AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 9
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. 5. 2012 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: I. Ščepka (SjF), F. Fraňo (SjF), J. Majera (SjF), F. Janíček (FEI), M. Horniak
(FEI), M. Kalabová(FCHPT), A. Ház (FCHPT), B. Kováč (FA), P. Tanuška (MTF)
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, Ľ. Vitková, V. Źúbor, F. Hulík, M.
Zajko
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 23. 4. 2012
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie Dodatku č. 8 k Štatútu STU
6. Schvaľovanie predaja majetku v Modre – Harmónii
7. Voľby členov pedagogickej komisie AS STU
8. Rozličné

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
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
S. Unčík, M. Rapčík
a za skrutátorov:
M. Andráš, G. Szántová
Hlasovanie o voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Rektor predložil na rokovanie dva ďalšie materiály. Nakoľko tieto materiály neboli zaradené
do programu a podklady na rokovanie boli distribuované až 28. 5. 2012 v predpoludňajších
hodinách, predseda vyzval prítomných, aby rozhodli o ich dodatočnom zaradení do programu
rokovania.
Návrh uznesenia č. 9.1/2012:
AS STU súhlasí s dodatočným zaradením Návrhu na vymenovanie členov disciplinárnej
komisie STU pre študentov zapísaných na univerzitných študijných programoch do
programu rokovania 28. 5. 2012.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 9.1/2012.
Návrh uznesenia č. 9.2/2012:
AS STU súhlasí s dodatočným zaradením materiálu Ďalšie podmienky prijímania na
štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 23, proti – 0, zdržal sa – 12)
AS STU schválil uznesenie č. 9.2/2012.
Dodatočne schválené body programu budú zaradené pred bod 8/ programu -Rozličné.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 23. 4. 2012
O zasadaní Správnej rady STU informoval prítomných člen SR STU J. Dický.
Nikto z prítomných nemal pripomienky k zápisnici AS STU z 23. 4. 2012. Uznesenie č.
8.6/2012 má termín plnenia do konca roka 2012, inak z rokovania 23. 4. 2012 nevyplynuli
žiadne termínované uznesenia.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o rokovaniach vedenia STU a kolégia rektora, ktoré sa zaoberali:
– informáciou o stave verejného obstarávania na projektoch ŠF EÚ,
– informáciou o stave finančných tokov na projektoch ŠF EÚ,
– dizajn manuálom s príležitosti 75. výročia založenia STU,
– návrhom úpravy Štatútu STU,
– návrhom na udeľovanie Ceny Samuela Mikovíniho,
– cenníkom produktov MMC STU,
– letnou univerzitou pre stredoškolákov,
– udelením Plakety STU Irine Georgieve Bokovej a Robertovi Špačkovi,
– počtom miest na prijatie doktorandov na fakultách.
Rektor ďalej informoval o stretnutí výskumne orientovaných vysokých škôl s ministrom
školstva, Dunajskej stratégii EÚ, návšteve prezidenta univerzity z Číny a o koordinácii
športových aktivít na univerzite.
Diskusia:
V. Lukeš sa zaujímal o spoluprácu MMC s fakultami, konkrétne na pozvanie za strany
FCHPT nedostali žiadnu reakciu. Prorektor M. Peciar požiada riaditeľa MMC o vysvetlenie.
J. Dický sa zaujímal o cenové hladiny jedál v jedálňach univerzity. Ďalej položil rektorovi
otázky súvisiace s prípravou hodnotiacej správy o priebežnom vyhodnocovaní kvality
pedagogického procesu na STU a fakultách.
F. Horňák vysvetlil, že hodnotenie sa týka predmetov, preto dekani oslovili priamo garantov.
Členovia senátu upozornili na dvojkoľajnosť v otázke zabezpečovania vzdelávania
a nevyjasnenosť zodpovednosti garantov štúdia a vedúcich ústavov v danej oblasti.
K bodu 5 – Dodatok č. 8 k Štatútu STU
Rektor uviedol zmeny, ktoré sú v Dodatku č. 8 k Štatútu STU.
Pre krátkosť času členovia legislatívnej komisie sa k predloženému materiálu vyjadrovali
písomne. Člen LK AS J. Híveš informoval, že členovia LK k Dodatku č. 8 k Štatútu STU
nemali pripomienky a súhlasia s jeho znením.
LK AS odporúča materiál na schválenie AS STU.
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I.Hudec mal námietku k úhrade poplatkov do 10 dní po doručení vyzvania. Vysvetlenie
rektora: Doručenie bude adresované do vlastných rúk a bude akceptovaný doklad o poukázaní
úhrady.
Návrh uznesenia č.9.3/2012
AS STU schvaľuje Dodatok č. 8 k Štatútu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 9.3/2012
K bodu 6 – Návrh predaja majetku v Modre - Harmónii
Rektor uviedol materiál na predaj majetku FCHPT v Modre – Harmónii. Členovia AS
nepoložili žiadne otázky k predloženému materiálu.
Návrh uznesenia č. 9.4/2012
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje predaj nehnuteľností, budovy spolu
s pozemkami v Modre – Harmónii, zapísaných na liste vlastníctva č. 1739, katastrálne
územie Modra ako
Parcely registra „C“
Parcelné číslo 4988/1 o výmere 1207 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
a
Stavba súpisné číslo 3131 na parcele číslo 4988/1

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 9.4/2012
K bodu 7 – Voľby členov pedagogickej komisie AS
Na základe volieb, ktoré prebehli na fakultách, zloženie pedagogickej komisie AS STU je:
Zamestnanecká časť:
1/ doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – SvF
2/ prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. – SjF
3/ doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. – FEI
4/ prof. PhDr. Miroslav Bobrík – FCHPT
5/ doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. – FA
6/ doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. – MTF
7/ Ing. Juraj Štefanovič, PhD. – FIIT
8/ prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. – ÚM
Študentská časť:
1/ Bc. Martin Kuruc – ÚM
2/ Ing. Jakub Šimko – FIIT
Členovia pedagogickej komisie si spomedzi seba tajnou voľbou zvolili predsedu PK AS.
Voľby viedla senátorka D. Rosinová, ktorá AS STU oznámila nasledovný výsledok:
Na voľbách sa zúčastnilo 9 členov, bolo odovzdaných 9 volebných lístkov, ktoré boli všetky
platné. Za predsedu pedagogickej komisie AS STU bol zvolený Stanislav Unčík ôsmimi
hlasmi.
D. Rosinová skonštatovala, že voľby prebehli v súlade s Rokovacím poriadkom AS STU
a výsledok je právoplatný.
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K bodu 8 – Návrh na vymenovanie členov disciplinárnej komisie STU pre študentov
zapísaných na univerzitných študijných programoch
Rektor predniesol návrh na zriadenie disciplinárnej komisie STU pre študentov zapísaných na
univerzitných študijných programoch, ktoré sú v súčasnosti len na ÚM. Povinnosť zriadiť
disciplinárnu komisiu vyplýva zo zákona o vysokých školách.
Diskusia sa týkala spresnenia názvu disciplinárnej komisie. Po diskusii zostal pôvodne
navrhovaný názov.
Návrh uznesenia 9.5/2012
AS STU schvaľuje návrh na vymenovanie členov disciplinárnej komisie STU pre
študentov zapísaných na univerzitných študijných programoch
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 9.5/2012
K bodu 9 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové
plánovanie v akad. roku 2013/2014
Prorektor F. Horňák objasnil, že ďalšie podmienky prijímania na akad. rok 2013/2014 musia
byť schválené a zverejnené do 20. 9. predchádzajúceho akad. roka.
Diskusia:
J. Dický sa informoval na kvalifikačné zabezpečenie študijného programu Priestorové
plánovanie.
M. Bobrík sa opýtal na súvislosť medzi manažmentom a priestorovým plánovaním.
M. Finka uviedol, že v súčasnosti priestorové plánovanie sa skôr vyučuje na ekonomických
a enviromentálnych školách, patrí však aj na našu univerzitu ako interdisciplinárny odbor.
Ľ. Čaplovič: požiadal o objasnenie bodového ohodnotenia študentov pri prijímacom konaní
a zároveň položil otázku, či by nemali byť jednotné kritériá pre prijímanie všetkých
uchádzačov o štúdium na celej STU
P. Pištek: Upozornil, že zoznam prijatých študentov zverejnený na webovej stránke by mal
byť anonymizovaný a teda upraviť formuláciu v dokumente.
Predsedajúci navrhol znenie uznesenia:
Návrh uznesenia č. 9.6/2012:
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP
priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014 s pripomienkami.
S. Unčík navrhol obdobné znenie avšak bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 10, proti – 1, zdržal sa – 22)
AS STU neschválil uznesenie č. 9.6/2012
Pred hlasovaním o návrhu S. Unčíka menovaný vyzval prítomných, aby si uvedomili, že
predložený materiál sa týka len ďalších podmienok prijímania a nie existencie ÚM.
Rektor objasnil, že univerzita má platnú akreditáciu pre študijný program Priestorové
plánovanie, materiál sa zaoberá len podmienkami prijímania. Ak nebudú včas schválené
a zverejnené, program bude likvidovaný.
Na základe diskusie vznikol ďalší návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia č. 9.7/2012:
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP
priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014 bez pripomienok.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 17, proti – 0, zdržal sa – 16)
AS STU schválil uznesenie č. 9.7/2012.
K bodu 10 – Rozličné
Najbližšie zasadanie AS STU 25. 6. 2012 bude slávnostné v súvislosti s oslavami 75. výročia
založenia univerzity a 250. výročia vzniku BANSKEJ AKADÉMIE v Banskej Štiavnici.
Súčasne bude slávnostne uvedená do prevádzky nová budova FIIT STU.
J. Dický informoval, že na SvF v tento deň prebiehajú štátnice.
Predseda uviedol, že sa blíži koniec akademického roka a a v tomto čase končia štúdium na
STU niektorí študenti –senátori. Podľa aktuálneho stavu na fakultách a celouniverzitných
pracoviskách STU vyhlási predseda AS v zmysle Zásad volieb do AS STU Čl.9 doplňujúce
voľby do AS STU.

Karol Jelemenský
predseda AS STU

Overili:
Stanislav Unčík
Marek Rapčík

31. 5. 2012
Zapísala: Viera Jančušková
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