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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  31 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. 1. 2015 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov (B. Kováč prišiel 

o 14.40 hod.) 

Ospravedlnení: D. Petráš, K. Vaňová (SvF), M. Hanic (FEI), P. Tanuška (MTF), P. Návrat, 

T. Kováčik, M. Lóderer FIIT), M. Finka (ÚM) 

Neospravedlnení: M. Buranovský (FA), L. Šarkőzi (ÚM) 

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

Jevčáková, Ľ. Vitková 

 

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 15. 12. 2014 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Konečný rozpis dotácie na rok 2014 

6. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí STU 

7. Príprava volieb do AS STU 

8. Rôzne 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

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

Predseda AS STU odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS STU prof. Viliamovi 

Macurovi, ktorý sa stal členom AS STU za SvF po prof. Stanislavovi Unčíkovi, ktorý sa vzdal 

členstva v akademickom senáte v decembri 2014. 

 

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

zápisnice 

K zápisnici zo zasadania AS STU dňa 15. 12. 2014 nemali prítomní členovia AS STU 

pripomienky. 

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

P. Pokorný, M. Ondraščin 

a za skrutátorov: 

L. Harmatha, B. Šulgan 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľoch zápisnice: 

Prezentovalo sa 29 členov AS STU 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
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K bodu 3 -–Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 15. 12. 2014 

Predsedníctvo AS STU sa zaoberalo prípravou volieb do AS STU. Funkčné obdobie členov 

súčasného senátu končí 23. 5. 2015. Vyhlásenie volieb do AS STU bude na februárovom 

zasadaní AS STU. 

P AS upozornilo na problémovú voľbu doktoranda do študentskej časti AS STU, ktorý je 

zamestnaný  na plný úväzok ako výskumník. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval, že rozpis dotácie a metodika rozdeľovania financií vysokým školám 

z ministerstva školstva je zverejnená na pripomienkovanie na webových stránkach MŠVVaŠ. 

Návrh bol prerokovaný v SRK, RVŠ a ŠRVŠ. V priebehu týždňa sa ministerstvo školstva 

vyjadrí k pripomienkam. 

Rektor predpokladá, že rozpočet – dotácia z ministerstva školstva bude v AS STU 

schvaľovaná v marci 2015. 

Štyria noví dekani fakúlt budú uvedení do funkcií  29. a 30. januára 2015. 

Na pôdu STU príde 17. 2. 2015 prezident Andrej Kiska. V aule na Mýtnej ulici sa stretne so 

študentmi STU a potom navštívi FEI a FIIT. 

Kolégium rektora a vedenie STU sa na svojich zasadaniach venovali najmä definitívnemu 

rozpisu dotácií na rok 2014, rozpisu preddavkov na rok 2015, účtovou uzávierkou, 

hodnotením úrovne vzdelávacej činnosti a vedy, úpravou smernice o verejnom obstarávaní, 

poplatkami spojenými so štúdiom a nájomnými zmluvami. 

Otázky: 

M. Ondruška sa informoval o projektoch pre mladých výskumníkov. Rektor odpovedal, že 

projekty sa budú riešiť ako vlani, zverejnia sa po určení výšky financií. 

 

K bodu 5 –  Konečný rozpis dotácie na rok 2014 

Konečný rozpis dotácie zahŕňa všetky dodatky dotácií. MŠVVaŠ nemôže financie čerpať 

v nasledujúcom roku, preto ich koncom roka presunulo na vysoké školy. Vysoké školy si 

môžu čerpanie financií  presunúť do roku 2015.  

Predseda EK AS STU informoval, že ekonomická komisia prerokovala materiál Definitívny 

rozpis dotácie STU na rok 2014 a odporúča AS STU schváliť materiál bez pripomienok.  

 

Návrh uznesenia č. 31.1/2015: 

AS STU schvaľuje Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2014. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

(za 33,  proti 0, zdržal sa 0) 

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 31.1/2015. 

 

 

K bodu 6 – Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných 

vecí STU 

EK AS STU prerokovala predložený materiál. Členovia komisie sa zaujímali, prečo  je 

spoločnosti 6/6, s. r. o. navrhnutá zmluva na 3 roky. 

Kvestor prisľúbil zaoberať sa  predloženou otázkou. Prítomných členov AS STU informoval, 

že zmluva bola opravená na jeden rok a takýto materiál majú aj na dnešnom rokovaní. 

Ďalej sa členovia EK AS zaujímali o termíne aktualizácie cenníka za prenájom, ktorý je 

súčasťou smernice. 



 3 

Predseda EK AS STU informoval, že materiál Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na 

uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča AS STU schváliť po vyjasnení uvedenej 

pripomienky.  

Nakoľko pripomienka bola akceptovaná v predloženom materiáli, bolo sformulovaný návrh 

uznesenia. 

Návrh uznesenia č. 31.2/2015: 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne nepotrebného 

nehnuteľného majetku STU s nájomcami: 

1/ 6/6, s. r. o., pri kolíske 62, 831 06 Bratislava 

2/ plus2 architekti, s. r. o., račianska 1568/60, 831 02 Bratislava 

3/ iDomy, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 

4/ Complet Construct, s. r. o., Tomášikova 12571/50, 831 04 Bratislava 

5/ S-TEAM Lab, spol. s r. o., Martina Granca 3451/10, 841 02 Bratislava 

6/ IPG Consult, s. r. o., Heyrovského 2050/10, 841 03 Bratislava 

7/ KODA FOOD, s. r. o., Lietavská 5, 851 06 Bratislava 

8/ Danubia NanoTech, s. r. o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 

9/ Mgr. Pavol Zimermann – CHEMPAL, Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava 

10/ MIKOM SERVIS, spol. s r. o., Červeňákova 11, 841 01 Bratislava 

11/ Mgr. Kurincová, Lietavská 3093/5, 851 06 Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 31.2/2015. 

 

 

K bodu 7 – Príprava volieb do AS STU 

Predseda AS STU upozornil, že aj keď členstvo súčasnému senátu zaniká 23. 5. 2015 je nutné 

v zmysle Rokovacieho poriadku AS STU čl. 3, bodu 3 vyhlásiť voľby do AS STU ako aj 

určiť zloženie a počet členov AS STU, najneskôr dva mesiace pred ukončením svojho 

funkčného obdobia.  

O počte členov senátu sa viackrát rokovalo aj v minulosti, alternatívny návrh k súčasnému 

stavu bol 2 zamestnanci + 1 študent za každú fakultu a 1 + 1 za celouniverzitné pracoviská. 

P-AS na svojom zasadnutí odporúčalo ponechať súčasnú štruktúru. 

Na februárovom zasadaní by členovia AS STU mali schváliť harmonogram volieb a ich 

zásady . 

Predseda AS STU navrhol, aby oba materiály pripravila legislatívna komisia. 

Predseda LK AS zareagoval: 

1/ je potrebné schváliť dodatok k zásadám volieb alebo nové zásady volieb. Nové zásady už 

boli spracované v roku 2013. V nich je aj definované postavenie doktoranda, ktorý je zároveň 

aj zamestnancom. 

2/ počty členov senátu boli prijaté v roku 2011 v modeli 4 + 2 a 1 + 1 

3/ volebná komisia koordinuje voľby na fakultách a zabezpečuje a organizuje voľby na 

Ústave manažmentu. 

Upozornil na nutnú spoluprácu s vedením fakúlt pri príprave aktuálnych zoznamov voličov. 

 

AS STU bude vo februári schvaľovať: 

a/ Zásady volieb do AS STU 

b/ Harmonogram volieb do AS STU 

c/ Návrh štruktúry a počtu členov AS STU 
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d/ Návrh volebnej komisie 

Rektor navrhol počet členov AS STU zakotviť do Štatútu STU. 

 

Návrh uznesenia č. 31.3/2015: 

AS STU poveruje legislatívnu komisiu AS STU prípravou Zásad volieb do AS STU 

a Harmonogramu volieb do AS STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 31.3/2015. 

 

 

K bodu 8 - Rôzne 

D. Rosinová sa opýtala, či vedenie STU uvažuje o celouniverzitnom riešení licencie 

MATLAB a aký je stav príslušných rokovaní. Rektor odpovedal, že riešenie závisí od dohody 

zástupcov jednotlivých fakúlt, ktoré by sa potom mali podieľať aj na financovaní licencie. 

J. Vajda položil otázku využívania výnosov z predaja majetku. Bolo by vhodné spracovať 

tabuľku s prehľadom čerpania a aktuálnymi sumami, ktoré sú k dispozícii na fakultách. 

V. Chmelko sa zaujímal o prostriedky z predaja majetku. 

 

Najbližšie zasadanie AS STU bude 23. 2. 2015. 

 Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                            predseda AS STU 

 

 

Overili:  
Peter Pokorný 

Martin Ondraščin 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 

 

 

 


