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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 8 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 23. 4. 2012 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 

Ospravedlnení: J. Majera, F. Fraňo (SjF), D. Cagáňová, P. Pokorný (MTF), M. Kuruc (ÚM) 

Neospravedlnení: M. Rapčík (FEI), M. Buranovský, A. Szalaiová (FA),  

 

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, H. Ţideková, J. 

Šajbidor, Ľ. Šooš 

 

Návrh programu 

1. Otvorenie 

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

3. Správa o činnosti P AS STU, plnenie uznesení zo zasadania AS STU 27. 2. 2012 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Výročná správa o činnosti STU za rok 2011 

6. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2011 

7. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2012 

8. Návrh rozpočtu STU na rok 2012 

9. Úprava splátkového kalendára SvF 

10. Príprava odpredaja nehnuteľnosti Gabčíkovo 

11. Rada športu a aktualizácia organizačného poriadku CAŠ 

12. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU 

13. Návrh na zriadenie pedagogickej komisie AS STU 

14. Rozličné 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.  

 

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

zápisnice 

 

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

Z. Iţdinská, P. Pištek 

a za skrutátorov: 

P. Návrat, J. Šimko 

 

Hlasovanie o zápise zo zasadnutia 27. 02. 2012, programe zasadania a o voľbe skrutátorov 

a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 32 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil zápis, program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 27. 2. 2012 

Z rokovania 27. 2. 2012 nevyplynuli ţiadne termínované uznesenia.  

P AS zasadalo dvakrát. Na zasadaní 19. 3. 2012 sa riešili vnútorné otázky akademického 

senátu, na zasadaní 16. 4. 2012 sa pripravoval program zasadania 23. 4. 2012. 
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Predseda AS STU navrhol návštevu novej budovy FIIT. Dátum sa určí dodatočne. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval o stretnutí s prezidentom a ministrom školstva 19. 4. 2012, kde predmetom 

rokovania boli štrukturálne fondy a stratégia ďalšieho rozvoja školstva. Univerzita P. J. 

Šafárika, UK, TU Košice a STU nadviazali komunikáciu s ministrom školstva s cieľom 

podporiť výskum a jeho uvádzanie do praxe. 

Vedenie sa v najväčšej miere zaoberalo otázkami, ktoré sú aj aktuálnymi predmetmi 

rokovania AS. 

Diskusia: 

B. Roháľ-Ilkiv upozornil na nie dobrú spoluprácu medzi fakultami v súvislosti so vstupmi do 

budov fakúlt a vyuţívaním zamestnaneckých kariet. 

A: Puškár sa zaujímal o alokáciu štrukturálnych fondov. 

Rektor uviedol, ţe ministerstvo sa zatiaľ nerozhodlo o poskytnutí zvyšku alokácie. 

 

K bodu 5 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2011 

Rektor a prorektor M. Peciar uviedli spracovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 

2011. 

J: Dický navrhol, aby v správe bolo uvedené porovnanie počtu učiteľov a študentov. Ďalej 

navrhol, aby sa prijali odporúčania na riešenie problému veku profesorov a docentov na 

univerzite. Poukázal aj na to, ţe strava v jedálni SvF je drahšia ako na FCHPT. 

Rektor sľúbil, ţe parameter počtu študentov na profesora bude doplnený a ohľadne stravy sa 

spojí s riaditeľom ŠDaJ. 

 

Návrh uznesenia č.8.1/2012 

AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2011 s pripomienkami  

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2012 

 

K bodu 6 – Výročná správa o hospodárení STU za rok 2011 

Predseda EK informoval, ţe ekonomická komisia prerokovala výročnú správu o hospodárení, 

nemá k nej pripomienky a odporúča AS STU, aby správu schválil. 

Členovia EK AS (E. Gramatová a P. Nahálka) a D. Rosinová navrhli, aby sa ekonomické 

materiály distribuovali dva týţdne pred zasadaním AS, aby bol dostatok času na ich 

preštudovanie. Rektor vysvetlil, ţe z titulu sviatku sa tento čas skrátil na týţdeň. 

Predseda AS prisľúbil upraviť termíny zasadaní AS tak, aby predsedníctvo sa zišlo 

v dvojtýţdňovom predstihu. J. Dický navrhol aj moţnosť dvojkolového prerokúvania 

materiálov. 

 

Predseda EK I. Hudec poţiadal o porovnanie hospodárenia s rokom 2010. 

Kvestorka uviedla, ţe do roku 2012 vstupuje STU s kladným výsledkom hospodárenia. 

Najlepšia bola SvF, FA a MTF. Rektorát STU vstupuje do roku 2012 so stratou, ktorú 

spôsobujú odpisy majetku za celú STU. V strate je aj účelové zariadenie v Gabčíkove. 

 

Návrh uznesenia 8.2/2012 

AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2011. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2012 
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K bodu 7 – Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2011 

Rektor na základe citácií zo zákona o vysokých školách vysvetlil zmenu doteraz pouţívanej 

aktualizácie DZ na plán činnosti na zabezpečenie plnenia DZ. 

Diskusia: 

A. Puškár sa pýtal na bod 2b – zjednotenie poplatkov za štúdium a termíny prijímacieho 

konania, odpredaj nehnuteľností v Bezovci a na zviditeľnenie areálov. Rektor vysvetlil, ţe 

v poplatkoch je veľký rozptyl, vypracujú sa spoločné kritériá. V texte v bode 2b je chyba, ide 

o termíny podávania prihlášok. 

K. Jelemenský sa opýtal na odpredaj nehnuteľnosti v Bezovci a Nových Zámkoch. Prorektor 

M. Sokol informoval, ţe ešte STU nenašla kupca. 

D. Petráš nesúhlasil so zmenou názvu aktualizácia na plán činností. Zdôraznil, ţe predmetný 

materiál má vedenie predloţiť v januári, v pláne majú byť uvedené zodpovedné osoby len 

z vedenia STU. 

Predseda EK informoval, ţe ekonomická komisia navrhuje vypustiť bod 6e, objasniť bod 6c 

a všeobecné pravidlá zniţovania rizík prerokovať v senáte. 

Rektor súhlasil s vypustením bodov 6e a 6c. 

I.Ščepka podporil návrh D. Petráša, týkajúci sa zodpovedných osôb. 

Rektor sa vyjadril, ţe materiál opravia tak, aby zodpovednými osobami boli len členovia 

vedenia, príp. dekani. 

I.Hudec navrhol bod 2i rozšíriť o doktorandov a J. Dický navrhol preštylizovať bod 2i, aby 

nevyznel ako propagácia štúdia v ČR. 

 

Návrh uznesenia 8.3/2012 

AS STU prerokoval Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU 

v roku 2012 s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.3/2012 

 

Na tému predkladania plánu činností a ich vyhodnotenie prebehla dlhšia diskusia. 

D. Petráš navrhol nasledovné uznesenie: 

Návrh uznesenia č. 8.4/2012: 

AS STU ukladá rektorovi STU predkladať plán činností na zabezpečenie plnenia 

Dlhodobého zámeru STU na konkrétny kalendárny rok na prvom zasadaní AS STU 

v danom roku. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 9, proti – 1, zdrţal sa – 23)  

 

AS STU neschválil uznesenie č. 8.4/2012 

 

K bodu 8 – Návrh rozpočtu STU na rok 2012 

Návrh materiálu uviedol rektor a kvestorka STU. 

Predseda EK informoval, ţe ekonomická komisia navrhuje v súvislosti s rozpočtom prijať 

niekoľko uznesení. 

Uznesenie 3/2012:   EK AS STU prerokovala Návrh rozpočtu STU na rok 2012 a odporúča 

schváliť materiál s nasledovnými pripomienkami: 

 -     na strane 1 v prvej vete piateho odstavca vynechať slovo „dosť“ 

- na strane 2 ţiada EK AS STU  text prvej vety v 1. odstavci doplniť nasledovne: 

Príjmy z prenájmov v celkovej výške 135 776.- EUR , ktoré  zostávajú na 

spoločnom účte STU... 
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- na strane  2 v poslednom odstavci prvú vetu opraviť nasledovne:  

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku v minulých rokoch sústredené vo Fonde 

reprodukcie na úrovni univerzity doposiaľ nealokované vo výške ......... EUR budú 

v roku 2012 pouţité podľa potreby na spoluúčasť, resp. ....... 

 

Po diskusii rektor súhlasil s úpravou predloţeného materiálu v 1. a 2. pripomienke, 3. 

pripomienka bude bez uvedenia finančnej sumy. 

 

Návrh uznesenia č. 8.5 

AS STU schvaľuje návrh rozpočtu STU na rok 2012 s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 8.5/2012 

 

Na nasledujúce uznesenie, ktoré navrhla ekonomická komisia rektor zareagoval, ţe túto 

poţiadavku splní ešte tento rok. 

Návrh uznesenia č. 8.6/2012: 

AS STU žiada rektora o predloženie analýzy doterajšieho čerpania prostriedkov 

univerzity na predfinancovanie projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov 

vrátane spoluúčasti v oblasti bežných výdavkov na projektoch ŠF. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdrţal sa – 1)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.6/2012. 

 

K bodu 9 – Úprava splátkového kalendára SvF 

Rektor informoval, ţe vedenie SvF poţiadalo upraviť splátkový kalendár pôţičky poskytnutej 

SvF na 10 a nie na 6 splátok, ktoré by mohli byť pre fakultu likvidačné. Ďalej dekan SvF 

ţiada, aby splátky boli posunuté na koniec mája a nie na koniec decembra. 

 

Návrh uznesenia č. 8.7/2012: 

AS STU súhlasí s úpravou splátkového kalendára na obdobie rokov 2012 – 2020 so 

splatnosťou ku 30. 5. každého kalendárneho roka formou Dodatku k dohode. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdrţal sa – 1)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.7/2012. 

 

K bodu 10 – Príprava odpredaja nehnuteľnosti Gabčíkovo 

Prorektor Sokol oboznámil  členov AS so situáciou v ÚZ Gabčíkovo. Na situačnom pláne boli 

vyznačené dve časti, ktoré prichádzajú do úvahy pri predaji. Obe časti sú na sebe nezávislé. 

Na otázku B. Kováča, či bol urobený znalecký posudok bolo odpovedané kladne. 

 

Návrh uznesenia č. 8.8/2012: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením 

§ 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na predaj 

nehnuteľností v Gabčíkove:  

 

      a) Parcely registra „C“  
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parcelné číslo 3991 o výmere  7831 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

a 

b) Novovytvorených pozemkov : 

parcelné číslo 3990/4 o výmere  4325 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3990/5 o výmere  3227 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3990/1  o výmere  27004 m
2 

, zastavané 

plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3992/2 o výmere  2037 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3992/3 o výmere    151 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3992 o výmere 2454 m
2 

, zastavané 

plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3994/1 o výmere    734 m
2 

, ostatné plochy, 

parcelné číslo 3994/2 o výmere    692 m
2 

, ostatné plochy, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3994 o výmere 1426 m
2 

, ostatné plochy, 

parcelné číslo 3995/1 o výmere  2785 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3995/2 o výmere  4547 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3995/3 o výmere  1566 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3995/5 o výmere    192 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3995 o výmere 9661 m
2 

, zastavané 

plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3996/2 o výmere    924 m
2 

, ostatné plochy, 

ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 3996 o výmere 1616 m
2 

, ostatné plochy, 

parcelné číslo 3997/3 o výmere    598 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/16 o výmer e 471 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/17 o výmere  475 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/18 o výmere  601 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3997/3 o výmere 2238 m
2 

, zastavané 

plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/6 o výmere    579 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/20 o výmere 199 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3998/21 o výmere 147 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré vznikli rozdelením pozemku parcelné číslo 3997/6 o výmere 925 m
2 

, zastavané plochy 

a nádvoria, 

parcelné číslo 3998/1 o výmere 1002 m
2 

, ostatné plochy, 

parcelné číslo 3998/2 o výmere 3174 m
2 

, ostatné plochy , 

parcelné číslo 3998/3 o výmere 3861 m
2 

, ostatné plochy, 

ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo 3998 o výmere 9656 m
2 

, ostatné plochy 

parcelné číslo 4006/2 o výmere   187 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 4006 o výmere 9643 m
2 

, zastavané 

plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/1 o výmere   962 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/2 o výmere   956 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/4 o výmere   954 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

parcelné číslo 3997/5 o výmere   955 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, 

podľa geometrického plánu č. 475/2011 na oddelenie pozemku parcela č. 3990/4, 3990/5, 

3992/1-3, 3994/1, 3994/2, 3995/1 – 5, 3996/2, 3997/16 – 21, 39998/1 – 4, 4006/1 a 4006/2, 

vyhotoveného dňa 14. 9. 2011  Radovanom Verčíkom, úradne overeného Správou katastra 

v Dunajskej Strede dňa 10. 10. 2011 pod č. 1481/11. 

a 

c) stavieb 

ubytovací objekt č. 6, súpisné číslo 1346 na parcele  číslo 3997/1, 

ubytovací objekt č. 8, súpisné číslo 1347 na parcele  číslo 3997/4, 

ubytovací objekt č. 5, súpisné číslo 1348 na parcele  číslo 3997/2, 

ubytovací objekt č. 7, súpisné číslo 1349 na parcele  číslo 3997/5, 



 6 

správna budova , súpisné číslo 1345 na parcele číslo 3997/6, 

 

     evidovaných na liste vlastníctva č. 2109 pre kat. územie Gabčíkovo 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdrţal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 8.8/2012. 

 

Dekan FCHPT informoval prítomných o zámere predaja nehnuteľnosti v Harmónii. 

 

Uznesenie č. 8.9/2012: 

AS STU zobral na vedomie informáciu o príprave predaja nehnuteľnosti FCHPT 

v Harmónii. 

 

K bodu 11 – Rada športu a aktualizácia Organizačného poriadku Centra akademického 

športu STU 

Rektor a prorektor M. Sokol oboznámili prítomných o zámere zjednotiť správu všetkých 

športovísk STU. Športoviská patriace CAŠ sú v súčasnosti v dobrom technickom stave, 

o trošku horšie sú na tom športoviská patriace fakultám a vo veľmi zlom stave sú športoviská 

patriace správe študentských domovov. Bude vytvorená Rada športu STU, ktorá má za cieľ 

koordináciu a podporu športových aktivít v rámci STU. 

 

Uznesenie č. 8.10/2012: 

AS STU prerokoval aktualizáciu Organizačného poriadku Centra akademického športu 

STU bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdrţal sa – 0) 

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.10/2012. 

 

K bodu 12 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU 

Legislatívna komisia prerokovala dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU a odporúča 

členom AS STU schváliť predloţený materiál. 

 

Návrh uznesenia č. 8.11/2012: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdrţal sa – 1)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.11/2012. 

 

K bodu 13 – Návrh na zriadenie dočasnej pedagogickej komisie AS STU 

Legislatívna komisia prerokovala návrh na zriadenie dočasnej pedagogickej komisie AS STU 

a odporúča členom AS STU schváliť predloţený materiál. 

Predseda AS STU navrhol doplniť zastúpenie v komisii o celouniverzitné pracoviská. 

Členovia AS STU prijali jeho návrh. 

 

Návrh uznesenia č- 8.12/2012: 

AS STU schvaľuje návrh na zriadenie dočasnej pedagogickej komisie AS STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 
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(za – 33, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.12/2012. 

 

K bodu 14 – Rozličné 

B. Rohaľ-Ilkiv sa zaujímal o výberové konanie na dodávateľa výpočtovej techniky. 

J. Vajda sa informoval, či bude vypracovaný aj splátkový kalendár FIIT. Rektor vysvetlil, ţe 

bude pripravovaný, keď sa uzavrie výstavba a budú známe náklady na prevádzku. 

 

Rektor informoval o pripravovanej inaugurácii dekana FIIT 15. mája. 

 

Najbliţšie rokovanie AS STU bude 28. 5. 2012. 

 

 

 

Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Z. Iţdinská 

P. Pištek 

 

 

25. 4. 2012 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


