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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  11 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. 11. 2012 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 40 senátorov 

Ospravedlnení: J. Janíček, J. Lelák, A. Ház (FCHPT), A. Szalaiová (FA) 

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, M. Haladejová 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

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

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

29. 10. 2012 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Predchádzajúci súhlas na nadobúdanie hnuteľných vecí v rámci projektu Univerzitný 

vedecký park STU v Bratislave 

6. Rozličné 

a) Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v SR 

b) Prehľad využívania učebno-výcvikových a rekreačných zariadení STU 

 

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: 

I. Ščepka, G. Szántová 

a za skrutátorov: 

P. Pokorný, M. Rapčík 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 38 členov AS 

(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 - Správa o činnosti P AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU  

29. 10. 2012 

 

Predseda informoval o zasadaní P AS dňa 12. 11. 2012, ktoré pripravovalo program zasadania 

AS STU. 

Ďalej skonštatoval, že z uznesení zasadania AS STU 29. 10. 2012 nevyplynuli žiadne úlohy.  

 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor podal informáciu o zasadaniach vedenia STU a kolégia rektora, ktoré sa zaoberali 

najmä: 
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správou o hospodárení ÚZ ŠDaJ, štrukturálnymi fondmi, čerpaním rozpočtu dotácie STU, 

úpravami v systéme MAGION, legislatívnymi zmenami v Zákonníku práce, návrhom na 

jednotné označovanie budov, vyhlásením nového ročníka Projektov mladých. 

Rektor uviedol, že STU má nárast zapísaných študentov oproti minulému akademickému roku 

o 8 %. Z celoslovenského hľadiska to tvorí 6,4 % maturantov oproti minulému roku, keď to 

bolo 5,6 % maturantov. 

Ďalšie aktivity STU: 

Dni otvorených dverí na fakultách 

Seminár o vzdelávaní – 12. 11. 2012 

Globálny týždeň podnikania 

STU sa zapojila do projektu Reality (propagácia štúdia pre študentov z Mexika) 

RVŠ a Rektorská konferencia bude prerokovávať návrh metodiky delenia dotácií z MŠ SR. 

K návrhu je 5 okruhov pripomienok: zarátavanie publikačnej činnosť a projektov, podiel 

medzi jednotlivými publikáciami, príspevok na laboratóriá, úprava koeficientu 

technologických odborov, vyhodnocovanie úspešnosti absolventov podľa mzdy absolventov. 

 

K bodu 5 – Predchádzajúci súhlas na nadobúdanie hnuteľných vecí v rámci projektu 

Univerzitný vedecký park STU v Bratislave 

Podľa súčasne platných predpisov je nutné pred začatím verejného obstarávania na hnuteľné 

veci v hodnote nad 850 000 € mať predchádzajúci súhlas Správnej rady STU. Ten je 

podmienený súhlasom Akademického senátu STU. Ide o položky financované zo 

štrukturálnych fondov na obdobie do roku 2015. 

Rektor vysvetlil, že predchádzajúci súhlas je nutný, nakoľko predbežné obstarávanie musí 

začať ešte pred odsúhlasením projektu. K dispozícii je len 20 mesiacov. Nedá sa teda presne 

zadefinovať konkrétne vybavenie Univerzitného vedeckého parku STU. 

Diskusia prebiehala najmä k formulácii uznesenia, ktorého znenie zo strany predkladateľa 

bolo: 

Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona schvaľuje návrh rektora na úkony 

podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, ktorými chce STU nadobúdať hnuteľné veci s cenou nad 

päťsto násobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný 

majetok, ak sú nadobúdané v rámci projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie.  

Návrhy členov AS boli, aby sa v uznesení konkretizovali prístroje a zariadenia, lebo AS nesie 

určitý stupeň zodpovednosti. Aj Správna rada bude rozhodovať o konkrétnych veciach. 

Členovia AS STU si nenárokujú posudzovať zariadenia po odbornej stránke, tá je súčasťou 

projektovej dokumentácie. 

Kvestor sa vyjadril, že zariadenie vie vedenie konkretizovať a bude doplnené do uznesenia. 

 

Návrh uznesenia č. 11.1/2012 po doplnení: 

Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona schvaľuje návrh rektora na 

úkony podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, ktorými chce STU nadobudnúť hnuteľné veci 

s cenou nad päťsto násobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú 

za hmotný majetok, a to 6MV tandemový urýchľovací systém s vysokým prúdom 

zväzku pre analýzu iónového zväzku a iónovú implantáciu a elektrónový mikroskop s 

vysokým rozlíšením pod 90 pm s príslušenstvom, ktoré sa  podľa osobitného predpisu 

považujú za hmotný majetok, ak sú nadobúdané v rámci projektov spolufinancovaných 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  

Hlasovanie: 

 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 11.1/2012. 
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K bodu 6 – Rozličné 

a/ Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v SR 

Členovia AS STU vyslovili podporný súhlas výzve AS UK. Diskusia prebiehala aj o možnosti 

doštylizovať výzvu o ďalšie konkrétne údaje. Nakoľko vyhlásenie je datované dňom 24. 10. 

2012 a bolo už zaslané na konkrétne adresy, členovia AS STU sa dohodli, že listom zaslaným 

predsedovi AS UK podporia predmetné vyhlásenie. 

 

Návrh uznesenia č. 11.2/2012: 

AS STU podporuje Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja 

v Slovenskej republike z 24.10.2012 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 11.2/2012. 

 

b/ Prehľad využívania učebno-výcvikových a rekreačných zariadení STU 

Správna rada STU vyzvala v súvislosti s predajom majetku STU vedenie STU, aby predložilo 

využívanie učebno-výcvikových a rekreačných zariadení STU. 

Tento materiál predložil rektor AS STU ako informačný. 

Diskusia: 

V diskusii bolo vysvetlené, čo sa myslí pod pojmom percento využívania. 

J. Vajda upozornil na chybu: Nemecká je len po čiastočnej rekonštrukcii a nie po úplnej. 

 

Návrh uznesenia č. 11.3/2012: 

AS STU berie na vedomie informáciu o využívaní učebno-výcvikových a rekreačných 

zariadení ASTU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS 

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 11.3/2012. 

 

 

     Karol Jelemenský, v.r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Igor Ščepka 

Gabriela Szántová 

 

 

29. 11. 2012 

Zapísala: Viera Jančušková 

 


