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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 2 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 27. 6. 2011 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov 
Ospravedlnení: J. Lelák, M. Rapčík (FEI), M. Andráš, B. Kováč (FA), P. Tanuška (MTF) 
Neospravedlnený: M. Mustakov (FA) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, Ľ. Molnár, Ľ: Šooš 
 
Návrh programu 

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 23. 5. 2011. 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Návrh financovania dostavby budovy FIIT 
6. Schvaľovanie návrhu na transformáciu Ústavu inžinierskych štúdií 
7. Prerokovanie úpravy Organizačného poriadku Rektorátu STU 
8. Schvaľovanie Ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP 

Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 
9. Rozličné 

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol K. Jelemenský, predseda AS STU. Na začiatku rokovania 
odovzdal osvedčenia za novozvoleného člena AS STU dvom senátorom, ktorí neboli prítomní 
na predchádzajúcom zasadaní AS STU 
 
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice 
Rektor informoval, že z programu rokovania sťahuje bod 7. 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
E. Gramatová a M. Ondruška 
a za skrutátorov: 
B. Somora a M. Horniak 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a aktualizovanom programe: 
Prezentovalo sa 36 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a aktualizovaný  program zasadania.  
 
 
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU 23. 5. 2011 
Predseda skonštatoval, že zo zápisnice zo zasadania 23. 5. 2011 nevyplynuli ďalšie úlohy, 
uznesenia sú splnené. 
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Predsedovi AS STU bol doručený list z Ústavu manažmentu s výhradou, že do predsedníctva 
nebol zvolený zástupca celouniverzitných pracovísk. Odvoláva sa na vyjadrenie JUDr. 
Jarmily Machajdíkovej. P AS sa opätovne prikláňa k názoru AS STU, ktorý na zasadaní 23. 5. 
2011 rozhodol, že v prípade ďalšieho člena predsedníctva sa AS bude riadiť podľa platného 
rokovacieho poriadku, ktorý hovorí len o zástupcoch fakúlt. 

Predseda AS prečítal prítomným list z ÚM STU v plnom znení. 

P AS prijalo k listu riaditeľa ÚM STU dve rozhodnutia, v zmysle ktorých bola odoslaná 
riaditeľovi ústavu odpoveď: 

P AS nebude navrhovať členom AS STU, aby delegovali do predsedníctva zástupcu Ústavu 
manažmentu STU. 

P AS navrhuje zriadiť pedagogickú komisiu zloženú zo zástupcov fakúlt , celouniverzitných 
pracovísk a študentov.  
Členovia AS STU nemali k tejto informácii pripomienky. 
 
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 
 
Rektor informoval o troch zasadaniach vedenia STU a jednom zasadaní kolégia rektora. 
Informoval prítomných, že poveril prorektora M. Peciara funkciou štatutára. 
Materiály, ktorými sa grémiá zaoberali: 
– Príprava projektov štrukturálnych fondov 
– Nájomné zmluvy STU – zmeny a dodatky 
– Nadácia STU 
– Smernica – postup pri podávaní, realizovaní a financovaní projektov financovaných zo ŠF 
EÚ  
– Audit projektov zo ŠF 
– Stav prihlášok na štúdium pre školský rok 2011/2012 
– Rekonštrukcia stravovacích zariadení  
– Návrh na financovanie výstavby novej budovy STU  
– Summer Academy 4TU  
– Letná univerzita pre stredoškolákov 
– Rozdelenie štipendijných miest pre novoprijatých doktorandov – akademický rok 
2011/2012  
– Verejné obstarávanie 
 
Podrobnejšie informácie boli podané k materiálom predloženým v písomnej podobe, a to: 
1/ Smernica – postup pri podávaní, realizovaní a financovaní projektov financovaných zo ŠF 
EÚ. Prorektor S. Biskupič objasnil, že ide o strategický materiál, ktorý má pomáhať pri 
príprave, spracovaní a riadení projektov, aby nevznikali požiadavky na neoprávnené výdavky, 
ktoré musí potom STU hradiť z vlastných zdrojov. 
2/ Verejné obstarávanie na STU. Buduje sa pracovisko zložené z odborníkov, aby sa predišlo 
k chybám už na začiatku obstarávania, ktoré v ďalšom znamenajú nutnosť vrátiť financie. 
Prorektor M. Sokol oboznámil prítomných, že pracovisko bude centralizované, na univerzite 
je zabezpečený softvér na verejné obstarávanie, systém bude plne funkčný do konca prázdnin. 
Záver: 
AS STU berie na vedomie predložené informácie. 
 
K bodu 5 – Návrh financovania dostavby FIIT 
Členovia AS STU dostali písomný materiál Návrh financovania dostavby FIIT. Rektor 
a prorektor M. Sokol podali komentár k predloženému materiálu. Rektor pripomenul, že z MŠ 
SR tento rok nedostane STU žiadne financie na investície a je nutné hľadať iné riešenie. 
Bola podaná informácia ako rektorom tak aj predsedom EK, že k predloženému návrhu 
financovania dostavby FIIT,  
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dekan FIIT STU poslal list rektorovi a kópiu predsedovi EK, v ktorom vyjadril nesúhlas 
s pôžičkou FIIT pre jej dostavbu. 
 
Predseda EK AS I. Hudec požiadal pred zasadaním senátu členov ekonomickej komisie 
o pripomienky k predloženému materiálu písomnou formou. 
Pripomienky sa týkajú piatich okruhov: 
1/ materiál, ktorý sa týka financovania by mal byť riešený dodatkom k schválenému rozpočtu, 
členovia AS v zmysle platného zákona nemajú právo schvaľovať materiál v predloženej 
forme, 
2/ treba dokumentovať, či vo fonde reprodukcie je dostatok finančných prostriedkov, 
3/ ak sa bude postupovať cestou pôžičky, táto by mala byť predložená ako samostatný 
materiál na schválenie AS STU aj Správnej rade STU, 
4/ každý predaj majetku musí byť schválený AS STU, 
5/ na pôžičku musí byť stanovený splátkový kalendár. 
Diskusia: 
Diskusia k predmetnému materiálu sa týkala riešenia formou pôžičky. K riešeniu pôžičky od 
fakúlt boli námietky zo strany senátorov v tom zmysle, že fakulty by prišli o financie, ktorými 
riešia havarijné situácie. Požiadavka väčšiny diskutujúcich senátorov bola, aby pôžička 
z fondu reprodukcie neohrozila fakulty. 
B. Rohaľ-Ilkiv pripomenul, že v materiáli nie je zmienka o tom, či rozpočet na výstavbu FIIT 
schvaľoval senát (pozn. tento materiál bol vypracovaný ešte na žiadosť starého senátu). 
Rektor potvrdil, že v AS STU nebol schvaľovaný plán čerpania financií na výstavbu FIIT. 
V súčasnosti nejde o celkové financovanie výstavby FIIT, ale o pokrytie zazmluvnených prác. 
Návrh na zakonzervovanie stavby by situáciu len zhoršil, náklady by mohli vzrásť až o 50 %. 
Riešenie zbaviť sa stavby by v budúcnosti znamenalo, že MŠ SR zo štátneho rozpočtu STU 
neposkytne už žiadne financie. 
Opätovne členovia AS žiadali určiť osoby, ktoré sú za súčasný stav výstavby FIIT 
zodpovedné. 
Rektor STU apeloval na členov senátu, aby problematiku riešili konštruktívne, aby sa stále 
nevracali k minulosti, ale nechali vedeniu priestor na vytvorenie podmienok na ďalší rozvoj 
univerzity. 
Na základe dlhšej diskusie o problémoch financovania boli formulované dve uznesenia: 
 
Návrh uznesenia č. 2.1/2011 
AS STU berie na vedomie predložený spôsob financovania výstavby budovy FIIT STU 
a odporúča využitie prostriedkov z fondu reprodukcie na úhradu nákladov súvisiacich 
s dostavbou FIIT STU. Súčasne žiada, aby boli dodržané objemy financií z fondu 
reprodukcie pre jednotlivé fakulty, schválené AS STU.  
 
Návrh uznesenia č. 2.2/2011 
AS STU odporúča využiť vnútorné zdroje STU na prefinancovanie výstavby FIIT STU 
a získanie pôžičky na úhradu súvisiacich nevyhnutných faktúr, prípadne využiť 
predĺženie splatnosti faktúr. 
Hlasovanie o obidvoch uzneseniach súčasne: 
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 3) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 2.1/2011 a uznesenie č. 2.2/2011. 
 
B. Rohaľ-Ilkiv položil v tejto súvislosti ešte otázku aké čiastky čerpania z fondu reprodukcie 
pre fakulty schvaľoval AS STU. I Hudec vysvetlil, že AS STU doteraz schvaľoval čerpanie 
z fondu reprodukcie len položkovo a nie v konkrétnych objemoch pre jednotlivé fakulty. 
Rektor informoval, že na kolégiu rektora požiadal dekanov, aby materiál, čo fakulty čerpali 
z fondu reprodukcie pripravili do 27. 6. 2011. Fakulty na výzvu (až na jednu) nereagovali. 



 4

 
Návrh uznesenia č. 2.3/2011 
AS STU ukladá rektorovi STU spracovať analýzu čerpania finančných prostriedkov 
z fondu reprodukcie so súhlasom AS STU a bez súhlasu AS STU. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 5, proti – 3, zdržal sa – 25) 
 
AS STU neschválil uznesenie č. 2.3/2011. 
 
K bodu 6 - Schvaľovanie návrhu na transformáciu Ústavu inžinierskych štúdií 
K predloženému materiálu rektor vysvetlil, že forma riešenia zabezpečenia študentov zo 
zahraničia formou ústavu sa ukázala ako neefektívna, za roky činnosti ÚIŠ neboli dosiahnuté 
požadované výsledky. Navrhnuté riešenie má zabezpečiť lepšie výsledky. 
O činnosti ústavu prítomných informovala aj zástupkyňa riaditeľa ÚIŠ Laura Gressnerová. 
Diskusia sa týkala projektu, ktorý zabezpečuje ústav, auditu, ktorý bol vykonaný na ÚIŠ 
a personálnym otázkam. 
Rektor vysvetlil, že návrh je zámerom transformácie ústavu, podrobné riešenia zabezpečenia 
aktivít ústavu a ich zjednotenie s aktivitami fakúlt budú riešené na jeseň. 
Členovia AS STU žiadali mať k dispozícii aj spracovaný komplexný audit. 
 
Návrh uznesenia č. 2.4/2011: 
AS STU súhlasí s navrhovaným postupom transformácie Ústavu inžinierskych štúdií 
s pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 1) 
AS STU schválil uznesenie č. 2.4/2011. 
 
K bodu 7 – prerokovanie úpravy Organizačného poriadku Rektorátu STU 
Tento bod v zmysle odsúhlaseného programu nebol predmetom rokovania. 
 
K bodu 8 – Schvaľovanie Ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP 
AS STU v zmysle platného zákona o vysokých školách schvaľuje študijné programy Ústavu 
manažmentu. 
Materiál bol predložený P AS, ktoré určilo B. Kováča ako spracovateľa pripomienok 
k materiálu. Jeho pripomienky predkladateľ zohľadnil a členovia AS STU majú k dispozícii 
výsledný materiál. 
V diskusii padla otázka na personálnu vybavenosť ústavu na počet plánovaných študentov. 
 
Návrh uznesenia č. 2.5/2011: 
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného 
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 2.5/2011. 
 
 
K bodu 9 - Rozličné 
 
Nakoľko AS STU v letných mesiacoch nebude zasadať, členovia AS STU navrhli  
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Uznesenie č. 2.6/2011 
AS STU poveruje P AS STU prerokovať, prípadne schvaľovať predložené materiály 
s tým, že na prvom zasadaní AS STU v akad. roku 2011/2012 budú predložené na 
odsúhlasenie AS STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 2.6/2011. 
 
Z platného zákona o vysokých školách AS STU vyplýva povinnosť vyjadriť sa k odvolacím 
konaniam celouniverzitných ústavov. Nakoľko odvolacie konania budú prebiehať v letných 
mesiacoch bolo navrhnuté uznesenie: 
 
Návrh uznesenia č. 2.7/2011: 
AS STU deleguje právomoci AS STU vo veci odvolacieho konania študentov 
celouniverzitných ústavov na predsedu AS STU. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 32 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 2.7/2011. 
 
Začiatok akad. roka 2011/2012 je naplánovaný na 19. 9. 2011. 
Najbližšie zasadanie AS STU predpokladáme v termíne 26. 9. 2011 alebo 3. 10. 2011. 
 
 

Karol Jelemenský 
                                                                                                                      predseda AS STU 
 
 
Overili: 
Elena Gramatová 
Michal Ondruška 
 
29. 6. 2011 
Zapísala: Viera Jančušková 
 


