
 1 

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  18 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 14. 10. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 31 senátorov 

Ospravedlnení: D. Petráš (SvF), Z. Iždinská (SjF), F. Janíček, J. Lelák (FEI), A. Ház (FCHPT), M. 

Buranovský (FA), N. Horňáková (MTF) 

Neospravedlnení: J. Dický (SvF), L. Uhorskaiová (FCHPT), B. Somora, I. Siláči (FA) 

 

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, M. Peciar, F. Horňák, M. Sokol, D. Faktor, Ľ. Šooš, O. Moravčík, M. 

Haladejová, M. Michelková, E. Jevčáková, M. Zajko 

 

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 

 

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 24. 

6. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Prehľad čerpania prostriedkov z účtu predaja majetku STU 

6. Štipendijný poriadok STU – 1. čítanie 

7. Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

8. Posúdenie potreby zriadenia fakulty ekonomicko-manažérskeho zamerania na STU 

9. UVP – informácia 

10. Rozličné 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 

Stanislav Unčík, Kristína Vaňová. 

 

Prítomní súhlasili s navrhovaným programom a overovateľmi zápisnice. 

 

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

24. 6. 2013 

P AS zasadalo 22. 7. 2013, prerokovalo Dodatok č. 9 k Štatútu STU po úpravách zo strany ministerstva 

školstva. P AS skonštatovalo, že úpravy sa týkali len presnejšieho slovného vyjadrenia. Dodatok č. 9 bude 

predmetom schvaľovania na ďalšom zasadaní AS STU. 

P AS 30. 9. 2013 prerokovalo pôvodný program predložený rektorom, ktorý bol zúžený na 5 bodov, ktoré sú 

predmetom rokovania 14. 10. 2013. 

Z kontroly zápisnice zasadania AS STU 24. 6. 2013 nevyplynula žiadna úloha. 

 

Predseda AS STU informoval prítomných, že na jeho adresu a ešte niekoľkých členov AS STU prišiel 

anonymný e-mail so sťažnosťou na prenájom jedálne na FEI. Prítomným prečítal sťažnosť, ktorá bola 

adresovaná aj rektorovi. Požiadal rektora, aby na budúcom senáte informoval členov AS STU o pravdivosti 

predmetného listu. 
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Aktuálnou otázkou zostáva funkčnosť AS STU. Predseda AS FEI, na základe požiadania predsedu AS STU 

informoval, že voľby do AS FEI sa budú konať 28. 10. 2013. Predseda AS STU požiadal členov LK AS, aby 

sa zúčastnili na týchto voľbách. Predseda LK AS s D. Rosinovou skonštatovali, že na FEI sa dopustili 

chyby. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor na obvinenia v anonymnom liste zareagoval, že koncesná zmluva bude predmetom schvaľovania 

v AS STU. 

Ďalej informoval o rokovaniach vedenia STU a kolégia rektora, ktoré sa zaoberali najmä: prehľadom 

čerpania prostriedkov z účtu predaja majetku STU, Štipendijným poriadkom STU, nájmom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU, prípravou predaja majetku v Trnave. Uskutočnilo sa stretnutie študijných 

oddelení fakúlt, Noc výskumníka, prebieha veľtrh vzdelávania Gaudeamus v Nitre, kde sa zúčastňuje aj 

STU, boli vydané schválené vnútorné predpisy STU. 

 

K bodu 5 – Prehľad čerpania prostriedkov z účtu predaja majetku STU 
Kvestor informoval, že predkladaný materiál sumarizuje predaj majetku a po rokoch podáva prehľad 

čerpania financií z tohto predaja. Skonštatoval, že príjmy sú už prakticky vynulované. Materiál odráža aj 

splácanie poskytnutých prostriedkov. 

Predseda EK AS informoval, že na zasadaní ekonomickej komisie bola rozsiahla diskusia k tomuto 

materiálu a EK AS navrhuje doplniť Prehľad čerpania prostriedkov z účtu predaja majetku STU o položky 

týkajúce sa výdavkov na nehnuteľnosti – rekonštrukciu budov, stavby, energocentrá a trafostanice. 

V diskusii členovia AS STU upozornili, že energocentrá a trafostanice finančne zaťažili jednotlivé fakulty 

a navrhli, aby boli uvedené ako samostatné položky. 

Predseda AS STU navrhol, aby sa tieto nezrovnalosti v predloženom materiáli odstránili. 

Rektor sľúbil doplniť materiál o údaje, ktoré žiadala EK AS. 

Záver bude definovaný na najbližšom zasadaní AS STU. 

 

 

K bodu 6 – Štipendijný poriadok STU – 1. čítanie 

Rektor uviedol, že predkladaný štipendijný poriadok patrí k povinným vnútorným predpisom. Prorektor F. 

Horňák upozornil na zmeny v jednotlivých článkoch aj na nové články. 

Pripomienky členov AS STU sa týkali Ceny rektora, možnej duplicity odmeny vo forme motivačné 

štipendium a Študent roka. 

M. Finka navrhol v čl. 5 ods. 7 znenie...“nesmie prekročiť“... na „stanovuje sa na“. 

Štipendijný poriadok STU v 2. čítaní bude predmetom rokovania AS STU dňa 28. 10. 2013. 

Záver: 

Akademický senát STU prerokoval v 1. čítaní návrh vnútorného predpisu Štipendijný poriadok Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave s pripomienkami. 

 

K bodu 7 – Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda EK AS informoval, že legislatívna komisia tento materiál neprerokovala, platí zákon, ktorý určuje, 

že nájom musí byť schválený AS STU. 

P. Pištek sa opýtal ako budú stanovené ceny za nájom pre študentské organizácie. Kvestor odpovedal, že 

tieto nájmy budú podľa prieskumu trhu. 

Záver: 

Akademický senát STU prerokoval návrh smernice rektora „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Slovenskej technickej univerzity“. 

 

K bodu 8 – Posúdenie potreby zriadenia fakulty ekonomicko-manažérskeho zamerania na STU 

Cieľom diskusie bolo stanoviť potrebu fakulty ekonomického zamerania na našej univerzite v nadväznosti 

na súčasný Ústav manažmentu. 

V bohatej diskusii boli predložené otázky: 

V. Lukeš: zaujímal sa o odhady fungovania po finančnej stránke a zastúpenie profesorov, docentov, 

asistentov a DrSc. 



 3 

Rektor zareagoval, že ide o principiálne riešenie potreby takejto fakulty a až potom sa budú riešiť financie. 

M. Bobrík: Skonštatoval, že vedecká a publikačná činnosť na ÚM je dobrá, ale chýba jasná profilácia 

ústavu. Manažérske katedry fakúlt sa na ÚM akoby stratili. 

A. Puškár: Spoločenská prax si vyžaduje profesiu rozpočtára, to teraz nezabezpečuje ani ústav ani Stavebná 

fakulta. 

I. Ščepka upozornil, že na STU fungovala fakulta ekonomického zamerania. Ak bude aj v budúcnosti, musí 

mať silný technický základ. Manažérstvo je na ÚM len v doktorandskom stupni. 

Ľ. Čaplovič navrhol zadefinovať profil absolventa. Na škodu veci je, že náš zákon neumožňuje zriadiť také 

ústavy ako má napr. Masarykova univerzita v Brne. 

S. Unčík upozornil na možnosť problému s akreditáciou. 

L. Šarkőzi upozornil, že chýba manažér s technickým základom. 

M. Finka pripomenul, že AS STU nepodporil programy pripravené na akreditáciu, pretože nie je jasná 

koncepcia ÚM. 

Rektor poďakoval prítomným za vstupy do diskusie. 

Záver: 

Akademický senát STU prerokoval materiál Posúdenie potreby zriadenia fakulty ekonomicko-manažérskeho 

zamerania na STU. 

 

K bodu 9 – Univerzitné vedecké parky STU 

Rektor predstavil univerzitné vedecké parky a upozornil na časopis Transfer, ktorý sa touto problematikou 

zaoberá podrobnejšie. 

V prvom kole bude budovanie priestorovej a prístrojovej infraštruktúry regionálnych centier UVP. 

Aplikovaný výskum sa bude realizovať v 5 vedných odboroch: 

Informačné a komunikačné technológie 

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 

Priemyselné biotechnológie 

Chemické inžinierstvo 

Stavebné inžinierstvo 

Diskusia: 

B. Kováč upozornil na návrh univerzitného vedeckého parku STU v Trnave, ktorý je uverejnený 

v Transfere. 

Unčík sa zaujímal, či je naplánované aj personálne vybavenie k prístrojom. 

I.Hudec sa opýtal, z čoho budú financované doteraz neuhradené faktúry (asi 8 miliónov). 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Stanislav Unčík 

Kristína Vaňová 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 

 


