AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 32
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. 2. 2015 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov (B. Kováč prišiel
o 16.45 hod.)
Ospravedlnení: L. Mihályová (SjF), P. Beňo (FEI), I. Siláči (FA), Tanuška (MTF)
Neospravedlnení: M. Buranovský (FA), L. Šarkőzi (ÚM)
Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, M.
Haladejová, E. Jevčáková, Ľ. Vitková, S. Unčík, J. Štefánková
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 26. 1. 2015
4. Aktuálne otázky STU
5. Vyhodnotenie plnenia plánu činností na zabezpečenie Dlhodobého zámeru STU
v roku 2014
6. Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2014 – oprava APVV
7. Návrh na zmenu Vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU zo
dňa 29. 10. 2013
8. Legislatívny zámer úpravy Pracovného poriadku pre zamestnancov STU
9. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov
10. Príprava volieb členov do AS STU na funkčné obdobie 2015 - 2019
11. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.
Predseda AS STU odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS STU Dagmar Babčanovej,
ktorá sa stala členkou AS STU za MTF namiesto Petra Pokorného, ktorý sa vzdal členstva
v akademickom senáte 4. 2. 2015.
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
D. Cagáňová, M. Lóderer
a za skrutátorov:
M. Andráš, Z. Bryndzová
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.

1

K bodu 3 -–Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 26. 1. 2015
K zápisnici zo zasadania AS STU dňa 26. 1. 2015 nemali prítomní členovia AS STU
pripomienky.
Predsedníctvo AS STU sa zaoberalo prípravou programu zasadania AS STU dňa 23. 2. 2015
a poverilo príslušné komisie prerokovaním materiálov, ktoré spadajú do ich kompetencií.
Legislatívna komisia AS STU spracovala materiály k voľbám do AS STU, ktoré sú súčasťou
programu rokovania.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o najdôležitejších akciách na pôde STU od predchádzajúceho zasadania
AS STU:
30. 1. 2015 sa začala revitalizácia objektov FEI
10. 2. 2015 sa uskutočnila celouniverzitná konferencia odborových organizácií STU
17. 2. 2015 zverejnilo ministerstvo školstva metodiku a dotácie na rok 2015, oproti minulému
roku dostane STU viac o 1,5 milióna €
17. 2. 2015 navštívil STU prezident Slovenskej republiky, čo malo priaznivý ohlas v médiách.
23. 2. 2015 bolo slávnostne otvorené Nakladateľstvo STU
Vedenie STU sa na svojich zasadaniach venovalo najmä vyhláseniu výzvy projekty mladých
2015, aktuálnemu stavu projektov Horizont 2020 (STU podalo 51 projektov, z ktorých je
v súčasnosti schválených 7), úhradou členského poplatku v SEFI na rok 2015, knižničným
poriadkom pre akademické knižnice STU v Bratislave.
Otázky:
I. Hudec sa informoval, kedy sa bude schvaľovať rozpis dotácie, rektor odpovedal, že v marci
najneskôr však, na aprílovom zasadaní AS STU.
K bodu 5 – Vyhodnotenie plnenia plánu činností na zabezpečenie Dlhodobého zámeru
STU v roku 2014
Rektor predložil tento materiál ako informáciu pre členov AS STU, aj keď to nevyplýva zo
zákona ako povinnosť.
P AS určilo dvoch spravodajcov, aby predložený materiál preštudovali a svoje pripomienky
predniesli na AS STU.
Ľ. Čaplovič ako spravodajca skonštatoval, že väčšina úloh v DZ na rok 2014 je plnená
a nenašiel v materiáli nezrovnalosti. Vyhodnotenie dáva dobrý prehľad o činnosti na STU.
J. Dický sa podrobnejšie vyjadroval k mnohým bodom plánu činnosti. Neboli to však
pripomienky na zapracovanie, skôr otázky na bližšie vysvetlenie.
Obidvaja spravodajcovia sa vyjadrili, že odporúčajú materiál prijať bez pripomienok.
Diskusia:
F. Janíček sa opýtal, prečo vypadol ERAZMUS na FEI.
V súvislosti s tým D. Petráš sa opýtal, prečo nie je v materiáli zahraničná spolupráca. Na
vysvetlenie rektora, že zahraničná spolupráca je uvádzaná v troch kapitolách podľa oblasti,
ktorej sa týka, D. Petráš odporúčal, aby zahraničná spolupráca bola v DZ riešená ako
samostatná časť.
V. Chmelko v súvislosti s bodmi, ktoré sa zaoberajú publikačnou činnosťou sa opýtal na
problém dlhého termínu vydávania publikácií, napr. aj kvôli jazykovým úpravám. Prorektor
M. Sokol vysvetlil, že sú pripravené nové zmluvy medzi Nakladateľstvom STU a autormi,
ktoré dôsledne sledujú aj dodržiavanie termínov.
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I. Hudec upozornil, že pravidlá pre naplnenie zodpovednosti za finančné riadenie
a hospodárenie je len na úrovni fakúlt, aj to rôzne, a položil otázku, kedy to bude jednotné na
úrovni univerzity. Rektor odpovedal, že tak to určuje zákon, ale dalo by sa to ošetriť v Štatúte
STU a bude to riešené dodatkom, ktorý sa pripravuje.
Návrh uznesenia č. 32.1/2015:
Akademický senát STU prerokoval vyhodnotenie plnenia plánu činností na
zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2014 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU.
(za 37, proti 0, zdržal sa 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.1/2015.
K bodu 6 – Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2014 – oprava APVV
Definitívny rozpis dotácie bol opravený na základe chyby APVV. Po konzultácii s MŠ sa
účtovne chyba opravila, aby neboli rozdielne výstupy rozpisu z STU a MŠ.
EK AS STU predložený materiál prerokovala a odporúča AS STU schváliť materiál bez
pripomienok.
Návrh uznesenia č. 32.2/2015:
Akademický senát STU schvaľuje definitívny rozpis dotácie STU na rok 2014 – opravu
APVV bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.2/2015.
K bodu 7 – Návrh na zmenu Vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok
STU zo dňa 29. 10. 2013
Prorektor F. Horňák podrobne uviedol a zdôvodnil zmeny v Štipendijnom poriadku STU,
ktoré vyplynuli zo skúseností používania tohto predpisu od roku 2013.
Otázky prítomných členov AS STU sa týkali čísla účtov študentov v AIS, odobratia štipendia,
ak študent neposkytne číslo účtu, prečo vypadla z poriadku Cena rektora a zaradenie pôžičiek
do štipendijného poriadku.
Po diskusii sa zmena Štipendijného poriadku STU bude riešiť Dodatkom č. 1.
Návrh uznesenia č. 32.3/2015:
Akademický senát STU schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013
Štipendijný poriadok STU zo dňa 29. 10. 2013 a poveruje rektora, aby vydal úplné
znenie predmetného predpisu v znení Dodatku číslo 1.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.3/2015.
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K bodu 8 – Legislatívny zámer úpravy Pracovného poriadku pre zamestnancov STU
Úprava Pracovného poriadku pre zamestnancov STU je navrhovaná z dôvodov zosúladenia
s novelou pracovnoprávnych predpisov v zákone č. 307/2014.
Legislatívna komisia prerokovala predložený návrh, nemá k materiálu pripomienky
a odporúča ho schváliť.
Návrh uznesenia č. 32.4/2015:
Akademický senát prerokoval legislatívny zámer úpravy Pracovného poriadku pre
zamestnancov STU a odporúča pripraviť paragrafové znenie novely a tiež úplné znenie
predmetného vnútorného predpisu.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.4/2015.
K bodu 9 – Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov
Ekonomická komisia AS STU prerokovala žiadosti o nájom a po diskusii s kvestorom
odporúča predložený materiál schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 32.5/2015:
AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne nepotrebného
nehnuteľného majetku STU s nájomcami:
1/ STATEM, s. r. o., Štetinová 3, 811 06 Bratislava
2/ Hutní montáže, a. s., Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
3/ STISO, s. r. o., 920 66 Horné Trhovište 35
4/ Ing. Silvia Krkošková – TOP ART, Mierová 18, 821 05 Bratislava
5/ Bc. Lucia Derulová, Školská 443/1, 900 51 Zobor
6/ Vysokoškolský klub ELAM, o. z., Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
7/ NEXSYS, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
8/ DUO TOP, s. r. o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
9/ NEXSYS, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
10/ TYPOHOON, s. r. o., Obchodná 548/15, 811 06 Bratislava
11/ EKOMAAP, s. r. o., Adámiho 15, 841 05 Bratislava
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.5/2015.
K bodu 10 – Príprava volieb do AS STU
Na základe uznesenia AS STU 31.3/2015 zo dňa 26. 1. 2015 legislatívna komisia AS STU
pripravila materiály na voľby do AS STU. Prítomných členov AS STU podrobne s nimi
oboznámil predseda LK AS I. Ščepka.
1/ Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Zásady volieb do AS STU schválené dňa 7. 3. 2011 boli upravené v článkoch:
Čl. 1 – určuje 44 členov AS STU
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Čl. 4 – spresnená je organizácia volieb
Čl. 5 – jednoznačnejšie sú zadefinované termíny dodania zoznamov voličov
Čl. 6 – terminologické spresnenie
Čl. 7 – zásadná zmena v počte hlasov
Čl. 9 – úplne je prepracovaná časť o doplňujúcich voľbách.
Okrem toho boli navrhnuté aj niektoré úpravy štylistické.
Diskusia:
P. Nahálka navrhol zmenu štylizácie poslednej vety v čl. 1, bod 3. Po dlhšej diskusii sa
prítomní dohodli na znení vety: „Člen akademickej obce STU, ktorý je študentom a zároveň
členom zamestnaneckej časti, sa považuje iba za člena zamestnaneckej časti akademickej
obce fakulty, alebo zamestnaneckej časti akademickej obce STU, ktorá nie je akademickou
obcou fakulty v zmysle § 25 ods. 2 zákona.“
Návrh uznesenia č. 32.6/2015:
Akademický senát STU schvaľuje Zásady volieb do AS STU v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.6/2015.
2/ Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU
Predseda LK AS objasnil, že v prílohe organizačných pokynov sú vzory návrhu kandidáta na
člena AS STU, hlasovacích lístkov a protokolu z volieb. Aby boli tieto dokumenty platné,
treba dodržať obsahovú stránku vzorov.
Návrh uznesenia č. 32.7/2015:
Akademický senát STU schvaľuje organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do
AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 32.7/2015.
3/ Harmonogram volieb členov AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019
K harmonogramu volieb neboli pripomienky.
Návrh uznesenia č. 32.8/2015.
Akademický senát schvaľuje harmonogram volieb členov AS STU na funkčné obdobie
2015 – 2019.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.8/2015.
4/ Zloženie volebnej komisie pre voľby do AS STU
K zloženiu volebnej komisie neboli pripomienky.
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Návrh uznesenia č. 32.9/2015:
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie AS STU pre voľby členov
AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.9/2015.
Členovia volebnej komisie si za predsedu volebnej komisie zvolili Igora Ščepku.
Predseda Akademického senátu STU Karol Jelemenský v zmysle Zásad volieb do AS
STU vyhlásil voľby členov AS STU na funkčné obdobie 2015 – 2019.
K bodu 8 – Rôzne
Predseda AS STU navrhol, aby v pedagogickej komisii AS STU namiesto S. Unčíka
zastupoval SvF Viliam Macura.
Návrh uznesenia č. 32.10/2015:
AS STU schvaľuje Viliama Macuru za člena pedagogickej komisie AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.10/2015.
Miroslav Bobrík členom AS STU oznámil, že členovia pedagogickej komisie AS STU si za
predsedníčku zvolili Danicu Končekovú.
Predseda AS STU aj členovia z MTF navrhli do ekonomickej komisie namiesto P. Pokorného
Dagmar Babčanovú.
Návrh uznesenia č. 32.11/2015:
AS STU schvaľuje Dagmar Babčanovú za členku ekonomickej komisie AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 32.11/2015.
Najbližšie zasadanie AS STU bude 30. 3. 2015.
Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

Overili:
Dagmar Cagáňová
Marek Lóderer
Zapísala: Viera Jančušková
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