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Z á p i s n i c a č. 16
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 6. 2005 o 14.00 h.
na R STU
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny k originálu zápisnice. Na začiatku zasadnutia
bolo prítomných 32 senátorov.
Ospravedlnení: prof. P. Šimon (SvF), S. Hudáková (SvF), M. Repko (SjF), P. Brezina (FEI),
P. Iring, J. Lenhardt (MTF)
Neospravedlnení: K. Hrušková (SvF), M. Lenobel (SjF), L. Potoková (FA)
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer, prof. J. Kalužný, prof. R.
Špaček, Ing. H. Žideková, prof. D. Petráš, doc. K. Jelemenský, prof. D. Bakoš, doc. J.
Dvoran, Ing. F. Hulík, Ing. B. Bőhmer, Ing. J. Špička.
V úvode predseda LK AS prof. Koman odovzdal osvedčenia o zvolení za členov AS STU za
študentskú časť Miroslave Špaňovej a Jurajovi Jurčovi.
Návrh programu:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS
STU dňa 30. 5. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Akademický informačný systém – informácia
5. Pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU
6. Štatút Rady ubytovaných študentov
7. Štatút FCHPT – novela
8. Rozličné
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Prof. M. Žalman, predseda AS STU, úvodom privítal hostí a senátorov.
Predseda AS STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia AS STU.
Konštatoval, že materiály k bodom 5, 6, 7, boli riadne a včas zaslané všetkým senátorom. Na
rokovanie boli všetky uvedené materiály pripravené i v písomnej forme v počte 10 ks.
V desiatich exemplároch bol na zasadanie AS STU pripravený materiál – informácia o stave
procesu obstarávania „Akademického informačného systému“ pre STU a Univerzitný
informačný systém Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne.

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Michal Ďurfina
a za skrutátorov:
doc. Ing. Ernest Gondár, CSc.
Ing. Vladimír Marko
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 32 senátorov
(za – 32, proti – 0, zdržalo sa – 0).
AS STU schválil program zasadnutia.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 30. 5. 2005
Zápisnica z 30. 5. je podpísaná overovateľmi a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Uznesenie č. 14/8/2005 – nesplnené, prekladá sa
Študentská časť AS STU žiada pána rektora, aby na zasadnutí AS STU 30. 05. 2005 predložil
analýzu poplatkov za ubytovanie a predložil návrh cenotvorby poplatkov za ubytovanie
spoločne so vzorcom na stanovenie ceny za jedno lôžko.
Po prerokovaní s predkladateľom bol tento materiál odsunutý na prvé rokovanie v jeseni.
Uznesenie č. 15/4/2005 – trvá, termín je 1. jesenné zasadanie AS.
V období medzi zasadaniami AS STU sa LK AS zaoberala Štatútom Rady ubytovaných
študentom a EK AS pravidlami započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU.
Predsedníctvo AS zasadalo 13. júna, zaoberalo sa návrhom programu dnešného zasadania,
zápisnicu dostali všetci členovia AS STU. Mimoriadne zasadanie predsedníctva sa
uskutočnilo dnes o 13.00 hodine. O predmete zasadania bude podaná informácia v bode
Aktuálne otázky STU.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Aktuálne otázky STU sa preberali formou otázok členov AS vedeniu.
1/ Prof. Návrat dal konkrétnu otázku: dokedy STU rozhodne o lokalizácii FIIT? Prorektor
Molnár informoval, že je pripravená kompletná pasportizácia priestorov. Rektor STU už
navrhol riešenie, ktoré však nebolo akceptované zo strán obidvoch fakúlt. Z diskusie
vyplynulo, že je potrebné dodržať termín, ktorý bol stanovený pri rozhodnutí o zriadení FIIT.
Senát má právo žiadať rektora, aby urobil odpočet a konkretizoval, aké kroky sa podnikli.
Bolo by vhodné, aby rektor predložil AS aj pasportizáciu priestorov. O riešení tohto
problému sa malo hlasovať v bode Rozličné, dovtedy sa tieto problémy overia v zápisniciach
z AS. Ak v zápisniciach z roku 2003 nebude stanovený termín, AS požiada rektora, aby
najneskôr do 1. 10. 2005 predložil návrh lokalizácie FIIT.
Výpis uznesení zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa

23. 6. 2003
Uznesenie č. 2. 6
AS STU ukladá rektorovi STU vytvoriť potrebné podmienky pre zriadenie FIIT STU.
Uznesenie č. 2. 7
AS STU ukladá rektorovi STU prideliť priestory FIIT STU na základe analýzy vyťaženosti
priestorov STU.
2/ Odkedy sa môžu dávať objednávky na počítače?
Kvestorka objasnila, že otázka súvisí s vydaným usmernením k majetku a o nákupe
počítačov. Smernica sa prepracováva s tým, že je možné usmernenie zmeniť buď
s účinnosťou od 1. 1. 2005 alebo až od 1. 1. 2006. Odporúča, aby sa to urobilo aj spätne, aj
keď bude s tým viac práce – za obdobie 1. – 5.mesiac to bolo 157 účtovných prípadov na
siedmich subjektoch, ktoré bude potrebné preúčtovať. Musí sa aj zvážiť ako to ovplyvní
náklady konkrétnych fakúlt. Bude to treba prekonzultovať s tromi fakultami, ktoré boli
najväčšími nákupcami.
3/ Predseda AS informoval prítomných o tom, že postupne v dvoch týždňoch dostávali rektor
a členovia predsedníctva AS listy, v ktorých študenti, členovia AS, oznamujú, že vyzvali
prorektora prof. Molnára na odstúpenie v súvislosti so zverejnením informácií Ústavu pamäti
národa, kde figuruje ako tajný agent ŠTB. Predseda AS prečítal senátu plné znenie listu.
Prítomní členovia študentskej časti AS STU sa dištancovali od obvinení. Prorektor V. Molnár
prečítal prítomným rozsudok Mestského súdu v Prahe z roku 1993, v ktorom sa určuje, že
nebol agentom ŠTB. Vedúci úradu rektora prečítal prítomným vyhlásenie rektora adresované
AS ohľadne anonymných listov. Všetky tri listy sú priložené k originálu tejto zápisnice.
K bodu 4 – Akademický informačný systém
Prorektor V. Molnár informoval členov AS o stave procesu obstarávania akademického
informačného systému pre STU. Na základe výberového konania jediný informačný systém,
ktorý spĺňal dané požiadavky zo strany STU bol AIS TU Graz. Tento systém dostal európsku
cenu za najlepší informačný systém v Európe, je v súčasnosti najprogresívnejším
informačným systémom. Implementácia rakúskeho systému na podmienky STU nemá žiadne
neprekonateľné problémy, najväčšie rozdiely sú v module uchádzač o štúdium. Čo sa týka
rozdielov oproti iným informačným systémom, ktoré sa ponúkali, je prednosťou, že ide tu
o nástroj, ktorý má pomôcť manažmentu. Doterajšie nástroje (napr. Študent) boli stavané len
na správu. Systém TU Graz pozostáva z radu nástrojov, ktoré analyzujú, napr. vyťaženosť
učiteľov, granty, vedecké projekty, citácie, prepojenie na knižničný systém a pod., je to
nástroj na inej úrovni ako naprogramované systémy administrácie. Stredobodom celého
procesu je študent, zamestnanec – profesor, docent, a organizácia univerzity. Tieto tri celky sú
prepojené spoločnou databázou na celej univerzite. Čo sa týka harmonogramu implementácie
– od septembra 2006 sa postupne budú spúšťať moduly na celej univerzite podľa dôležitosti.
Od januára do apríla 2007 by agenda prechádzala na tento informačný systém od zápisu
študenta, cez skúšky až po vydanie diplomu a od 1. 9. 2007 by bola celá univerzita riadená
týmto systémom v plnom rozsahu.
Čo sa týka ceny – ponuka bude v zatvorenej obálke, musí sa otvoriť pred komisiou.
V rokovacom poriadku je ustanovené, že môžeme ešte vyjednávať. Očakáva sa suma okolo
30 – 40 miliónov na komplexný manažérsky nástroj – riadenie univerzity a služby pre
študentov a okrem toho, licencia na desať rokov bude predstavovať 9 – 10 miliónov ročne.

Predseda AS prof. Žalman upresnil, že v predloženom materiáli je uvedené, že komisia
vyhodnocovala ponuky 4 spoločností. Skutočnosť nie je správne formulovaná, komisia
vyhodnocovala len ponuky po stránke formálnej – či majú všetky predpísané náležitosti. Na
základe tohoto výberu postúpila len TU Graz, ale konečné výberové konanie ešte nebolo
realizované, to bude najskôr 6. 7. 2005. Problém nastáva, že v predloženom podklade sa
uvádza, že výberové konanie bude 6. 7. a zmluva musí byť podpísaná do 30. 7. 2005, teda vo
veľmi krátkom čase. Okrem toho ešte upozornil na vyjadrenie dekana FIIT Ľ. Molnára na KR
20. 06. 05 – citácia zo zápisnice: dekan „zaujímal sa, či bol zo strany STU stanovený nejaký
limit na cenu AIS. Neodsúhlasili sme konkrétny informačný systém zatiaľ. Je tu aj český AIS
za zlomkovú cenu“.
Predseda AS ďalej informoval, že sa prihlásila aj firma Dupres, ktorá na vlastné náklady
vyvíja obdobný systém, rada by spolupracovala s STU, pripravuje zmluvu s TU Košice na
poskytnutie analýzy a vývojových pracovníkov. Podotkol, že ani kolégium rektora nie je
presvedčené, že TU Graz predložila najvýhodnejší systém. Situácia je dnes iná ako pred
dvoma rokmi, keď sa uvažovalo so zavedením AIS, treba analyzovať novú situáciu.
V dlhšej diskusii členov senátu najviac rezonovala otázka ceny AIS. Členovia senátu sa
zhodli, že cena, aj keď zatiaľ len informatívna, je vysoká. Navrhli, či by nebolo vhodné aj za
cenu dvoch – troch mesiacov zdržania prehodnotiť ponuku. Členovia AS nespochybňovali
kvalitu AIS TU Graz, len upozornili na to, že treba zvážiť aké vlastnosti majú ďalšie
porovnateľné systémy, či ponuka Grazu je naozaj najvýhodnejšia. Ďalšou otvorenou otázkou
ostalo finančné zabezpečenie odborníkov, ktorí budú zavádzať AIS a ďalšie personálne
i finančné zabezpečenie chodu tohto systému.
Pán prorektor Redhammer upozornil na to, že STU na kvalitné riadenie nutne potrebuje
informačný systém, ale v rámci svojich súčasných kapacít ho sama nedokáže zabezpečiť. Je
presvedčený, že dnes máme na dosah IS na európskej úrovni. Nehodnotil ponúkaný systém
z hľadiska kvality ani po stránke finančnej, ale upozornil na to, že dlhšie váhanie by zase
mohlo oddialiť zavedenie IS o ďalšie roky.
Predseda EK AS upozornil, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2005 nebola ani zmienka o
kupovaní AIS. Na otázku z čoho sa tento systém bude financovať pani kvestorka odpovedala,
že finančné krytie sa uvažuje z predaja majetku STU.
Prof. Návrat upozornil na to, že v informácii o stave procesu obstarávania je zaznamenané, že
AIS TU Graz neobsahuje modul prijímacie konanie, modul štipendií a modul ubytovanie na
študentských domovoch. Prorektor Molnár vysvetlil, že toto verejné obstarávanie prebieha
formou rokovania a riešenie týchto problémov bude postupne doplňované.
Otázka členov AS o konkrétnych skúsenostiach s implementáciou rakúskeho systému alebo
iných systémov zostala nezodpovedaná.
Návrh uznesenia č. 16/1/2005
AS STU vzhľadom k očakávanej významnosti investície, limitom rozpočtu STU
a potrebe sledovať kompatibilitu zavádzaných AIS v rámci SR odporúča rektorovi STU
neuzavrieť zmluvu s TU Graz na dodávku AIS TU Graz bez prerokovania finančných
nárokov na rozpočet v AS STU.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 29, zdržal sa – 1, proti – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 16/1/2005

K bodu 6 – Štatút Rady ubytovaných študentov
Predseda LK AS prof. Koman oboznámil prítomných, že LK AS zohľadnila v predloženom
návrhu štatútu všetky pripomienky členov AS, študentov a riaditeľa ŠDaJ.
Prítomní členovia AS navrhli pár pripomienok týkajúcich sa štylizácie, ktoré boli hneď do
štatútu zapracované.
Návrh uznesenia č. 16/2/2005
AS STU schvaľuje Štatút Rady ubytovaných študentov s prijatými pripomienkami.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 26 členov AS STU
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 16/2/2005 jednomyseľne
K bodu 5 – Pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU
K predkladanému materiálu podal vysvetlenie prorektor J. Kalužný, započítavanie výkonov sa
týka len výučby.
Predseda EK AS oboznámil prítomných s nasledovnými pripomienkami komisie:
– očíslovať jednotlivé body v pravidlách,
– v bode 5 doplniť text na konci vety ...a po schválení v AS STU,
– v bode 6 upraviť text nasledovne: Sadzby výkonov sa nebudú odlišovať v prvých dvoch
stupňoch štúdia.
Po diskusii sa členovia AS dohodli na upravenom znení.
Návrh uznesenia č. 16/3/2005
AS STU schvaľuje pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU
s pripomienkami.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 26, zdržali sa – 2, proti – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 16/3/2005
Z diskusie vyplynuli návrhy ďalších uznesení.
Návrh uznesenia č. 16/4/2005
AS STU žiada rektora STU vyriešiť finančné vyrovnanie započítavania výkonov za 2.
semester akad. roku 2004/05.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 27 členov AS STU
(za – 14, zdržalo sa 12, proti – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 16/4/2005.

Návrh uznesenia č. 16/5/2005
AS STU žiada rektora spracovať materiál týkajúci sa normatívov pedagogických
výkonov jednotlivých kategórií pracovníkov STU vzhľadom na ich započítavanie.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 27 členov AS STU
(za – 16, zdržali sa – 11, proti – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 16/4/2005.
K bodu 7 – dodatok k Štatútu FCHPT
Doc. J. Dvoran, prodekan FCHPT, oboznámil prítomných s dodatkom k Štatútu FCHPT.
Zmena nastala len vo formulácii „ústavy a oddelenia“, ostatné úpravy vyplývajú z novely
vysokoškolského zákona.
Prítomní členovia AS STU súhlasili s dodatkom k štatútu, ale pri prezentácii prítomných bolo
zistené, že senát nie je uznášaniaschopný. Dodatok bude odsúhlasený na ďalšom zasadaní
AS STU.
K bodu 8 – Rozličné
1/ Z rokovania AS STU vyplynulo, že v bode Rozličné sa malo hlasovať o termíne
lokalizácie FIIT. Nakoľko AS STU nebol v tomto čase (o 17.30 hod.) uznášaniaschopný,
o tomto bode sa už znova nehlasovalo.
2/ Dlhoročný člen AS STU prof. Jozef Oláh oznámil prítomným, že vzhľadom na
skutočnosť, že 20. 5. 2005 bol schválený AS SvF do funkcie prodekana SvF, ukončuje
v zmysle Štatútu STU svoje členstvo v AS STU k 31. 8. 2005.
Predseda AS STU žiada akademický senát SvF, aby zabezpečil doplňujúce voľby za
prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD., v súlade s Volebným poriadkom AS STU.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Michal Ďurfina

Zapísala: Ing. Viera Jančušková

