
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a    č. 28 

zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 7. 3. 2011 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 
Ospravedlnení: M. Šulaj (SjF), prof. M. Huba, M. Horniak (FEI), Ing. E. Zibrinová (MTF), 
T. Kováčik (FIIT) 
Neospravedlnení: Ing. M. Matejková (SvF) 
Hostia: prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, doc. R. Redhammer, Ing. H. Žideková, doc. Ľ. 
Viteková, doc. G. Juhás, prof. J. Šajbidor, prof. P. Ballo, prof. Ľ. Šooš, JUDr. I. Fabianová, 
Ing. M. Štujber 
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
K bodu 2 – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  
 
Návrh programu: 
 
 

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

STU 24. 1. 2011 a 14. 2. 2011. 
4. Aktuálne otázky STU 
5. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2010 
6.  Schvaľovanie Úpravy dotácie z MŠ SR k 31. 12. 2010 
7. Schvaľovanie zásad volieb a harmonogramu volieb AS STU  
8. Rozličné 

 
Predseda informoval, že bod Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2010 bude 
z rokovania stiahnutý. Prorektor J. Kalužný vysvetlil, že MŠ 17. 2. 2011 vydalo pokyn 
o zmenách požadovaných tabuliek vo výročnej správe a tie ešte treba dopracovať. 
Predseda AS ešte navrhol body rokovania rozšíriť o bod „Poverenie výkonom funkcie 
rektora“. 
 
Nový návrh programu: 
      1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadaní AS 
STU 24. 1. 2011 a 14. 2. 2011. 
4. Poverenie výkonom funkcie rektora 
5. Aktuálne otázky STU 
6. Schvaľovanie Úpravy dotácie z MŠ SR k 31. 12. 2010 
7. Schvaľovanie zásad volieb a harmonogramu volieb AS STU  
8. Rozličné 

 



Od ostatného zasadania AS STU nastala zmena dvoch členov AS. Prof. A. Gatial a prof. P. 
Ballo sa vzdali členstva v AS z dôvodu, že boli na fakultách vymenovaní do funkcií 
prodekanov. Namiesto prof. Gatiala FCHPT bude v AS STU zastupovať Ing. Vladimír Kovár, 
namiesto prof. Balla bude FEI v AS STU zastupovať doc. Ing. Marian Veselý. Obidvaja noví 
členovia AS STU boli zvolení vo voľbách do AS STU na fakultách ako riadni náhradníci. 
Túto skutočnosť overila LK AS na zasadaní 28. 2. 2011. Doc. M. Veselý bude zastupovať FEI 
v LK AS STU. 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. a Ing. Zuzana Kelemenová 
a za skrutátorov: 
Ing. arch. Milan Andráš, PhD. a Ing. Peter Telek 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 34 členov AS 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.  
 
Členovia AS STU schvaľovali aj zástupcu FCHPT v predsedníctve AS STU. 
Predseda AS STU navrhol za člena predsedníctva prof. M. Komana. Ďalší návrh nebol 
podaný.  
Hlasovanie o členovi P AS za FCHPT 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 1) 
AS STU schválil prof. Ing. Mariana Komana, DrSc., za člena predsedníctva AS STU. 
 
 
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU 24. 1. 2011 a 14. 2. 2011 
Zo zasadaní AS STU 24. 1. 2011 a 14. 2. 2011 nevyplynuli žiadne úlohy. 
 
K bodu 4 – Poverenie výkonom funkcie rektora 
Predseda informoval, že ihneď po voľbách, 15. 2. 2011 bol návrh kandidáta na rektora osobne 
doručený na MŠ SR a ministerstvo až 3. marca predložilo materiály prezidentovi. Nie je 
známe, kedy prezident vymenuje nového rektora. Preto P AS po konzultácii s ministerstvom 
a jeho súhlasom navrhuje prijať uznesenie, v ktorom AS STU navrhne ministrovi, aby poveril 
doc. Ing. Roberta Redhammera výkonom funkcie rektora. 
 
Návrh uznesenia č. 28.1/2011: 
AS STU v zmysle § 9, ods. c) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov navrhuje ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR, 
aby doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., bol poverený výkonom funkcie rektora do 
vymenovania nového rektora. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 28.1/2011. 
 
 
K bodu 5 – Aktuálne otázky STU 
S aktuálnymi otázkami, ktoré riešilo vedenie oboznámil prítomných prorektor J. Kalužný.  



Na vedení boli prerokované materiály: 
– Organizačný poriadok ÚZ ŠDaJ 
– Výročná správa o činnosti STU za rok 2010 
– Metodický pokyn na ukladanie zmlúv do úložiska CRZ 
– Redizajn internetovej stránky univerzity 
– Stav výstavby FIIT 
– Stav čerpania súčastí STU z Fondu reprodukcie STU 
– Návrhy edičných plánov na rok 2011 
– Správa o BOZP za rok 2010 
Otázky boli k financovaniu FIIT, pretože vedenie STU informovalo, že z prostriedkov STU je 
nutné zaplatiť neuhradené faktúry z roku 2010, inak si dodávateľ voči STU uplatní sankcie. 
Doc. Dický položil otázku týkajúcu sa riešenia ďalších možných faktúr a záväzkov súvisiacich 
s výstavbou budovy FIIT. Napriek tomu, že ide o dočasné vedenie STU, požiadal 
zodpovedného štatutára, aby sa ďalšie finančné prostriedky STU nepoužívali na tento účel, 
pretože pri schvaľovaní výstavby budovy FIIT v AS STU bol dekanom FIIT prof. Molnárom 
daný prísľub, že zabezpečí finančné prostriedky na jej výstavbu tak, aby sa z finančných 
prostriedkov STU nemuseli kryť žiadne náklady. 
 
K bodu 6 – Úprava dotácie z MŠ SR k 31. 12. 2010 
Kvestorka informovala, že úpravy sa týkali účelovo viazaných prostriedkov. 
Materiál bol zaslaný najprv členom EK AS na vyjadrenie. Predseda EK AS prof. I. Hudec 
informoval, že fakulty nemajú k materiálu pripomienky. Navrhuje však jazykovú úpravu 
predposledného odseku. Pripomienka bola zo strany kvestorky prijatá.  
 
Návrh uznesenia č. 28.2/2011: 
Akademický senát STU schvaľuje Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2011. 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.2/2011. 
 
 
K bodu 7 – Schvaľovanie zásad volieb a harmonogramu volieb do AS STU 
 
Doc. Jelemenský uviedol navrhované zásady volieb do AS STU, ktoré pripravila legislatívna 
komisia. 
Pripomienky k zásadám volieb do AS: 
V celom texte zjednotiť univerzitné pracoviská a súčasti. 
Čl. 1, bod (2) – vypustiť a namiesto vypusteného textu citovať čl. 11 bod 1 Štatútu STU. 
Čl. 4, bod (3) doplniť volebná komisia AS STU 
Čl. 5 bod (1) nahradiť dekanát slovom dekan 
Čl. 5 bod (2) rektorát STU nahradiť slovom rektor STU  
vypustiť z textu doručí Volebnej komisii AS STU a rektorovi slová a rektorovi. 
Čl. 9 body (2) a (3) fakulty a univerzity. 
 
Návrh V. Chmelka: 
Do čl. 7 bodu (2) určiť minimálne kvórum účasti voličov – 50 % v zamestnaneckom obvode 
a 15 % v študentskom obvode. 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 1, proti – 27, zdržal sa – 8) 



AS STU neprijal pozmeňujúci návrh. 
 
Návrh študentskej časti AS STU 
V čl. 7 neuvádzať percentuálne počet získaných hlasov od voličov a článok (2) preformulovať 
na: 
(2) Do AS STU je z každého volebného obvodu zvolený príslušný počet kandidátov, ktorí 
získali v rámci daného volebného obvodu najväčší počet hlasov. Ostatní kandidáti v danom 
poradí sa stávajú náhradníkmi AS STU na príslušné volebné obdobie. V prípade rovnosti 
hlasov u viacerých kandidátov sa o poradí medzi nimi rozhodne lósom. 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 25, proti – 2, zdržal sa – 9) 
AS STU prijal pozmeňujúci návrh. 
 
Návrh B. Kováča: 
Navrhol neriešiť rovnosť hlasov losovaním z dôvodu, že otázka losovania môže byť pred 
zákonom problematická.  
Navrhol v Čl. 7 bod (2) vypustiť poslednú vetu a nahradiť textom: „V prípade rovnosti hlasov 
u viacerých kandidátov sa rozhodne pokračovaním volieb medzi nimi. O výsledku rozhoduje 
jednoduchá väčšina.“ 
Po vzájomnej diskusii o možnosti losovania bolo hlasovanie za pozmeňujúci návrh, ktorý 
nepripustí losovanie. 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 9, proti – 18, zdržal sa – 9) 
AS STU neprijal pozmeňujúci návrh. 
 
AS STU navrhuje, aby Volebná komisia určila spôsob losovania v zvláštnom vykonávacom 
predpise. 
Návrh B. Kováča: Losovanie uskutoční volebná komisia za prítomnosti predsedu AS 
príslušného volebného obvodu. 
 
Návrh na základe predchádzajúcich návrhov: 
Z čl. 7 vypustiť bod (3) a rozšíriť bod (1) v čl. 9 
Čl. 7 bod (3)....„Ak v prvom kole nebol zvolený potrebný počet členov AS STU v rámci 
volebného obvodu, koná sa v príslušnom volebnom obvode doplňovacie kolo volieb z tých 
kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Za členov AS STU budú zvolení tí kandidáti, 
ktorí získali najväčší počet hlasov.“  
Návrh na preformulovanie čl. 9 bodu (1): „Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda AS STU, ak 
nebol zvolený potrebný počet členov AS STU v rámci volebného obvodu alebo ak v prípade 
uvoľnenia miesta v zmysle § 8 ods. 6 zákona o VŠ nie je zvolený náhradník.“ 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU prijal pozmeňujúci návrh. 
 
AS STU pristúpil k schvaľovaniu Zásad volieb do AS STU s prijatými pozmeňujúcimi 
návrhmi. 
Návrh uznesenia č. 28.3/2011: 
AS STU schvaľuje Zásady volieb do AS STU v Bratislave s prijatými pripomienkami. 



 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 33, proti – 1, zdržal sa – 2) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 28.3/2011. 
 
Harmonogram volieb do AS STU 
K. Jelemenský predložil návrh harmonogramu. 
K harmonogramu nemali členovia AS STU pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 28.4/2011: 
AS STU schvaľuje harmonogram volieb do AS STU. 
 
Hlasovanie. 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 1) 
AS STU schválil uznesenie č. 28.4/2011. 
 
Predseda AS STU Milan Žalman v zmysle schváleného harmonogramu volieb do AS 
STU vyhlásil voľby do Akademického senátu STU v Bratislave. 

 
V zmysle zásad a harmonogramu volieb do AS STU predseda AS STU podal návrh na 
zloženie volebnej komisie AS STU: 
Zamestnanecká časť: 
Andráš Milan – FA 
Čambál Miloš – MTF 
Koman Marian – FCHPT 
Mesiar Radko – SvF 
Ščepka Igor – SjF 
Veselý Marian – FEI 
Vranić Valentino – FIIT 
Študentská časť: 
Česelský Juraj – FA 
Kopecký Tomáš – SvF 
Vonkomerová Mateja – FA 
 
Voľba volebnej komisie prebehla priamym hlasovaním. 
Hlasovanie. 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil navrhnuté zloženie volebnej komisie volieb do AS STU. 
 
Predseda AS STU navrhol za predsedu volebnej komisie Mariana Komana. 
Voľba prebehla priamym hlasovaním. 
Hlasovanie. 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1) 
AS STU schválil za predsedu volebnej komisie Mariana Komana. 
 
Návrh počtu členov nového AS STU 
Po viacerých diskusiách na zasadaniach P AS a AS STU sa vykryštalizovali dva názory na 
počet členov AS STU. 



Prvý – klasický model navrhuje v zamestnaneckej časti po 4 členoch z fakúlt a jedného člena 
za univerzitné pracoviská spolu. Do študentskej časti po dvoch členoch z každej fakulty 
a jedného člena za univerzitné pracoviská. 
Druhý model – ktorý počíta so znížením počtu členov AS navrhuje do zamestnaneckej časti 
po dvoch členoch z každej fakulty a jedného člena za univerzitné pracoviská spolu. Do 
študentskej časti po jednom členovi za každú fakultu a jedného člena za univerzitné 
pracoviská. 
Pri zníženom počte členov AS bude nutné uvažovať o zriadení komisií z expertov pre 
konkrétnu problematiku. 
Členovia AS STU sa dohodli najprv o hlasovaní za prvý model. 
 
Návrh uznesenia č. 28.5/2011: 
AS STU schvaľuje nasledovné zloženie AS: 
Zamestnanecká časť: 4 členovia za každú fakultu, 1 člen za univerzitné pracoviská 
spolu. 
Študentská časť: 2 členovia za každú fakultu, 1 člen za univerzitné pracoviská spolu. 
AS STU bude mať 44 členov. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 24, proti – 9, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 28.5/2011. 
 
K bodu 8 – Rozličné 
Najbližšie zasadanie P AS bude 21. 3. 2011 a AS STU 28. 3. 2011. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
predseda AS STU 

 
Overili: 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.  
Ing. Zuzana Kelemenová 
 
 
 
15. 3. 2011 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 
 
 


