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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  17 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. 6. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 31 senátorov 

Ospravedlnení: G. Szántová (SvF), I. Ščepka, L. Mihályová, J. Majera (SjF) 

J. Lelák, M. Horniak, M. Rapčík (FEI), J. Híveš (FCHPT), M. Buranovský, I. Siláči (FA), D. 

Cagáňová (MTF), V. Vranič (FIIT), L. Šarkőzi (ÚM)  

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, F. Horňák, M. Sokol, D. Faktor, P. Ballo, M. Haladejová, 

M. Michelková, E. Jevčáková, K. Ambrová 

 

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 27. 5. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Študijný poriadok STU – 2. čítanie 

6. Návrh nového Disciplinárneho poriadku STU 

7. Návrh nového Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie STU 

8. Návrh Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov 

prvého, druhého a tretieho stupňa na STU 

9. Návrh na zrušenie a zriadenie pracovísk – zrušenie Výskumného centra STU 

a zriadenie Univerzitného vedeckého parku STU 

10. Zrušenie Účelového zariadenia Multimediálne centrum 

11. Organizačný poriadok UVP STU 

12. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku STU 

13. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

14. Čerpanie financií z rezervného fondu a fondu reprodukcie súčasťami STU  

za rok 2012  

15. Rozličné:  

Informácia o: 

-zvýšení bytného pre študentov vrátane doktorandov ubytovaných v ŠD STU 

-riešení Nakladateľstva STU 

 

Pripomienky k programu: 

Na návrh členov AS STU bol za Aktuálne otázky STU zaradený bod: dodatok č. 1 

k Rokovaciemu poriadku AS STU, ktorý bol plánovaný na prerokovanie v bode Rozličné. 

 

Návrh upraveného programu: 

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

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

AS STU 27. 5. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU 

6. Študijný poriadok STU – 2. čítanie 

7. Návrh nového Disciplinárneho poriadku STU 

8. Návrh nového Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie STU 

9. Návrh Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov 

prvého, druhého a tretieho stupňa na STU 

10. Návrh na zrušenie a zriadenie pracovísk – zrušenie Výskumného centra STU 

a zriadenie Univerzitného vedeckého parku STU 

11. Zrušenie Účelového zariadenia Multimediálne centrum 

12. Organizačný poriadok UVP STU 

13. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku STU 

14. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

15. Čerpanie financií z rezervného fondu a fondu reprodukcie súčasťami STU  

       za rok 2012  

16. Rozličné:  

Informácia o: 

-zvýšení bytného pre študentov vrátane doktorandov ubytovaných v ŠD STU 

-riešení Nakladateľstva STU 

 

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

Pavel Nahálka, Peter Pištek 

a za skrutátorov: 

Pavol Návrat, Jakub Šimko 

 

Hlasovanie o upravenom programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 31 členov AS 

(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil upravený program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

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

zasadania AS STU 27. 5. 2013 

P AS zasadalo 10. 6. 2013, pripravilo program zasadania a poverilo PK AS, EK AS a LK AS, 

aby prerokovala materiály týkajúce sa kompetencií ich komisií a závery rokovaní predložili 

na zasadanie AS STU 24. 6. 2013. 

Z kontroly zápisnice zasadania AS STU 27. 5. 2013 nevyplynula žiadna úloha. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval prítomných o aktuálnom dianí na univerzite a rokovaniach vedenia STU 

a kolégia rektora, ktoré sa zaoberali najmä: zrušením a zriadením pracovísk, Disciplinárnym 

poriadkom STU, Študijným poriadkom STU, poplatkami za ubytovanie v ŠD, čerpaním 

financií z rezervného fondu, postupmi pri investičnej výstavbe, prijímacím konaním 

a kritériami na habilitačné konanie. 
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K bodu 5 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU 

 

Legislatívna komisia AS STU prerokovala návrh D. Rosinovej na zmenu čl. 9 bodu 1 

v Rokovacom poriadku AS STU. Zmena spočíva v tom, že predseda AS STU bezodkladne 

postupuje návrhy na prerokovanie všetkým členom AS STU, nielen predsedníctvu AS. 

 

Návrh uznesenia č. 17.1/2013: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.1/2013 

 

K bodu 6 – Študijný poriadok STU – 2. čítanie 

Rokovanie od tohto bodu viedol podpredseda AS STU B. Kováč. 

Prorektor F. Horňák informoval, že pripomienky, ktoré prišli k Študijnému poriadku STU boli 

prekonzultované s pedagogickou komisiu AS STU a prijaté pripomienky boli zapracované do 

návrhu, ktorý je predložený na rokovanie AS STU. 

Predseda PK AS S. Unčík informoval o priebehu zasadania komisie. Záver rokovania 

komisie: PK AS odporúča AS STU materiál schváliť. 

 

Rokovanie pokračovalo od čl. 17 Študijného poriadku STU. 

Čl. 17: 

D. Rosinová navrhla ako pozmeňovací návrh ponechať v čl. 17, bode (2a)  najmenej 10 

kreditov. 

Uznesenie č. 17.2/2013 – pozmeňujúci návrh: 

Čl. 17, bod (2a): „za prvý semester štúdia študijného programu prvého stupňa určí 

fakulta, najmenej však 10 a najviac 30 kreditov“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 4, proti – 11, zdržal sa – 15)  

AS STU neschválil pozmeňujúci návrh - uznesenie č. 17.2/2013 

 

Schválenie čl. 17 až 28 

Uznesenie č. 17.3/2013 

AS STU schvaľuje čl. 17 až čl. 28 Študijného poriadku STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.3/2013 

 

Časť piata – Organizácia štúdia doktorandských študijných programov 

Čl. 29 bod (8): titul hosťujúci docent bol zrušený, je nutné tento pojem vypustiť. 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 

Čl. 33 bod (3): text „predseda odborovej komisie rozhoduje...“ zmeniť na „ Dekan na návrh 

predsedu odborovej komisie rozhoduje.... 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 

Čl. 37, bod (4): text ...“doručí oponentský posudok najneskôr 2 dni pred termínom...“ zmeniť 

na:   „doručí oponentský posudok najneskôr 3 pracovné dni pred termínom... 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 
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Čl. 40: rozsah autoreferátu treba limitovať minimom nie maximom. Návrh: „Autorefrát má 

formát A5, rozsah je spravidla 20 strán... 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 

Čl. 44 bod (5). P. Pištek navrhol tento bod vypustiť. 

 

Uznesenie č. 17.4/2013 – pozmeňujúci návrh 

Čl. 44 bod (5) vypustiť zo Študijného poriadku STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 5, proti – 22, zdržal sa – 3)  

AS STU neschválil pozmeňujúci návrh - uznesenie č. 17.4/2013 

 

Schválenie článkov 29 až 47 

Návrh uznesenia č. 17.5/2013  

AS STU schvaľuje čl. 29 až čl. 47 Študijného poriadku STU 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 4)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.5/2013. 

 

Časť šiesta – Ďalšie ustanovenia 

K šiestej časti neboli pripomienky. 

Návrh uznesenia č. 17.6/2013 

AS STU schvaľuje čl. 48 až 50 Študijného poriadku STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil  uznesenie č. 17.6/2013 

 

Časť siedma – Prechodné a záverečné ustanovenia 

K siedmej časti neboli pripomienky. Diskusia sa týkala študijných poriadkov fakúlt. 

Návrh uznesenia č. 17.7/2013 

AS STU schvaľuje čl. 51 Študijného poriadku STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.7/2013 

 

Príloha č. 1: 

Organizácia a priebeh skúšok na STU 

Čl. 6 bod 2) 

Pozmeňovací návrh P. Pišteka k čl. 6 bodu (2) 

Návrh uznesenia č. 17.8/2013 – pozmeňujúci návrh: 

V čl. 6 bode (2) pridať vetu: Tieto lehoty môže fakulta skrátiť v študijnom poriadku 

fakulty. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 20, proti – 3, zdržal sa – 5)  

AS STU schválil uznesenie – pozmeňujúci návrh č. 17.8/2013. 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 

 

J. Vajda navrhol doplniť čl. 6 o povinnosť dodať podpísanú skúškovú správu. 
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Návrh uznesenia č. 17.9/2013 – pozmeňujúci návrh: 

Čl. 6 bod (3) doplniť o vetu: Po skončení skúškového obdobia je skúšajúci povinný 

odovzdať skúškovú správu podpísanú skúšajúcim na pedagogické oddelenie fakulty. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil pozmeňujúci návrh – uznesenie č. 17.9/2013. 

Predkladateľ súhlasil s návrhom. 

 

K ďalším článkom neboli pripomienky. 

Návrh uznesenia č. 17.10/2013 

AS STU schvaľuje Organizáciu a priebeh skúšok na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.10/2013. 

 

Príloha č. 2 

Dohoda o študijnej ceste 

Diskusia sa týkala podpisu vedúceho súčasti univerzity. 

Návrh uznesenia č. 17.11/2013 

AS STU schvaľuje Dohodu o študijnej ceste 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.11/2013. 

 

Ďalšia diskusia sa týkala nezapracovaných pripomienok do Študijného programu, ktoré boli 

prednesené na zasadaní AS STU 27. 5. 2013. 

Vysvetlenie podali rektor a prorektor F. Horňák. 

 

Návrh uznesenia č. 17.12/2013: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS 

(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 7)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.22/2013. 

 

 

K bodu 7 – Návrh nového Disciplinárneho poriadku STU 

Diskusia: 

P. Pištek navrhol rozšíriť čl. 9 bod (3) aj mimo zamestnancov a študentov STU. 

P. Nahálka upozornil na niektoré gramatické chyby. 

 

Návrh uznesenia č. 17.13/2013: 

AS STU schvaľuje Disciplinárny poriadok STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS 

(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.13/2013. 
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K bodu 8 – Návrh nového Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie STU 

Na Disciplinárny poriadok STU nadväzuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie. 

Diskusia: 

Členovia AS STU sa informovali, aký dlhý čas, v koľkých exemplároch a kto má povinnosť 

archivovať rozhodnutia disciplinárnej komisie. Tieto údaje sú uvedené v registratúrnom 

poriadku, predkladateľ v tomto zmysle doplní predložený materiál. 

 

Návrh znenia – uznesenia č. 17.14/2013: 

AS STU schvaľuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 442840 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.14/2013. 

 

K bodu 9 – Návrh Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov 

prvého, druhého a tretieho stupňa na STU 

 

Pror. Horňák uviedol materiál, vysvetlil dôvody jeho vzniku a filozofiu materiálu. 

Predseda PK AS informoval, že pedagogická komisia nemala k materiálu pripomienky, 

odporúča materiál predložiť na rokovanie AS STU a schváliť.  

Diskusia: 

K predloženému materiálu nemali členovia AS STU pripomienky. 

 

Návrh uznesenia č. 17.15/2013 

AS STU schvaľuje Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov 

prvého, druhého a tretieho stupňa na STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 28 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.15/2013. 

 

K bodu 10 – Návrh na zrušenie a zriadenie pracovísk – zrušenie Výskumného centra 

STU a zriadenie Univerzitného vedeckého parku STU 

Materiál uviedol rektor. Špecializované pracovisko Výskumné centrum STU so svojimi 8 

centrami excelentnosti a jedným kompetenčným centrom bude začlenené do novo zriadeného 

špecializovaného pracoviska Univerzitný vedecký park. Týmto krokom sa má zabrániť 

duplicitnému obsahu manažovania, riadenia a financovania excelentného výskumu na STU. 

Diskusia bola ohľadne začlenenia centier excelentnosti v súvislosti s financiami, prístrojovým 

vybavením, ich údržbou a ďalšou činnosťou. 

Členovia AS STU žiadali oboznámiť sa so štruktúrou UVP  (pavúkom) a financovaním jeho 

zložiek. Navrhli aj riešenie, aby sa najprv zriadil UPV a po dôkladnej analýze sa neskôr do 

UPV včlenilo Výskumné centrum STU. 

Rektor prisľúbil v septembri predložiť AS STU štruktúru UPV. 

 

Návrh uznesenia č. 17.16/2013: 

AS STU prerokoval návrh na zrušenie Výskumného centra STU a zriadenie 

Univerzitného vedeckého parku STU s pripomienkami. 

AS STU žiada o predloženie riadiacej štruktúry novo navrhnutého univerzitného 

pracoviska v termíne september 2013. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 28 členov AS 
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(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.16/2013. 

 

K bodu 11 – Zrušenie Účelového zariadenia Multimediálne centrum 

Rektor informoval, že podnet na zrušenie účelového zariadenia Multimediálne centrum STU 

a jeho využitie na zatraktívnenie niektorých študijných programov podali FEI a FIIT. 

Členovia AS STU navrhli, aby začlenenie MMC do fakúlt a návrh na zaradenie do študijného 

programu, prípadne vytvorenie univerzitného študijného programu prebehlo formou súťaže, 

na ktorej by sa zúčastnili aj ďalšie fakulty. Na základe súťaže by malo byť zrealizované 

ďalšie najlepšie využitie zariadenia MMC. 

 

Návrh uznesenia č. 17.17/2013: 

AS STU prerokoval zrušenie účelového zariadenia Multimediálne centrum STU 

s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS 

(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 3)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.17/2013. 

 

K bodu 12 - Organizačný poriadok UVP STU 

Rektor v krátkosti oboznámil prítomných s organizačným poriadkom UVP. 

Diskusia: 

D. Petráš navrhol, aby do orgánov UVP bola doplnená aj dozorná rada a rada UVP bola 

vedeckou radou UVP. 

M. Bobrík sa informoval, či navrhovaní 4 riaditelia budú mať aj sekretariát. 

Ľ. Čaplovič navrhol v čl. 4 bode (3b) doplniť na: koordinujú a zabezpečujú obstarávanie 

tovarov... a čl. 5 bod (2) doplniť o vetu. Návrh rozpočtu pripravujú riaditelia centier. 

P. Pokorný navrhol doplniť v čl. 2 bode (4)... s lokalizáciou v Trnave, a to UVP Trnava 

CAMBO a ďalej vo všetkých článkoch, kde sa spomína UVP STU Trnava doplniť o oficiálny 

názov CAMBO.  

 

Návrh uznesenia č. 17.18/2013: 

AS STU prerokoval Organizačný poriadok Univerzitného vedeckého parku STU 

s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS 

(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.18/2013. 

 

K bodu 13 - Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku STU 

Kvestor úvodom upozornil na to, že okrem nového Univerzitného vedeckého parku STU sú 

v dodatku č. 3 aj články so spresňujúcou dikciou. 

Diskusia: 

D. Petráš mal pripomienku k formulácii čl. 4 bodu (i) UVP pokračuje tiež v činnosti. 

I.Hudec navrhol v čl. 4 bode (i) uviesť aj“ všetky projekty, ktoré sú v centrách excelentnosti. 

 

Návrh uznesenia č. 17.19/2013: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku STU s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 28 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.19/2013. 
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K bodu 14 - Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

Kvestor úvodom uviedol zmeny v dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU. 

Diskusia sa týkala kompetencií prorektorov. 

D. Petráš nepovažuje za potrebné, aby Dodatok č. 1, k organizačnému poriadku mal presne 

špecifikované kompetencie prorektorov ako aj ich počet, to všetko patrí do pracovnej náplne 

prislúchajúceho prorektora, resp. kvestora., ktorú má v právomoci im určiť rektor. 

D. Petráš navrhol v čl. 8 namiesto prorektor spravuje použiť výraz: prorektor riadi 

P. Pištek sa informoval, kto bude riadiť MMC. Rektor to bude riešiť poverením. 

 

Návrh uznesenia č. 17.20/2013 

AS STU prerokoval dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS 

(za – 26, proti – 1, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 17.20/2013. 

 

K bodu 15 - Čerpanie financií z rezervného fondu a fondu reprodukcie súčasťami STU 

za rok 2012  

Kvestor uviedol, že materiál bol spracovaný na požiadanie AS STU. 

Predseda EKAS informoval, že čerpanie financií prerokovala EK AS, nemá k nemu 

pripomienky a odporúča senátu materiál zobrať na vedomie.  

Hlavný výstup tohto materiálu - zásady tvorby a použitia fondov na úrovni univerzity bude 

predložený v septembri. 

K predloženému materiálu nebola diskusia. 

 

Návrh uznesenia č. 17.21/2013: 

AS STU berie na vedomie Čerpanie financií z rezervného fondu a fondu reprodukcie 

súčasťami STU za rok 2012. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 28 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.21/2013. 

 

K bodu 16 - Rozličné 

1/ Informácia o:zvýšení bytného pre študentov vrátane doktorandov ubytovaných v ŠD 

STU 

Kvestor informoval, že zvýšenie bytného je po dohode so zástupcami študentov. Riaditeľ ŠD 

a študenti odsúhlasili metodiku zvyšovania, ktorá zohľadňuje kategorizáciu ubytovania. 

2/ Riešenie Nakladateľstva STU 

Nakladateľstvo STU sa z priestorov SvF musí vysťahovať, hľadá sa vhodný priestor. Päť 

dekanov sa vyjadrilo, že radšej používajú tlačiarenské služby mimo Nakladateľstva STU. 

Vedenie STU plánuje odčleniť vydavateľskú a tlačiarenskú časť a na STU ponechal len časť 

vydavateľskú. Členovia AS STU sa vyjadrili za zachovanie Nakladateľstva STU. 

D. Petráš žiadal predložiť podnikateľský plán na zredukované Nakladateľstvo. 

3/ Rektor informoval, že SvF mešká so splátkami pôžičky. 

4/ Požiar na FCHPT spôsobila technická chyba na chladiacom boxe, oprava bude stáť viac 

ako 300 tisíc €. 

5/ Pripravuje sa harmonogram zasadaní grémií na zimný semester akad. roku 2013/2014. 

Zasadania AS STU sa plánujú na posledný pondelok v mesiaci, zasadania P AS dva týždne 

predtým. 
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6/ V septembri sa musia uskutočniť doplňujúce voľby do AS STU, aby bol senát funkčný. 

 

AS STU poverilo P AS STU schvaľovať neodkladné materiály mimo zasadania AS STU, 

v júli a v auguste. 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Pavel Nahálka 

Peter Pištek 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 


