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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 20. 10. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 32 senátorov 

Ospravedlnení: D. Petráš, K. Vaňová (SvF), V. Chmelko (SjF), F. Janíček (FEI), J. Híveš 

(FCHPT), M. Andráš, D. Končeková (FA), D. Cagáňová, Ľ. Čaplovič (MTF), M. Finka (ÚM) 

Neospravedlnení: M. Ondraščin (SjF), I. Siláči (FA), 

Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, O. Matúšková, M. 

Haladejová, E. Jevčáková 

 

K bodu 1 – Otvorenie, odovzdanie osvedčení novým členom AS STU 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský. 

Predseda odovzdal osvedčenia novým členom senátu. 

V zamestnaneckej časti AS STU nastupuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., ktorý bol za FIIT do 

AS STU zvolený ako náhradník 23. 1. 2014. 

V doplňujúcich voľbách do AS STU boli zvolení: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. do 

zamestnaneckej časti za FA, Ing. Marek Lóderer do študentskej časti za FIIT, Branislav 

Šulgan a Zuzana Bryndzová do študentskej časti za FCHPT.  

 

K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie, odovzdanie osvedčení novým členom AS STU 

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

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

AS STU 30. 6. 2014 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Rozpočet STU na rok 2014 

6. Žiadosť o prechádzajúci súhlas AS STU s uzavretím Zmluvy o zriadení vecných 

bremien – Západoslovenská distribučná, a. s. 

7. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku 

8. Plán obnovy budov STU 

9. Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút, informácia 

10. Rôzne 

 

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

P. Nahálka, M. Hanic 

a za skrutátorov: 

D. Rosinová, P. Beňo 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  
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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. 6. 2014 

K zápisnici zo zasadania AS STU dňa 30. 6. 2014 nemali členovia senátu pripomienky. 

P AS sa 6. 10. 2014 zaoberalo funkčnosťou fakultného senátu, ak sa vzdá členstva jeden zo 

senátorov. Predseda tento problém prekonzultoval s právnikom z ministerstva školstva 

a vyžiadal si aj písomné stanovisko.  

Dnes, pred zasadaním AS STU sa zišla volebná komisia, ktorá otvorila obálky s návrhmi 

kandidáta na rektora STU na obdobie rokov 2015 – 2019. 

Predseda volebnej komisie B. Kováč oznámil prítomným, že návrh za kandidáta na rektora 

prijali: A. Kopáčik, D. Petráš, R. Redhammer, Ľ. Šooš. Volebná komisia ešte overí 

navrhovateľov a v zmysle harmonogramu mená navrhovaných zverejní. 

Predseda AS STU prečítal list od D. Petráša, ktorý sa vzdal funkcie vo volebnej komisii. 

Predseda AS STU navrhol, aby SvF vo volebnej komisii zastupoval J. Dický. 

 

Návrh uznesenia č. 28.1/2014: 

AS STU súhlasí, aby novým členom volebnej komisie sa stal J. Dický 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

(za 31,  proti 0, zdržal sa 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 28.1/2014. 

 

Študentská časť AS STU zasadala pred zasadaním AS STU, aby si z nového zloženia svojej 

časti zvolila predsedu a podpredsedu. G. Szántová oboznámila prítomných s výsledkom 

volieb: predsedom študentskej časti AS STU sa stal Peter Beňo s počtom hlasov 11, 

podpredsedom študentskej časti AS STU sa stal Martin Ondraščin s počtom hlasov 9. 

Zároveň si študenti zvolili zástupkyňu do Rady športu STU. Stala sa ňou Lucia Mihályová 

s počtom hlasov 12. Volebné lístky a protokoly boli odovzdané tajomníčke AS STU. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval prítomných o nástupe dekanov na dvoch fakultách. Na FA od 16. 9. 2014 

nastúpila novozvolená dekanka Ľ. Vitková a na MTF od 1. 10. 2014 nový dekan J. Peterka. 

Vedenie STU nadviazalo kontakt s novým ministrom školstva a štátnymi tajomníkmi. 

Od 22. 10. 2014 prídu na všetky fakulty pracovné skupiny akreditačnej komisie. 

Rektor kladne hodnotil pomoc študentov pri veľtrhoch vzdelávania aj nové prezentačné video, 

ktoré nafilmovali študenti. 

Rektor informoval o prebiehajúcich  projektoch univerzitných vedeckých parkov /UVP/. 

Vedenie STU a kolégium rektora sa zaoberalo: 

- rozpočtom  STU na rok 2014, 

- situáciou vo VÚZ – PI SR,  

- návrhmi na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám 

- harmonogramom prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016, 

- smernicou rektora: Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akademický rok 

2015/2016, 

- informáciou o prístupoch do databázy STN noriem,  

- Nakladateľskou radou  STU, 

- priebežným stavom plnenia plánu činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého 

zámeru STU v roku 2014, 
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- stavom implementácie IIS MIS - Registratúra a jej prepojenie na AIS, EIS a ďalšie 

informačné systémy STU, 

- informáciou o prispôsobení AIS pre zahraničných študentov – tlačoviny a dokumenty 

v anglickom jazyku, 

- účasťou STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania, 

- plánom využitia a obnovy budov STU, 

- súčasným stavom v udeľovaní DrSc. a návrhom opatrení na zvýšenie záujmu o 

jeho získanie.  

 

 

K bodu 5 – Rozpočet STU na rok 2014 

Rozpočet STU na rok 2014  uviedol p. rektor.  Doplnil ho p. kvestor. Základom bol rozpis 

dotácie na fakulty, jednotlivé fakulty si prostriedky rozdelili a schválili vo svojich 

akademických senátoch. Cieľom univerzity ako aj jednotlivých súčastí je dosiahnuť kladný 

hospodársky výsledok. Nepodarilo sa to na dvoch fakultách. 

 

EK AS STU prerokovala predkladaný materiál a po diskusii a odpovediach zo strany 

kvestora odporúča plénu AS STU ho schváliť bez pripomienok. 

Diskusia: 

Predseda AS STU: Ako je vytvorený systém zálohovania financií, ktoré sú čerpané v rámci 

projektov z dotačných prostriedkov a sú refundované s časovým posunutím. 

Kvestor: Zálohované prostriedky by sa mali na základe pohľadávky vrátiť do dotačných 

prostriedkov v takom rozsahu ako boli čerpané, ale na fakultách sa to nedodržuje, sú v tom 

rozdiely. 

B. Rohaľ-Ilkiv: Štruktúra rozpočtu nie je prehľadná, pozostáva zo sumárnych položiek a nedá 

sa rozpoznať čo ktorá položka obsahuje. 

M. Bobrík upozornil na situáciu, ktorá bola začiatkom tohto kalendárneho roka a treba 

sledovať finančnú disciplínu. 

B. Kováč: podnikateľská činnosť vykazuje veľké rozdiely medzi fakultami, u niektorých je to 

najmä v nepomere medzi vysokými výnosmi a vykazovaným minimálnym hospodárskym 

výsledkom. Nie je možné to nejakým spôsobom usmerniť? 

P. Nahálka položil otázku, či sa sleduje plnenie dotačnej zmluvy čo sa týka platov 

zamestnancov. 

Kvestor odpovedal, že toto sa sleduje a STU nie je v záporných číslach. 

Na otázku predsedu AS STU, ktoré fakulty je možné v oblasti finančnej politiky 

 a disciplíny vyzdvihnúť resp. opačne, kvestor nedal jednoznačnú odpoveď. 

 

Návrh uznesenia č. 28.2/2014: 

AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2014. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

(za 32,  proti 0, zdržal sa 0) 

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.2/2014. 

 

 

K bodu 6 – Žiadosť o prechádzajúci súhlas AS STU s uzavretím Zmluvy o zriadení 

vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a. s. 

Uviedol predkladateľ. 

Vecné bremeno sa týka Trnavy. 
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Predseda EK AS informoval, že ekonomická komisia prerokovala materiál a odporúča ho 

schváliť. 

Návrh uznesenia č. 28.3/2014: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh 

rektora na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s uzatvorením Zmluvy 

o zriadení vecných bremien na dobu neurčitú, bezodplatne, na pozemok parc. č. 1484/1 

katastrálne územie Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 

4447 vedenom Okresným úradom Trnava, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (STU) v prospech oprávneného z vecného bremena: 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, obsahom 

ktorého je povinnosť povinného (STU) ako vlastníka v budúcnosti zaťaženej 

nehnuteľnosti strpieť výkon vecných bremien uvedených v článku 4 bod 4.1 priloženého 

návrhu Zmluvy o zriadení vecných bremien. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.3/2014. 

 

K bodu 7 – Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného 

majetku 

Rektor úvodom povedal, že ide o štandardný materiál. 

D. Rosinová sa opýtala, či môže vedecký park dať niečo do prenájmu. Rektor vysvetlil, že 

určitú časť môže, ale musí to byť zakotvené v zmluve o vedeckom parku. 

J. Vajda upozornil, že uvedený nájomca Vestingen, s. r. o., nie je v obchodnom registri. P 

Beňo zistil, že je to preklep a správne má byť Vestigen. Rektor nechá overiť  

a opraví sa to v materiáli. 

Predseda EK AS informoval, že komisia prerokovala materiál a odporúča ho schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 28.4/2014: 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne nepotrebného 

nehnuteľného majetku STU s nájomcami: 

Jana Glonecová, Mierová 18, 821 05 Bratislava 

Sebastian Křeček, Kukučínova 10,831 03 Bratislava 

Farbeza, s. r. o., Bagarova 2, 851 01 Bratislava 

Geneton, s. r. o., Ilkovičova 3, 841 01 Bratislava 

Vestigen, s. r. o., Bullova 11, 841 01 Bratislava 

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen 

STU Scientific, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 

IBOK, a. s., Rybničná 40, 831 07 Bratislava 

ProAct Group, s. r. o., Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta 

VLAMON, s. r. o., Wilsonova 6, 811 07 Bratislava 

STAFIN PLUS, s. r. o., Ševčenkova 10,851 01 Bratislava 

Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU, Ilkovičova 3, Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 28.4/2014. 

 



 5 

K bodu 8 – Plán obnovy budov STU 

Rektor uviedol, že predložený materiál bol spracovaný v zmysle uznesenia AS STU. 

Prorektor Sokol doplnil jeho úvodné slovo o ďalšie dôležité údaje.  

EK AS STU prerokovala materiál Plán obnovy budov STU. 

Po diskusii a vysvetlení otázok týkajúcich sa najmä časového zosúladenia výmeny okien na 

fasádach budov SjF a SvF STU orientovaných do Námestia slobody a pripomienke týkajúcej 

sa textu v bode 2 odsek 4 ( správne má znieť:  - kombinované financovanie z vyčlenených 

dotačných prostriedkov na fond obnovy STU v r. 2014 a z prostriedkov FA) odporúča plénu 

AS STU vziať na vedomie predložený materiál. 

Diskusia: M. Bobrík upozornil na kritický stav pri rekonštrukcii budovy FCHPT: zablokované 

laboratóriá, sťažený chod výučby. A. Puškár zareagoval, že na kontrolných dňoch na to 

upozorňujú dodávateľa, všetko je v zápisoch z kontrolných dní. Najlepšie by bolo vymeniť 

dodávateľa, ale to by podliehalo novému verejnému obstarávaniu. Rektor vysvetlil, že 

vedenie vie o tomto probléme, stretli sa s predsedom predstavenstva, ktorý sľúbil nápravu. 21. 

10. 2014 príde štátny tajomník na kontrolu. 

 

Predseda AS STU v súvislosti s týmto problémom navrhol ustanoviť investičnú komisiu. 

Tento návrh podrobne prerokuje P AS. 

 

Záver: 

AS STU berie na vedomie plán obnovy budov STU 

 

K bodu 9 – Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút – informácia 

STU je jedným zo zakladajúcich členov VÚZ-PI Od založenia boli problémy s percentuálnym 

zastúpením hlasov, 11 rokov sa ťahali spory a marenie valných zhromaždení. V auguste 2013 

sa z iniciatívy STU konalo valné zhromaždenie a následne ďalšie, ktoré riešili situáciu. 

Súčasný stav je možné označiť za výrazný posun k vyriešeniu doterajších problémov. 

 

Záver:  

AS STU berie na vedomie informáciu o Výskumnom ústave zváračskom – Priemyselnom 

inštitúte. 

 

K bodu 10 – Rôzne 

Najbližšie zasadanie P AS bude 10. 11. 2014 a AS STU 24. 11. 2014. 

 

                                                                                                               

 Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                            predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Pavel Nahálka 

Michal Hanic 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 


