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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  34 

zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27. 4. 2015 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov  

Ospravedlnení: L. Mihályová (SvF), M. Hanic (FEI), Z. Bryndzová, B. Šulgan (FCHPT), M. 

Lódere (FIIT) 

Neospravedlnení: M. Buranovský, I. Siláči, (FA), P. Tanuška (MTF), L. Šarkőzi (ÚM) 

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, M. Peciar, O. Moravčík, D. Faktor, M. Haladejová, E. 

Jevčáková, S. Unčík, Š. Stanko, J. Štefánková,  O. Matušková 

 

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 30. 3. 2015 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU  

6. Výročná správa o činnosti STU v Bratislave za rok 2014 

7. Výročná správa o hospodárení STU v Bratislave za rok 2014 

8. Návrh na vymenovanie nového člena Správnej rady STU 

9. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov 

10. Dodatok č. 3 k Štatútu Strojníckej fakulty STU v Bratislave 

11. Rôzne 

 

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:  

J. Híveš, M. Ondruška 

a za skrutátorov: 

L. Harmatha, M. Ondraščin 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU, k programu a návrhu skrutátorov a overovateľov zápisnice 

nemali pripomienky. 

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

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

zasadania AS STU 30. 3. 2015  

K zápisnici zo zasadania AS STU dňa 30. 3. 2015 nemali prítomní členovia AS STU 

pripomienky. 

Predsedníctvo AS STU sa zaoberalo prípravou programu zasadania AS STU dňa 27. 4. 2015 

a poverilo  príslušné komisie prerokovaním materiálov, ktoré spadajú do ich kompetencií.  

Predseda informoval prítomných o liste, ktorý zaslala Rada vysokých škôl SR s prosbou zvoliť 

do rady zástupcu, ktorého navrhne AS STU na nové funkčné obdobie. 
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Predseda volebnej komisie AS STU informoval prítomných o voľbách zástupcov fakúlt do AS 

STU. Protokoly z volieb do zamestnaneckej aj študentskej časti AS STU odovzdali FIIT a ÚM. 

Na ďalších fakultách prebehnú voľby v prvom májovom týždni. VK AS odporúča výrazne 

umiestniť informáciu o voľbách pár dní pred voľbami na webových stránkach fakúlt. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval prítomných o podpísaní novej kolektívnej zmluvy, pretekoch regát, 

vedeckých projektoch a konferencii Energetická únia. 

Vedenie STU a kolégium rektora STU sa na svojich zasadaniach zaoberali najmä výročnými 

správami o činnosti a hospodárení STU za rok 2014, dodatkom k Smernici rektora  - nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU, vyhodnotením výzvy Projektov mladých 2015, 

bádateľským poriadkom Archívu STU. 

Diskusia: 

M. Bobrík upozornil na blížiacu sa univerziádu a potrebu vymenovať organizačný výbor. 

V. Lukeš žiadal informáciu o rekonštrukcii FCHPT a možnosti predĺženia termínov. 

 

K bodu 5 – Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU  

Rektor krátko uviedol predkladaný materiál.  

Predseda legislatívnej komisie AS STU informoval, že členovia LK AS mali k materiálu dve 

otázky: 

1/ či môže rektor delegovať otázky civilnej obrany na iného zamestnanca. Kvestor objasnil, že 

STU nemá utajované skutočnosti a ostatné náležitosti civilnej obrany môžu byť rektorom 

delegované. 

2/ ktoré projekty sa považujú za strategické. Rektor objasnil, že tým sa myslia vedecké parky 

a ich projekty, ktoré majú veľký rozsah. Nemusia byť celouniverzitné.  

Predseda LK AS odporúča v materiáli vysvetliť pojem strategický. 

B. Roháľ-Iľkiv sa opýtal, prečo ICV spadá do kompetencií prorektora pre spoluprácu s praxou. 

 

Návrh uznesenia č. 34.1/2015 

Akademický senát STU prerokoval návrh dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku 

Rektorátu STU v Bratislave a odporúča predmetný dodatok k Organizačnému poriadku 

Rektorátu STU vydať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za 34,  proti 0, zdržal sa 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 34.1/2015. 

 

K bodu 6 – Výročná správa o činnosti STU v Bratislave za rok 2014 

Výročná správa o činnosti STU za rok 2014 je spracovaná v zmysle pokynov MŠVVaŠ. 

P AS určilo za spravodajcu Ľ. Čaploviča. Ľ. Čaplovič podrobnejšie rozoberal oblasť vzdelávania 

a výskumu, upozornil aj na negatívne stránky. V správe chýba analýza. 

Rektor objasnil, že správa je konštatovaním roku 2014 a nemá byť analýzou.  

A. Puškár sa opýtal, či sa bude robiť analýza a kedy ju dostanú členovia AS STU.  

Rektor odpovedal, že mnohé otázky, ktoré vyplývajú z porovnania rokov sú riešené 

v aktualizácii dlhodobého zámeru STU. 

Viacerí členovia senátu chápu pokles študentov ako negatívny jav. 

I. Ščepka sa informoval, či existuje porovnanie s inými technickými školami v úbytku študentov. 

J. Dický sa pripojil k diskusii názorom, že úbytok v prvých ročníkoch na bakalárskom stupni by 

sa dal vyriešiť aj tým, že v prvých ročníkoch by učili najkvalitnejší pedagógovia, ktorí by sa 

snažili vyvolať vyšší záujem o štúdium. 
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Návrh uznesenia č. 34.2/2015: 

Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2014. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU 

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 34.2/2015. 

 

K bodu 7 – Výročná správa o hospodárení STU za rok 2014 

Aj výročná správa o hospodárení je spracovaná na základe požiadaviek MŠVVaŠ. 

Kvestor uviedol, že vychádza z ročnej účtovnej uzávierky.  Tabuľkové prílohy sú skontrolované 

MŠVVaŠ, všetky sú správne až na tabuľku č. 7. Súčasne kvestor požiadal aby uvedená zmena 

bola zohľadnená i pri návrhu rozhodnutia. 

Ekonomická komisia STU zasadala ešte pred kontrolou z ministerstva.  EK AS prerokovala 

správu o hospodárení STU za rok 2014 a požiadala kvestora, aby členovia AS STU dostali aj 

náklady a výnosy za rok 2014. Tento materiál bol zaslaný členom AS STU dňa 23. 4. 2015. 

Kvestor dostal na vedení úlohu pripraviť manažérsku správu o hospodárení pre potreby dekanov 

fakúlt. Uvedenú správu obdržia i členovia AS STU. 

 

Zohľadnením uvedenej pripomienky kvestora predseda AS predložil nasledovný návrh 

uznesenia: 

AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2014 so zmenou v Tabuľke 

č. 7: v riadku 3, stĺpec A – správne má byť 144.689,87 € a stĺpec C – správne má byť 

211.319,00 €. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 34.3/2015. 

 

K bodu 8 – Návrh na vymenovanie nového člena Správnej rady STU 

Rektor STU navrhol za člena Správnej rady STU Mgr. Petra Kostíka, riaditeľa a predsedu 

predstavenstva Enviral, a. s., výkonného riaditeľa Biopalivového Holdingu Leopoldov, člena 

výkonného výboru a predstavenstva ePURE v Brusseli. 

Prítomní členovia AS STU nemali k návrhu pripomienky. 

 

Návrh uznesenia č. 34.4/2015 

Akademický senát STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Mgr, Petra 

Kostíka za nového člena Správnej rady STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 34.4/2015. 

 

K bodu 9 – Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál 

schváliť bez pripomienok. 

 

Návrh uznesenia č. 34.5/2015: 

Akademický senát STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne 

nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami: 

1/ AKUBA, s. r. o., Fedinova 24, 851 04 Bratislava 
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2/ Občianske združenie Aikido Kobukan Bratislava, Čerešňova 5, 811 04 Bratislava 

3/ Občianske združenie Ynet, ŠDaJ Mladosť, Staré grunty 53, 841 04 Bratislava 

4/ AL gate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava 

5/ MUDr. Soňa Murčová, 900 43 Hamuliakovo 487 

6/ TEMEDICO, s. r. o., Námestie slobody 16, 811 06 Bratislava 

7/ GenePracti, s. r. o., J. Alexyho 9, 841 01 Bratislava 

8/ JAGA GROUP, s. r. o., I. Karvaša 2, 811 07 Bratislava 

9/ REVSTAV, spol. s. r. o., Námestie slobody 16, 811 31 Bratislava 

10/ Horník plus, s. r. o., Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava 

11/ Gallimpex SK, s. r. o., Kĺzavá 19, 831 01 Bratislava 

12/ EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 34.5/2015. 

 

 

K bodu 10 – Dodatok č. 3 k Štatútu Strojníckej fakulty STU v Bratislave 

Predseda LK AS vysvetlil, že v dodatku sa dopĺňa len príloha č. 1 a týka sa volieb dekana. 

Slovosled v čl. 1b, ods. (2) bude ešte prekontrolovaný JUDr. Haladejovou. 

 

Návrh uznesenia č. 34.6/2015: 

Akademický senát STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu Strojníckej fakulty STU, ktorým 

sa mení a dopĺňa jeho príloha č. 1. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU 

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 34.6/2015. 

 

K bodu 11 - Rôzne 

AS STU na májovom zasadaní zvolí zástupcu za AS STU do  Rady vysokých škôl SR.  

P AS na zasadaní 4. 5. 2015 určí pravidlá voľby zástupcu v RVŠ. 

Najbližšie zasadanie P AS STU bude 4. 5. 2015 a zasadanie súčasného AS STU bude 18. 5. 

2015. 

 

 

Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                            predseda AS STU 

 

 

Overili:  
Ján Híveš 

Michal Ondruška 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 


