AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 16
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. 5. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 41 senátorov
Ospravedlnení: J. Lelák, M. Horniak (FEI), M. Finka (ÚM)
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, F. Horňák, M. Sokol, S. Biskupič, D. Faktor, A. Kopáčik,
Ľ. Šooš, O. Moravčík, M. Haladejová, M. Michelková, Z. Čirková, E. Jevčáková
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 29. 4. 2013
4. Aktuálne otázky STU
5. Dodatok č. 9 k Štatútu STU
6. Študijný poriadok STU
7. Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
STU v Bratislave.
8. Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na
jeho odvolanie
9. Systém finančných výpomocí (vnútorných pôţičiek) STU – prerušený bod zo
zasadania 29. 4. 2013
10. Pôţička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS STU 25.
3. 2013 a 27. 4. 2013)
11. Rozličné
Pripomienky k programu:
Rektor poţiadal o zaradenie bodov programu 9 a 10 za bod 5 nakoľko v ďalšej časti
zasadnutia bude neprítomný z dôvodu neodkladných povinností.
Návrh upraveného 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 29. 4. 2013
4. Aktuálne otázky STU
5. Systém finančných výpomocí (vnútorných pôţičiek) STU – prerušený bod zo
zasadania 29. 4. 2013
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6. Pôţička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS STU 25.
3. 2013 a 27. 4. 2013)
7. Dodatok č. 9 k Štatútu STU
8. Študijný poriadok STU
9. Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
STU v Bratislave.
10. Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na
jeho odvolanie
11. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
Boris Roháľ-Iľkiv, Jakub Šimko
a za skrutátorov:
Peter Pokorný, Kristína Vaňová
Hlasovanie o upravenom programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 38 členov AS
(za – 38, proti – 0, zdrţal 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 29. 4. 2013
P AS zasadalo 13. 5. 2013, pripravilo program zasadania a poverilo PK AS a LK AS, aby
prerokovala materiály týkajúce sa kompetencií ich komisií a závery rokovaní predloţili na
zasadanie AS STU 27. 5. 2013.
Z kontroly zápisnice zasadania AS STU 29. 4. 2013 vyplývajú dve schválené uznesenia
s termínmi jún a september 2013:
Uznesenie 15.2/2013:
AS STU žiada vedenie STU pripraviť detailné čerpanie financií z rezervného fondu a
fondu reprodukcie všetkými súčasťami a dcérskymi spoločnosťami zriadenými STU za
rok 2012 vrátane spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov. Termín: do
konca júna 2013.
Uznesenie č. 15.3/2013:
AS STU žiada rektora pripraviť zásady tvorby a použitia fondov na úrovni univerzity.
Termín: september 2013.
K zápisnici z 29. 4. 2013 nemali členovia AS STU pripomienky.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o zasadaní Správnej rady STU, ktorá prerokovala a schválila dokumenty
týkajúce sa výročných správ a rozpočtu.
Vedenie STU a kolégium rektora sa na zasadaniach zaoberalo najmä:
– Dodatkom č. 9 k Štatútu STU
– novým Študijným poriadkom STU
– Podpisovým poriadkom STU
– prenájmom Gabčíkova
– účasťou STU na veľtrhoch vzdelávania
– Smernicou ochrany a práv duševného vlastníctva
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Rektor ďalej informoval o požiari v budove FCHPT. Ocenil duchaprítomnosť
prítomných zamestnancov a ohľaduplnosť hasičov, ktorí svojím prístupom zamedzili
väčším škodám. Rektor dal preveriť systém požiarnej ochrany v budovách fakúlt aj ŠD.
Ďalšie dôleţité udalosti:
27. 5. 2013 prebiehajú konzultácie SR s komisiou EÚ
27. 5. 2013 sa uskutočnilo stretnutie primátora Bratislavy, predsedu SAV, rektorov ÚK, EU
a STU s premiérom na tému prístupu k štrukturálnym fondom.
28. 5. 2013 bude rokovať rada vlády pre vedu, techniku a inovácie
24. 5. 2013 sa uskutočnil „slávnostný výkop“ pre vedecký park v Trnave.
Diskusia:
J. Vajda sa opätovne informoval, kedy sa členovia AS STU budú môcť podrobnejšie
zoznámiť s projektmi vedecko-technických parkov STU.
Rektor eviduje túto poţiadavku, pripravuje sa prezentácia o UVP.
Predseda AS STU pripomenul plánované stretnutie s akademickou obcou, kde jednou z tém
budú vedecké parky.
K bodu 5 – Systém finančných výpomocí (vnútorných pôžičiek) STU – prerušený bod zo
zasadania 29. 4. 2013
Predseda AS STU pripomenul rokovanie AS STU 29. 4. 2013 k danej téme.
Rektor informoval, ţe jeden z dekanov poţiadal o pôţičku a rektor nechce rozhodnúť
o pôţičkách bez stanoviska AS STU.
Kvestor pripomenul, ţe systém finančných výpomocí má dopad na ekonomiku a plánovanie.
Vyjadril sa, ţe väčšina dekanov prijala predloţený systém vnútorných pôţičiek.
Zrekapituloval 4 druhy pôţičiek.
Predseda EK I. Hudec pripomenul stanovisko EK, ktorá neodporúčala predloţenie materiálu
na rokovanie AS STU bez stanoviska prijatého na kolégiu rektora. Navrhol moţnosť
o kaţdom druhu pôţičiek rokovať separátne, aby sa navzájom neblokovali.
Diskusia sa týkala pôţičiek na zateplenie budov (formou pôţičiek, financiami zo
štrukturálnych fondov), fondu reprodukcie, nenávratnej pôţičky na rekonštrukcie
stravovacích zariadení. V diskusii sa nedospelo k záveru.
P. Nahálka podal návrh prerušiť rokovanie a pokračovať aţ po predloţení materiálu v zmysle
uznesenia č. 15.3/2013.
Návrh uznesenia č. 16.1/2013:
AS STU prerušuje diskusiu a navrhuje pokračovať v rokovaní po predložení materiálu
v zmysle uznesenia AS STU č. 15.3/2013.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 41 členov AS
(za – 24, proti – 0, zdrţal sa – 17)
AS STU schválil uznesenie č. 16.1/2013
Bod 6 – Pôžička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS STU 25.
3. 2013 a 27. 4. 2013)
S. Unčík spresnil poţiadavku SvF ohľadne pôţičky na obnovu plášťa budovy. Navrhol, aby
v nadväznosti na záver predchádzajúceho bodu rokovania č. 5 prijal AS uznesenie, v ktorom
súhlasí s pozastavením splácania pôţičky SvF STU do schválenia „systému pre tvorbu
a pravidiel pre pouţívanie a spolufinancovanie investičných projektov STU“ v súlade
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s Plánom činností na zabezpečenie dlhodobého zámeru rozvoja STU v roku 2013, bod 5 ods.
d.
Rektor pripomenul, ţe pôţička sa nedá jednostranne zrušiť, musia sa zohľadniť ďalšie
nadväznosti.
Diskusia:
F. Janíček upozornil, ţe zmena zmluvy je právny dokument.
I.Ščepka skonštatoval, ţe členovia AS STU zmluvu nevideli a vyjadril pochybnosť, či AS
STU má právo vstupovať do zmluvy partnerov.
I.Hudec upozornil, ţe AS STU schválil len objem a účel pôţičky a nie znenie zmluvy.
J. Vajda doplnil, ţe AS STU prijalo len uznesenie o pridelení pôţičky a zmene splácania
pôţičky. Teraz by išlo o zmenu uznesenia, ktoré prijal senát.
M. Bobrík skonštatoval, ţe sa navzájom miešajú predmety bodov rokovania 5 a 6. Ţiadal
o konkrétne znenia uznesení k týmto bodom.
A. Kopáčik upozornil, ţe STU sa 1,5 roka rozhoduje o pôţičkách a doteraz nie je schválená
koncepcia.
Záver:
Z diskusie vyplynula poţiadavka, aby sa AS STU pred hlasovaním k záveru daného bodu
oboznámil so znením predmetnej zmluvy.
V zmysle rokovacieho poriadku AS STU v ďalšom hlasoval o predloţených návrhoch, ktoré
písomne podali S. Unčík a M. Bobrík.
Návrh uznesenia č. 16.2/2013:
AS STU súhlasí s pozastavením splácania pôžičky SvF STU do schválenia „systému pre
tvorbu a pravidiel pre používanie a spolufinancovanie investičných projektov STU“
v súlade s Plánom činností na zabezpečenie dlhodobého zámeru rozvoja STU v roku
2013, bod 5 ods. d., AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 41 členov AS
(za – 9, proti – 3, zdrţal sa – 29)
AS STU neschválil uznesenie č. 16.2/2013.
Návrh uznesenia č. 16.3/2013:
AS STU ukladá predsedovi predložiť presné znenie uznesení AS STU z minulého
obdobia vo vzťahu k predmetom bodu rokovania 5 a 6 zasadnutia AS STU 27. 5. 2013.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS
(za – 8, proti – 2, zdrţal sa – 27)
AS STU neschválil uznesenie č. 16.3/2013
Od bodu rokovania 7 viedol zasadanie podpredseda AS STU B. Kováč.
K bodu 7 – Dodatok č. 9 k Štatútu STU
Predseda LK AS informoval, ţe zasadanie LK AS prebiehalo ako koordinačná porada so
spracovateľom dodatku k štatútu, v predloţenom materiáli sú zapracované relevantné
pripomienky.
LK AS odporúča po prerokovaní materiál schváliť.
Úprava Štatútu STU dodatkom, aj keď je dodatok rozsiahly, bola zvolená z dôvodu
rýchlejšieho schválenia na ministerstve školstva.
Pre potreby univerzity bude spracované úplné znenie vrátane dodatkov.
Diskusia sa týkala čl. 33 – Vnútorné predpisy STU. Z diskusie nevyplynuli návrhy na
úpravu článku.
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Návrh uznesenia č. 16.4/2013:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 9 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 40 členov AS
(za – 40, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 16.4/2013
Rektor STU v zmysle zákona zašle dodatok č. 9 k Štatútu STU na registráciu MŠVVaŠ.
K bodu 8 – Študijný poriadok STU
Študijný poriadok bol prerokovaný vo vedení STU a v PK AS STU.
Predseda PK informoval, ţe materiál bol podrobne prerokovaný podľa jednotlivých článkov
a pripomienky boli zapracované počas zasadania s predkladateľom. Pedagogická komisia
odporúča Študijný poriadok predloţiť na rokovanie AS STU a ak nebudú závaţné
pripomienky aj schváliť.
Prerokovanie Študijného poriadku STU – pripomienky k jednotlivým článkom. (Ak článok
nie je uvedený, neboli k nemu pripomienky.)
Čl. 2, bod i): slovo poslucháč nahradiť slovom uchádzač
Čl. 5, bod (5): prebehla rozsiahla diskusia k riešeniu povinnej účasti študentov na vzdelávacej
činnosti. Návrhy boli, aby:
– účasť na prednáškach bola odporúčaná a na cvičeniach povinná,
– garanti študijného programu určili povinnosť,
– túto problematiku riešili študijné programy,
– odporúčanie či povinnosť sa neuvádzali v študijnom poriadku.
Z diskusie vyplynul návrh, aby sa účasť na vzdelávacej činnosti ponechala v znení platného
študijného poriadku.
Návrh znenia – uznesenia č. 16.5/2013:
Účasť študentov na prednáškach je odporúčaná. Účasť študentov na všetkých ostatných
organizovaných formách vzdelávacích činností je povinná.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 40 členov AS
(za – 22, proti – 10, zdrţal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 16.5/2013
Čl. 5, bod (6) je nadväzujúcim bodom na bod (5). Členovia AS STU mali pripomienky
k taxatívnemu vymenovaniu moţnosti ospravedlnenia neúčasti. Prorektor F. Horňák vysvetlil,
ţe toto znenie je poţiadavkou dekanov.
Návrh J. Dického: pred slovo vzdelávacej vsunúť slovo povinnej vzdelávacej činnosti a pri
taxatívnom vymenovaní pouţiť slovo najmä.
Čl. 8 bod (2): ponechať len text: Akademický rok sa člení na dva semestre.
Čl. 11 bod (6) doplniť:...môţe dekan povoliť spravidla v týchto...
Čl. 11 bod 6c) zmeniť na: ak je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké, športové
reprezentačné povinnosti.
Čl. 15 bod (7) upraviť na: Skúška má jeden riadny a jeden opravný termín. V odôvodnených
prípadoch môţe dekan fakulty povoliť aj druhý opravný termín.
Čl. 15 bod (8) upraviť na: Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „FX nedostatočne“ (čl. 16 tohto študijného poriadku), alebo stratil termín skúšky v zmysle čl. 3
bod 2 prílohy 1 tohto študijného poriadku má právo na konanie opravného termínu, ak
v zmysle bodu 7 tohto článku má takýto termín ešte k dispozícii. Vyčerpanie všetkých
termínov má za následok neabsolvovanie predmetu.
Predkladateľ súhlasil s presunom vety a doplnením.
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Doc. Cagáňová mala ešte pripomienky k čl. 21 a 34, tieto budú predloţené písomne.
Diskusia potom pokračovala k počtu opravných termínov.
Návrh znenia textu – uznesenie č. 16.6/2013:
Skúška má jeden riadny a dva opravné termíny. (dekanský termín vypadne).
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 39 členov AS
(za – 18, proti – 17, zdrţal sa – 4)
AS STU neschválil uznesenie č. 16.6/2013
Návrh znenia textu – uznesenie č. 16.7/2013:
Skúška má jeden riadny a jeden opravný termín. V odôvodnených prípadoch má právo
na 2 opravné termíny, ak o tom rozhodne fakulta.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 24, proti – 7, zdrţal sa – 5)
AS STU schválil uznesenie č. 16.7/2013
Predsedajúci ukončil diskusiu k Študijnému poriadku STU. Navrhol, aby od čl. 16 sa členovia
k materiálu vyjadrili písomne a svoje návrhy zaslali tajomníčke AS STU do 29. 5. 2013 do
12.00 hod.
Členovia AS STU aj predkladateľ s týmto návrhom súhlasili.
Pedagogická komisia spolu so spracovateľom študijného poriadku prerokuje pripomienky.
I.Ščepka navrhol, aby na prerokovaní sa zúčastnili aj prodekani.
Záver:
AS STU uskutočnil 1. čítanie Študijného poriadku STU s pripomienkami po čl. 16.
K bodu 9 – Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
Kvestor informoval, ţe predloţený návrh zohľadňuje pripomienky členov AS STU, ktoré boli
prednesené na rokovaní AS STU 29. 4. 2013.
LK AS prerokovala na svojom zasadaní predloţený materiál a odporúča ho AS STU schváliť.
Návrh uznesenia č. 16.8/2013
AS STU schvaľuje Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS
(za – 38, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 16.8/2013
K bodu 10 – Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu
na jeho odvolanie
Predseda LK AS informoval prítomných, ţe legislatívna komisia konštatuje, ţe platný
volebný poriadok pre voľby rektora je v súlade s novelou zákona a nie je ho potrebné
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upravovať. LK AS navrhuje ponechať znenie volebného poriadku a odporúča opraviť len
gramatické chyby.
Záver:
AS STU súhlasí s rozhodnutím LK AS.
K bodu 11 – Rozličné
Predseda AS uviedol návrh na zmenu Rokovacieho poriadku čl. 9 , ktorý podala D. Rosinová.
Návrh bude prerokovaný v LK AS a záver predloţený na júnové zasadnutie AS.
Najbliţšie zasadanie P AS bude 10. 6. 2013 a zasadanie AS STU dňa 24. 6. 2013.

Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

Overili:
Boris Roháľ-Iľkiv
Jakub Šimko
30. 5. 2013
Zapísala: Viera Jančušková
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