnutý. 

 

K bodu 11 – Študijný poriadok FCHPT 

Študijný poriadok z poverenia dekana FCHPT uviedol V. Lukeš. 

Pedagogická komisia prerokovala Študijný poriadok FCHPT za prítomnosti JUDr. 

Haladejovej, nemá k materiálu pripomienky a navrhuje ho schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 26.10/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.10/2014. 

 

K bodu 11 – Študijný poriadok SjF 

Študijný poriadok SjF nebol ešte schválený v AS SjF, preto bol tento bod z rokovania 

stiahnutý. 

 

K bodu 12 – Študijný poriadok SvF 

Študijný poriadok SvF, prerokovaný s JUDr. Haladejovou, bol schválený vo fakultnom senáte 

23. 5. 2014. 

PK AS nemala k materiálu pripomienky a odporúča dodatok schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 26.11/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Stavebnej fakulty STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.11/2014. 

 

K bodu 13 - Rôzne 

Najbližšie zasadanie AS STU sa bude konať 30. 6. 2014. 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v.r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Ladislav Harmatha 

Lukáš Šarkőzi 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 


