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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 4 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 24. 10. 2011 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov 
Ospravedlnení: J. Dický, D. Petráš (SvF), A. Ház (FCHPT) 
Neospravedlnení: M. Rapčík (FEI), M. Mustakov (FA) 
 
 
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Sokol, H. Žideková, Ľ: Šooš,  
 
Návrh programu 
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. 9. 2011. 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Nových Zámkoch 
6. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Kálnici 
7. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 7 k Štatútu STU 
8. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Smernici č. 3/2008 – N – Štipendijný 

poriadok STU 
9. Voľba člena Správnej rady STU 
10. Rozličné 

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský. Na začiatku rokovania 
informoval predseda LK I Ščepka o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS na FEI. Za 
zástupcu v AS bol 12. 10. 2011 zvolený Peter Beňo. Dňa 24. 10. 2011 prišiel na sekretariát 
AS STU list od P. Beňa, v ktorom sa vzdáva mandátu senátora. Na jeho miesto v zmysle 
zápisu z doplňujúcich volieb (podľa platných legislatívnych predpisov) nastupuje Martin 
Horniak, ktorému predseda AS odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS. 
Súčasne predseda AS STU uviedol, že v AS STU sú obsadené všetky mandáty a je funkčný. 
 
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice 
 
Predseda AS informoval o ďalších materiáloch, ktoré predložil rektor na rokovanie. Nakoľko 
materiály boli členom AS pred rokovaním zaslané, predseda navrhol o zaradenie ďalších 
troch bodov rokovania, a to: 
Priebežná správa o výstavbe novej  budovy FIIT STU a príprava Dodatku č.4 k zmluve 
Zámena nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a vo 
vlastníctve STU v Bratislave 
K bodu 7 – Návrh na schválenie vecného bremena 
 
Návrh upraveného programu: 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania 

AS STU 26. 9. 2011. 
4. Aktuálne otázky STU 
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5. Priebežná správa o financovaní FIIT a príprava Dodatku č. 4 k zmluve 
6. Zámena nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

a vo vlastníctve STU v Bratislave 
7. Návrh na schválenie vecného bremena na majetok STU (na LV č. 1425, k. ú. 

Karlova Ves) 
8. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Nových Zámkoch 
9. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Kálnici 
10. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 7 k Štatútu STU 
11. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Smernici č. 3/2008 – N – Štipendijný 

poriadok STU 
12. Voľba člena Správnej rady STU 
13. Rozličné 

 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
M. Andráš, M. Kuruc 
a za skrutátorov: 
J. Lelák, F. Fraňo. 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 38 členov AS 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a doplnený program zasadania.  
 
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU 26. 9. 2011 
Z rokovania 26. 9. 2011 nevyplynuli žiadne uznesenia. P AS sa na zasadaní 10. 10. 2011 
venoval príprave programu zasadania 24. 10. 2011 a pripomienkami k novele zákona 
o vysokých školách. 
 
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 
 
Rektor úvodom informoval o voľbe kandidáta na dekana FIIT STU. Dňa 24. 10. 2011  
bol AS FIIT STU za kandidáta na dekana uvedenej fakulty zvolený Pavol Čičák. 
 
Avizovaný Pracovný poriadok STU nebol zaradený na rokovanie AS z dôvodu rokovania so 
zástupcami zamestnancov. 
Od ostatného zasadania AS sa vedenie STU a kolégium rektora zaoberalo: 
– transformáciou ÚM STU na fakultu. Po súhlase akreditačnej komisie bude AS predložený 
návrh na zriadenie Fakulty managementu a podnikania STU 
– pripomienkami k novele  vysokoškolského zákona (24. a 25. 10. zasadá RVŠ a SRK sa 
bude novelou zaoberať 25. 10. na pôde STU). 
– harmonogramom Výročnej správy STU za rok 2011, 
Rektor uviedol tiež informáciu o troch haváriách (telocvičňa v Mladosti, kde je poškodená 
izolácia strechy a dve trafostanice, ktoré na základe revízie musia byť úplne rekonštruované). 
 
V súčasnosti najvážnejšími otázkami, ktorými sa vedenie STU zaoberá je dotácia na vysoké 
školy a pripomienkovanie  novely zákona o vysokých školách. 
Diskusia: B. Rohaľ-Ilkiv sa zaujímal o financovanie pracovníkov kompetenčného centra. 
 
K bodu 5 – Priebežná správa o financovaní FIIT 
Prorektor M. Sokol vysvetlil situáciu, ktorá by vznikla ak by bola zachovaná zmluva v zmysle 
dodatku č. 3. Uvedený dodatok nerieši dôležité súčasti stavby nevyhnutné na kolaudáciu 
stavebnej časti. Vedenie STU pripravilo dodatok č. 4, ktorým dochádza k zmenám, 
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dôsledkom čoho sa znížia finančné náklady na 23 232 842,19 EUR bez DPH a stavba bude 
dokončená a skolaudovaná v celom rozsahu do 30. apríla 2012.  
Diskusia: 
J. Vajda sa informoval, z čoho sa hradí 12 mil. €, ktoré neposkytlo MŠ.  
Rektor odpovedal, že z výnosov majetku. 
I. Hudec a I. Ščepka pripomenuli, že v zmysle zákona nemá AS mandát schvaľovať cenu 
výstavby FIIT, AS STU schvaľuje len návrh rozpočtu. 
 
Návrh uznesenia č. 4.1/2011: 
AS STU berie na vedomie Priebežnú správu o výstavbe novej budovy FIIT STU 
a príprave dodatku č. 4. 
AS STU odporúča rektorovi STU podpísať dodatok č. 4 k pôvodnej zmluve. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1)  
AS STU  schválil uznesenie č. 4.1/2011. 
 
K bodu 6 – Zámena nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy a vo vlastníctve STU v Bratislave 
Zámena pozemkov v areáli STU medzi Námestím slobody a Radlinského ul. je dôležitá pre 
univerzitu z hľadiska podávania nových projektov zo štrukturálnych fondov. Ide o výmenu 
častí pozemkov, na ktorých stoja budovy STU. 
Diskusia: 
J. Híveš sa informoval ako je k výmene naklonený magistrát a koľko bude STU za výmenu 
platiť. 
Pror. Sokol objasnil, že ide o výmenu a nie predaj pozemkov. Mesto dá oceniť pozemky 
a výmena sa urobí tak, aby sa cena vyrovnala. 
Dekan SjF Ľ. Šooš upozornil, že na pozemku mesta vedľa auly je umiestnená klimatizačná 
jednotka. Výmena tohto pozemku nie je v návrhu zahrnutá. 
F. Janíček ocenil snahu vedenia a navrhol, aby sa predložená výmena urobila čo najskôr kvôli 
štrukturálnym fondom, ďalšia výmena pozemkov v areáli sa môže riešiť aj neskôr. 
 
Návrh uznesenia č. 4.2/2011: 
AS STU schvaľuje predložený návrh na zámenu nehnuteľností - pozemkov vo 
vlastníctve  Hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. parc.č. 8109/4  3 m2  zastavaná plocha 
2. parc.č.21739/19  218 m2  zastavaná plocha 
3. parc.č.21739/28  23 m2  zastavaná plocha 
4. parc.č.21739/17  312 m2  zastavaná plocha 
5. parc.č.21739/32  117 m2  zastavaná plocha 
6.  parc.č.8115/12  562 m2  zastavaná plocha 
7.  parc.č.8115/13  24 m2  zastavaná plocha 
8. parc.č.8113/4   53 m2  zastavaná plocha 
 Spolu    1312 m2 

 
za pozemky vo vlastníctve STU v Bratislave: 
1. parc.č.21739/23  272 m2  ostatná plocha 
2. parc.č.21739/21  334 m2  ostatná plocha 
3.  parc.č.21738/3  6 m2  ostatná plocha 
4. parc.č.21738/5  114 m2  zastavaná plocha 
5. parc.č.21739/22  317 m2  zastavaná plocha 
6.  parc.č.21744/6  61 m2  zastavaná plocha 
 Spolu    1104 m2 
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Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 38 členov AS 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1)  
AS STU  schválil uznesenie č. 4.2/2011. 
 
K bodu 7 – Návrh na schválenie vecného bremena 
Realizácia novostavby FIIT si vyžiadala vybudovanie trafostanice a prípojky VN. V zmysle 
toho je potrebné, aby STU podpísala zmluvu so ZSE Distribúcia, a. s., ktorej predmetom je 
zaťaženie nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves. 
 
Návrh uznesenia č. 4.3/2011: 
AS STU v zmysle Štatútu STU v Bratislave čl. 11, bod 13, písmeno k) schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na majetok STU – pozemok registra KN „C“ parc. č. 2998/2, 
druh pozemku ostatné plochy, výmera 21244 m2, k. ú. Karlova Ves, obec: BA-m. č. 
Karlova Ves, okres: Bratislava IV, zapísaný na LV č. 1425 vedenom Správou katastra 
pre Hl. m. SR Bratislava. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.3/2011. 
 
 
K bodu 8 – Predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nové Zámky 
Strojnícka fakulta STU navrhla odpredaj jej školiaceho zariadenia spolu s pozemkami 
v Nových Zámkoch, ktorého je vlastníkom. Zariadenie si vyžaduje neustále náklady, aj keď 
sa budova momentálne nevyužíva.  
Rektor v úvodnom slove uviedol, že majetok bude predaný za cenu podľa znaleckého 
posudku a zisk pôjde fakulte, ktorá majetok vlastní. 
Ľ. Šooš navrhol, aby senát prijal uznesenie, že výnos pôjde SjF STU. 
F. Janíček navrhol, aby sa pripravil materiál – všeobecné zásady o predaji majetku. 
Na jeho návrh rektor odpovedal: 
STU má ďalšie stratové majetky, ktoré budú postupne predkladané do senátu. Pripravujú sa 
pravidlá na predaj majetku STU a jej súčastí. Bude sa zohľadňovať, kto dal zdroje na kúpu 
majetku a kto nehnuteľnosť zveľaďoval a udržiaval. Teraz však treba riešiť aktuálny predaj 
nehnuteľnosti v Nových Zámkoch a k rozdeleniu zisku za predaj sa už v úvode vyjadril. 
 
Návrh uznesenia č. 4.4/2011: 
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje predaj nehnuteľností, budovy spolu 
s pozemkami v Nových Zámkoch, zapísaných na liste vlastníctva č. 4133 pre katastrálne 
územie Nové Zámky ako parcely registra „C“ 
Parcelné číslo 225/1 o výmere 527 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
Parcelné číslo 225/2 o výmere   23 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
Parcelné číslo 225/3 o výmere   23 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
Parcelné číslo 225/4 o výmere   24 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
Parcelné číslo 225/5 o výmere 247 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
a 
Budova technickej univerzity súpisné číslo 1199 na parcele č. 225/5 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.4/2011. 
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K bodu 9 – Predaj nehnuteľností v katastrálnom území Kálnica
Rekreačná chata s pozemkami je vlastníctvom rektorátu. Je dlhodobo nerentabilná, 
v súčasnosti je síce prenajatá, ale vznikajú ďalšie požiadavky na náklady na jej údržbu. 
 
Návrh uznesenia č. 4.5/2011: 
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje predaj nehnuteľností, budovy spolu 
s pozemkami v Kálnici, zapísaných na liste vlastníctva č. 143, k. ú. Nové Mesto nad 
Váhom č.  ako parcely registra „C“ 
Parcelné číslo 4298/1 o výmere 3894 m2 , ostatné plochy, 
Parcelné číslo 4298/2 o výmere 273 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 

a 
Učebno-výcvikové zariadenie - chata súpisné číslo 1012 na parcele  číslo 4298/2 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.5/2011. 
 
K bodu 10 – Dodatok č. 7 k Štatútu STU 
Rektor informoval, že dodatok sa dotýka troch častí v štatúte: 
1/ verejného obstarávania, 
2/ termínu uhradenia školného 
3/ loga STU. 
 
V súvislosti s redizajnom loga sa oproti predloženému návrhu členom AS STU mení dikcia 
na: 

v Čl. 30 bod (5) písm. a) sa pôvodný text nahrádza novým znením „Autormi loga STU sú 
Juraj Blaško a Matúš Lelovský. Logo je tvorené poľom bodov doplnené skratkou 
STU umiestnenou kdekoľvek v poli bodov alebo mimo neho, tvoriac tak logo, 
ktoré nemá jedinú definitívnu podobu. Logo umožňuje jednoduché označenie 
jednotlivých fakúlt. Každá fakulta má svoju farebnú identifikáciu, ktorá 
rešpektuje ich zaužívané farebné označenie. 

 
Predseda LK AS I. Ščepka informoval prítomných, že LK nemá námietky k dodatku č. 7 
k Štatútu STU. 
Návrh uznesenia č. 4.6/2011: 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 7 k Štatútu STU so zmenenou dikciou loga bez 
pripomienok. 

Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 2)  
AS STU schválil uznesenie č. 4.6/2011. 
 

K bodu 11 – Dodatok č. 2 k Smernici č. 3/2008 – N – Štipendijný poriadok STU 
Prorektor F. Horňák objasnil, že zmeny vyplývajú z novely zákona o vysokých školách. 
Nadobúda účinnosť 1. 1. 2012. 
 
Predseda LK AS I. Ščepka informoval prítomných, že LK nemá námietky k dodatku č. 2 
k Štipendijnému poriadku STU. 
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Návrh uznesenia č. 4.7/2011: 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici č. 3/2008 – N, Štipendijný poriadok STU bez 
pripomienok. 
 

Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.7/2011. 
 

K bodu 12 – Voľba člena Správnej rady STU 
Legislatívna komisia bola poverená, aby bola volebnou komisiou. 
Na sekretariát AS STU prišiel jeden návrh na člena Správnej rady STU. Navrhovaný bol 
Jozef Dický, ktorý s návrhom súhlasí. 
Členovia AS nenavrhli ďalšieho kandidáta. 
Prebehli tajné voľby člena Správnej rady STU. 
 
Výsledky volieb člena Správnej rady STU: 
Vydané hlasovacie lístky:   24 
Odovzdané hlasovacie lístky:   24 
Platné hlasovacie lístky:   22 
Neplatné hlasovacie lístky:     2 
 
Za Jozefa Dického hlasovalo 22 členov AS STU. 
Záver: 
Jozef Dický bol zvolený za člena Správnej rady na volebné obdobie 2011 – 2015. 
 
K bodu 13 – Rozličné 
27. 10. 2011 bude ministrovi školstva predložený návrh na osobitné financovanie budov 
vysokých škôl zo štrukturálnych fondov. 
Výzva na projekty zo štrukturálnych fondov bude zverejnená pravdepodobne v novembri. 
 
Predseda AS STU vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti za FA. 
Predseda AS STU oznámil výsledky volieb do EK AS za študentskú časť, ktoré sa uskutočnili 
24. 10. 2011. Za člena ekonomickej komisie bol zvolený Martin Horniak. 
Stretnutie akademickej obce k Dlhodobému zámeru rozvoja STU bude 14. 11. 2011 o 14.hod. 
 
Najbližšie zasadanie AS STU bude 28. 11. 2011. 
 

Karol Jelemenský, v. r. 
                                                                                                               predseda AS STU 
 
 
Overili: 
Milan Andráš 
Martin Kuruc 
 
26. 10. 2011 
Zapísala: Viera Jančušková 
 
 
 


