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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  24 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 31. 3. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov 

Ospravedlnení: G. Szántová (SvF), A. Ház, L. Uhorskaiová (FCHPT), B. Somora, M. 

Buranovský, I. Siláči (FA), D. Cagáňová, P. Tanuška (MTF),  

Neospravedlnení: P. Beňo (FEI), L. Šarkőzi (ÚM)  

Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, A. Kopáčik, P. Čičák, 

M. Haladejová, E. Jevčáková 

 

K bodu 1 – Otvorenie, odovzdanie osvedčenia novému členovi AS STU 

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

Minútou ticha vyjadrili členovia AS STU spomienku na prof. Z. Iždinskú. 

Novým členom AS STU za SjF sa stal Vladimír Chmelko, ktorému predseda AS STU 

odovzdal osvedčenie. 

 

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

zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie, odovzdanie osvedčenia novému  členovi 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 24. 2. 2014 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Vyhodnotenie plnenia plánu činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého 

zámeru STU v roku 2013 

6. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2014 

7. Zámer zhodnotiť časti pozemkov STU na Bočnej a Technickej ulici na Trnávke 

v Bratislave 

8. Zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 1 

9. Zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 2 

10. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

11. Informácia o riešení nedostatkov koncesnej zmluvy v rámci stravovania na FEI 

STU 

12. Dodatok č. 1 k Štatútu SvF 

13. Dodatok č. 4 k Štatútu FCHPT 

14. Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT 

15. Rôzne 

a/ Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku CAŠ 

 

 

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

Ľubomír Čaplovič, Natália Horňáková 

a za skrutátorov: 

Milan Andráš, Michal Ondruška 
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J. Vajda navrhol z programu vyradiť bod 5/Vyhodnotenie plnenia plánu činností na 

zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2013 a bod 11/ Informácia o riešení 

nedostatkov koncesnej zmluvy v rámci stravovania na FEI STU, nakoľko členovia AS STU 

k týmto bodom nedostali písomný materiál. Po vysvetlení, že k bodu 11 je len ústna 

informácia, členovia AS STU hlasovali o vyradení bodu 5. Tento materiál nedostala približne 

polovica členov AS STU, nakoľko im zo sekretariátu AS nebol doručený. 

Rektor pripustil možnosť vyradiť bod 5 z programu, nakoľko ide o správu o plnení plánu 

činnosti STU v roku 2013 a neovplyvňuje materiál zaradený v bode 6. Táto správa môže byť 

predložená aj na ďalšom rokovaní senátu. 

 

Návrh uznesenia č. 24.1/2014: 

AS STU navrhuje, aby bod 5 programu zasadania AS STU bol vyradený. 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 21)  

Predseda AS STU skonštatoval, že väčšina členov AS STU hlasovala za vyradenie bodu 5 

z programu. 

 

Návrh upraveného programu. 

1. Otvorenie, odovzdanie osvedčenia novému  členovi 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 24. 2. 2014 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2014 

6. Zámer zhodnotiť časti pozemkov STU na Bočnej a Technickej ulici na Trnávke 

v Bratislave 

7. Zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 1 

8. Zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 2 

9. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

10. Informácia o riešení nedostatkov koncesnej zmluvy v rámci stravovania na FEI 

STU 

11. Dodatok č. 1 k Štatútu SvF 

12. Dodatok č. 4 k Štatútu FCHPT 

13. Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT 

14. Rôzne 

a/ Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku CAŠ 

 

Hlasovanie o upravenom programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)  

 

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 24. 2. 2014 

P AS STU zasadalo 17. 3. 2014. P AS nemalo pripomienky k zápisnici zo zasadania 24. 2. 

2014. Po zasadaní P AS sa uskutočnilo stretnutie s akademickou obcou v aule na Mýtnej ulici. 

Predseda sa kriticky vyjadril k účasti na uvedenom podujatí. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval o pridelení dotačných prostriedkov z ministerstva školstva. Dotácia je 

o 260 000 € nižšia ako v roku 2013. 
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11. 3. 2014 bola podpísaná Kolektívna zmluva STU. 

6. a 7. 3. 2014 zasadala Rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia. 

Ku dňu učiteľov sa uskutočnil slávnostný koncert umeleckého súboru Technik. 

Za vedecký park bola odovzdaná 2. monitorovacia správa s pozitívnou odozvou. 

 

 

K bodu 5 – Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2014 

Predsedovia komisií sa vyjadrili k plánu činností z hľadiska náplne svojich komisií. 

S. Unčík mal otázku, či ukončenie akreditácie bude v roku 2014. 

I.Hudec upozornil na tri rozpracované úlohy, ku ktorým nie je stanovené ukončenie. 

I.Ščepka skonštatoval, že v pláne nie sú úlohy týkajúce sa legislatívy. 

Diskusia: 

Ľ. Čaplovič upozornil na zastaraný katalóg pracovných činností, v ktorom chýbajú napr. 

pracovníci v laboratóriách. Položil aj otázku ako budú finančne zabezpečené opravy 

prístrojov v centrách excelentnosti. 

B. Rohaľ- Ilkiv upozornil na nepostačujúcu anglickú verziu na www stránkach STU, ktorá 

zabezpečuje informácie o pedagógoch STU. 

V. Chmelko sa zaujímal o rámcové zmluvy s podnikmi a o spoluprácu s praxou. 

 

Návrh uznesenia č. 24.2/2014: 

AS STU prerokoval plán činností v rámci Dlhodobého zámeru STU v roku 2014 

s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 24.2/2014. 

 

K bodu 6 – Zámer zhodnotiť časti pozemkov STU na Bočnej a Technickej ulici na 

Trnávke v Bratislave 

 

Prorektor M. Sokol predstavil zámer zhodnotiť časti pozemkov STU na Bočnej a Technickej 

ulici v Bratislave. Na situačnom pláne objasnil majetkové pomery. Časť pozemkov vlastní 

mesto a dva objekty sú dlhodobo prenajímané. Na časti pozemkov sú skládky. 

Cieľom zámeru je zhodnotenie celého územia a určenie jeho ďalšieho využitia. 

B. Kováč navrhol najprv urobiť urbanistickú štúdiu využitia areálu. 

 

Návrh uznesenia č. 24.3/2014: 

AS STU berie na vedomie informáciu o zámere zhodnotiť časti pozemkov STU na 

Bočnej a Technickej ulici na Trnávke v Bratislave a odporúča v predloženom zámere 

pokračovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 23, proti – , zdržal sa – 11)  

AS STU schválil uznesenie č. 24.3/2014. 

 

 

K bodu 7 – Zámerna odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 1 

V rámci riešeného územia prerokovaného v predchádzajúcom bode sú dve nehnuteľnosti 

v dlhodobom prenájme. 

P. Nahálka upozornil na to, že v prípade ak túto nehnuteľnosť STU predá, majiteľ sa stane 

účastníkom konania pri ďalších stavebných aktivitách STU. 

Návrh uznesenia č. 24.4/2014 
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AS STU berie na vedomie zámer na odpredaj nehnuteľnosti v Bratislave, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 904 pre katastrálne územie Trnávka pozemok parc. č. 16952/185 vo 

výmere 1355 m2 ostatné plochy a parc. č. 16952/193 vo výmere 254 m2 zastavané plochy 

a nádvoria a odporúča podniknúť všetky ďalšie úkony na odpredaj nehnuteľnosti 

a opätovne materiál predložiť na schválenie AS STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 5)  

AS STU schválil uznesenie č. 24.4/2014. 

 

 

K bodu 8 – Zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave – Trnávka 

Návrh uznesenia č. 24.5/20174: 

AS STU berie na vedomie zámer na odpredaj nehnuteľností v Bratislave, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 904 pre katastrálne územie Trnávka pozemok parc. č. 16952/132 vo 

výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 16952/134 vo výmere 1207 m2 

zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 16952/192 vo výmere 716 m2 ostatné plochy 

a odporúča podniknúť všetky ďalšie úkony na odpredaj nehnuteľností a opätovne 

materiál predložiť na schválenie AS STU. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 9)  

AS STU schválil uznesenie č. 24.5/2014. 

 

K bodu 9 – Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 
STU plánuje uzavrieť sedem zmlúv s nájomcami. Ekonomická komisia sa zaoberala 

nájomnými zmluvami . Otázka členov EK AS sa týkala nájomnej zmluvy s IT-CROWD 

v novej budove FIIT. FIIT bola postavená z veľkej časti z univerzitných prostriedkov. 

Odporúčanie EK AS: 

Zvážiť iný režim odvodov v prípadoch nájomných zmlúv na FIIT. 

 

Návrh uznesenia č. 24.6/2014: 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľných vecí STU 

s nájomcami: 

ENERGY – TEC, s. r. o., Staré grunty 53, Bratislava 

Lignotesting, a. s., Technická 5, Bratislava 

REFIN, s. r. o., Drieňová 24, Bratislava 

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

ASSA SR, s. r. o., Vašinova 61, Nitra 

Miroslav Mikulík, Šustekova 7, Bratislava 

IT-CROWD, s. r. o., Gorkého 3, Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 24.6/2014. 

 

 

K bodu10/ Informácia o riešení nedostatkov koncesnej zmluvy v rámci stravovania na 

FEI STU 

Rektor podal ústnu informáciu o riešení nedostatkov: 
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1/ S koncesionárom Delikanti, s. r. o., bola dňa 28. 3. 2014 uzavretá a v Centrálnom registri 

zmlúv dňa 31. 3. 2014 zverejnená  Dohoda o urovnaní (za obdobie od uzavretia neplatnej 

Koncesnej zmluvy na prevádzku stravovacej jednotky v priestoroch FEI STU, t. j. odo dňa 28. 

6. 2013 do účinnosti platnej Koncesnej zmluvy na predmetnú službu, t. j. do 24. 1. 2014)  

2/ S koncesionárom Delikanti, s. r. o., bola dňa 28. 3. 2014 uzavretá a v Centrálnom registri 

zmlúv dňa 31. 3. 2014 zverejnená Dohoda o spolupráci, ktorej predmetom je oprávnenie 

koncesionára používať systém KREDIT (ktorý preukazuje a dokladuje možnosť STU na 

poberanie štátneho príspevku na stravovanie študentov) a súčasne sa dohodli podrobnosti 

o úprave práv a povinností STU ako obstarávateľa a Delikanti, s. r. o., ako zmluvného 

dodávateľa stravovacích služieb pre zamestnancov STU a študentov STU. 

Oba právne úkony nadobudnú účinnosť 1. apríla 2014. 

 

Záver: 

AS STU zobral na vedomie informáciu o riešení nedostatkov koncesnej zmluvy. 

 

K bodu 11/ Dodatok č. 1 k Štatútu SvF 

Všetky predložené dodatky k štatútom fakúlt prerokovala legislatívna komisia. Komisia má 

jednu pripomienku k nejednotnosti názvu univerzity. Názvy sa majú zjednotiť na: Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, STU v Bratislave a STU. 

Komisia skonštatovala, že štatúty, aj keď majú svoje niektoré špecifiká, sú zjednotené 

a obsahujú ustanovenia  vyplývajúce z platného zákona o vysokých školách  (poznámka: ide 

o jeho  novelu účinnú od 1. januára 2013, ktorá bola na podmienky STU vydaná ako Dodatok 

číslo 9 k Štatútu STU, na základe ktorého sa zosúlaďovali štatúty fakúlt STU so Štatútom 

STU. 

JUDr. Haladejová objasnila, že súčasne s aktuálnymi dodatkami štatútov jednotlivých fakúlt 

si fakulty STU vydajú na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v aktuálnom 

dodatku k štatútu fakulty aj úplné znenie štatútu fakulty. Úplné znenia štatútov fakúlt budú 

vydané ako samostatne číslované vnútorné predpisy fakulty, ktoré sú spôsobilé na ich 

používanie vo vzťahu dovnútra i navonok. Budú podpísané predsedom AS STU, príslušným 

dekanom fakulty a príslušným predsedom AS fakulty. 

 

Návrh uznesenia č. 24.7/2014: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 24.7/2014. 

 

K bodu 12/ Dodatok č. 4 k Štatútu FCHPT 

K Dodatku č. 4 k Štatútu FCHPT platí rovnaké stanovisko ako k bodu 11/. 

 

Návrh uznesenia č. 24.8/2014: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 4 k Štatútu Fakulty chemickej a potravinárskej 

technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 24.8/2014. 

 

K bodu 13/ Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT 
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B. Kováč upozornil na formálny nesúlad v číslovaní doplnku a textom úplného znenia 

a odporučil materiál skontrolovať a znovu predložiť na odsúhlasenie AS STU: 

Predseda LK tiež upozornil na niektoré nezrovnalosti v úplnom znení s Dodatkom č. 3 

k Štatútu FIIT, aj keď sa komisia úplnými zneniami nezaoberala. 

Dekan FIIT stiahol Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT Uvedené nezrovnalosti FIIT opraví a dodatok 

znova predloží na schválenie v AS STU. 

 

Všetci, ktorí pripravovali dodatky k štatútom poďakovali JUDr. Haladejovej za 

ústretovú pomoc pri vytváraní týchto dokumentov. 

 

K bodu 14/ Rôzne 

a/ Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku CAŠ 

Materiál uviedol prorektor M. Sokol. 

LK AS materiál prerokovala, nemá vecné pripomienky len poznámku, že úplné znenie má 

obsahovať aj všetky prílohy. 

Diskusia sa týkala počtu tenisových kurtov, kompetenciami inštruktora a rozpočtu pre CAŠ. 

Rektor uviedol, že CAŠ v súčasnosti nemá finančné straty. 

 

b/ pripomienka k neskoro dodávaným materiálom na rokovanie 

D. Rosinová listom upozornila predsedu AS STU o neskoro dodávaných materiáloch na 

rokovanie. 

Predseda AS STU citoval článok 9 Rokovacieho poriadku AS STU, v ktorom sa hovorí, že 

predkladacia lehota je 2 týždne. Predsedníctvo AS STU sa môže v jednotlivých prípadoch 

uzniesť na skrátení predkladacej lehoty, najviac však o jeden týždeň. 

Členom AS STU sú predkladané materiály, ktoré sú schválené vedením STU a aj kolégiom 

rektora. Problém nastáva, keď kolégium zasadá tri pracovné dni pred zasadaním AS STU. 

Aby sa vyriešil tento problém, rektor sľúbil zabezpečiť, aby sa materiály zverejnili po 

schválení vo vedení na dokumentovom serveri AIS. Prípadné zmeny, ktoré vyplynú zo 

zasadania kolégia rektora budú členom AS STU dodané po zasadaní kolégia. Definitívne 

materiály budú zaslané tajomníčke AS STU. 

 

c/ Rektor STU v zmysle zákona odovzdal predsedovi AS STU majetkové priznanie. 

 

Zasadanie AS STU bude 28. 4. 2014, zasadanie P AS bude 14. 4. 2014. 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v.r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Ľubomír Čaplovič 

Natália Horňáková 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 


