AKADEMICKÝ
V BRATISLAVE

SENÁT

SLOVENSKEJ

TECHNICKEJ

UNIVERZITY

Z á p i s n i c a č. 17
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 10. 10. 2005 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: prof. M. Koman (FCHPT), doc. Velíšek (MTF), J. Rőschlová (FEI)
Neospravedlnení: S. Hudáková (SvF), L. Potoková (FA)
Nenominovaní zástupcovia študentov 3
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer, prof. J. Kalužný,
Ing. H. Žideková, Ing. F. Hulík, Ing. J. Špička, Ing. M. Štujber.
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Úvodom predseda AS oznámil prítomným, že vo voľbách na SvF bol zvolený do senátu AS
prof. Anton Puškár. Zároveň pripomenul, že podľa Rokovacieho poriadku AS STU bol A.
Puškár zvolený za člena ekonomickej komisie AS, preto bod č. 10 z rokovania vypadne. Prof.
Macura prečítal výsledky volieb na SvF.
Predseda AS ďalej oznámil, že Vladimír Marko (FIIT) a Ján Lenhardt (MTF) sa vzdali
členstva v akademickom senáte. M. Repko predstavil prítomným dvoch nových členov AS –
Jána Šuteka zo SjF a Annu Kosovú zo SvF. Podkladové materiály o voľbách do študentskej
časti AS na SjF budú zaslané predsedovo LK AS alebo tajomníčke AS.
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 27. 06. 2005
3. Magna Charta Universitatum
4. Štatút FCHPT – novela
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku STU za rok 2004
6. Úprava schválenej dotácie STU na rok 2005 – dofinancovanie pôvodného rozpisu,
schválenej dotácie z dôvodu upresnených údajov
7. Úprava dotácie STU na rok 2005 – valorizácia tarifných platov
8. Úprava dotácie STU na rok 2005 k 30. 9. 2005
9. Organizačný poriadok Know-how centra

10. Informácia o vyhláške týkajúcej sa motivačných štipendií
11. Informácia o stave univerzitného technologického inkubátora
12. Diskusia k správe o činnosti AS
13. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení:
prof. Jozef Peterka
Miroslava Špaňová
a za skrutátorov:
doc. Ernest Gondár
Juraj Jurčo
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 31 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 1).
AS STU schválil program zasadnutia.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 27. 6. 2005
Zápisnica z 27. 6. je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 14/8/2005
Študentská časť AS STU žiada pána rektora, aby na najbližšom 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 uvedený materiál odsunutý z júnového zasadnutia AS
STU na prvé jesenné rokovanie AS.
Rektor STU V. Báleš pripomenul, že materiál bol spracovaný na základe analýzy, študenti
boli s ním oboznámení.
M. Repko skonštatoval, že v materiáli je všetko, čo chceli mať študenti uvedené.
P. Brezina mal výhrady k záveru „Neustály tlak zo strany študentov udržať cenu na čo
najnižšej úrovni (čo samozrejme chápeme) je pre nás a teda aj univerzitu krátkozraký......“
Pretože na niektorých ŠD na Slovensku sa to rieši iným spôsobom, nie len premietaním do
nákladov, teda do poplatkov za ubytovanie
Ďalej sa zaujímal o to, prečo sa predložený materiál týka len ŠD v Bratislave a Trnava je
z toho vyňatá.
Ing. Hulík vysvetlil, že na začlenenie trnavských ŠD do jednotného predpisu cenotvorby je
viac názorov, je to stále otvorená otázka a určite sa bude riešiť. Celý materiál je navrhnutý
ako základný princíp, podrobnejšie detaily sa budú riešiť podľa aktuálnej situácie.
Na návrh P. Brezinu, aby sa zorganizovalo stretnutie, na ktorom by sa hľadali ďalšie
alternatívne riešenia Ing. Hulík poznamenal, že rektor navrhol, aby stretnutia so študentmi
boli pravidelne – 4 x do roka. Najbližšie by sa malo konať v novembri.

Uznesenie č. 2. 6/2003
AS STU ukladá rektorovi STU vytvoriť potrebné podmienky pre zriadenie FIIT STU.
Uznesenie č. 2. 7/2003
AS STU ukladá rektorovi STU prideliť priestory FIIT STU na základe analýzy vyťaženosti
priestorov STU.
Rektor oboznámil prítomných s riešením lokalizácie FIIT, ktoré prijalo vedenie STU.
K priestorom, ktoré teraz využíva FIIT pribudne nadstavba dvoch podlaží v bloku T. Na
ďalšiu výučbu môže FIIT využívať aj priestory poskytnuté ďalšími fakultami. Je to riešenie,
ktoré vychádza z analýzy priestorov. Prečítal aj list adresovaný dekanovi Ľ. Molnárovi, ktorý
obsahuje celú genézu aktivít smerujúcich k riešeniu priestorov FIIT. (List dekanovi FIIT prof.
Molnárovi tvorí prílohu tejto zápisnice)
Doc. Šooš požiadal rektora, aby predloženú analýzu vyťaženosti priestorov, genézu aktivít
smerujúcich k riešeniu priestorov FIIT a prijaté rozhodnutie vedenia STU vo veci lokalizácie
uvedenej fakulty predložil členom AS STU v písomnej forme. Rektor prisľúbil, že
požadovaný materiál doručí členom AS STU.
Na informáciu zareagovali viacerí prítomní, predovšetkým z FIIT a FEI.
Námietky sa týkali hlavne nedostatku priestorov v súčasnej dobe, nadstavba sa javila ako
dlhodobé riešenie. Prof. Vojtek skonštatoval, že keby bola nadstavba realizovaná už zajtra, aj
tak reaguje iba na súčasný stav. Z technických dôvodov nadstavba je reálna o dva roky. Už
teraz by FIIT potrebovala celý jeden blok v Mlynskej doline .
Prodekan FEI J. Vajda informoval, že prebehlo spoločné rokovanie FITT a FEI, z ktorého
vyplynulo, že rozvojový program oboch fakúlt v priestoroch Mlynská dolina za súčasného
stavu nie je možné zabezpečiť. Pri predpokladanom počte študentov nie je možné, aby areál
Mlynská dolina tieto počty uniesol.
Na otázku doc. Galanovej, prečo sa nepostaví nová budova na mieste zakúpenom pre jadrový
reaktor prorektor Bučko odpovedal, že tento pozemok nie je majetkovoprávne vyriešený, lebo
predávajúci napadol kúpnopredajnú zmluvu z roku 1987.
Doc. Dický skonštatoval, že rektor splnil úlohu. Členovia AS nemajú dostatok podkladov, aby
mohli kompetentne navrhnúť nejaké iné riešenie.
Prof. Návrat vyjadril prekvapenie nad rozhodnutím dekana FIIT, ktorý odmietol ponuku
areálu budov Vazovova – Mýtna pre umiestnenie FIIT. Vyslovil osobné presvedčenie, že
takouto ponukou bol by problém lokalizácie fakulty vyriešený.
Predseda senátu skonštatoval, že senát nemá schopnosť posudzovať návrh, nie je to ani jeho
úlohou a uzavrel diskusiu.
Uznesenie 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.
Predseda AS konštatoval, že pán rektor nepodpísal zmluvu s TU Graz. Bola konštituovaná
rada projektu AIS, ktorá rozhodne o výbere dodávateľa AIS. Predsedníctvo AS do tejto
komisie navrhlo prof. Maroša Finku.

Uznesenie č. 16/4/2005
AS STU žiada rektora STU vyriešiť finančné vyrovnanie započítavania výkonov za 2. semester
akad. roku 2004/05.
Predseda EK AS I. Hudec prítomných informoval, že dosiaľ neboli vznesené žiadne
požiadavky na rektora, aby riešil problémy započítavania. Úloha sa stala bezpredmetnou.
Uznesenie č. 16/5/2005
AS STU žiada rektora spracovať materiál týkajúci sa normatívov pedagogických výkonov
jednotlivých kategórií pracovníkov STU vzhľadom na ich započítavanie.
Návrh normatív, ktoré vedenie predložilo, dostal na rokovaní AS STU každý člen AS.
Definuje základný výkon 12 hodín, nie je však definované za aké obdobie. Členovia AS
navrhli, aby kvôli jednoznačnosti sa do materiálu dopísal priamy pedagogický výkon pre
asistentov a odborných asistentov 12 hodín v týždni po celý rok.
K bodu 3 – Magna Charta Universitatum
Rektor prítomných informoval, že STU v lete dostala ponuku, aby sa stala súčasťou veľkej
rodiny univerzít, ktoré sa hlásia k Magne Charte Universitatum. Súčasťou materiálu, ktorý
bolo potrebné poslať do Bologne, bol aj súhlas AS STU. Slávnostné podpísanie dohody bolo
naplánované na 16. september.
Predseda AS vysvetlil, že pán rektor sa s požiadavkou vyjadrenia senátu k podpisu Magna
Charty na neho obrátil 25. augusta. Nakoľko vyjadrenie sa muselo urýchlene odoslať a nebolo
možné zvolať senát, predseda požiadal členov P AS elektronickou formou o ich názor.
Členovia P AS súhlasili, aby AS zaujal kladné stanovisko k podpisu Magny Charty.
Uznesenie č. 17.1/2005
AS schvaľuje postup, ktorý zvolili členovia P AS a ktorým dali písomný súhlas
predsedovi AS ku kladnému stanovisku zaslanému organizátorom Magny Charty.
Uznesenie č. 17.2/2005
AS dodatočne súhlasí s podpísaním Magny Charty rektorom STU v Bologni.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenia č. 17.1/2005 a 17.2/2005.
K bodu 4 – dodatok k Štatútu FCHPT
Dodatok k Štatútu FCHPT bol predmetom na júnovom zasadaní, nič sa v texte nezmenilo.
Doc. I. Hudec pripomenul prítomným, o ktoré zmeny išlo.
Uznesenie č. 17.3/2005
AS STU schvaľuje dodatok k Štatútu FCHPT bez pripomienok

Hlasovanie
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 17.3/2005
K bodu 5 – Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2004
K bodu sa podrobnejšie vyjadrila kvestorka Ing. Žideková
STU v roku 2004 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 41 267 tis. Sk, viď
príloha č. 1 k zápisnici AS STU. Vedenie STU navrhuje tento zisk v plnej výške použiť na
tvorbu rezervného fondu (RF). Rozdelenie zisku je podmienené decentralizovaným modelom
hospodárenia a skutočnosťou, že nie všetky súčasti hospodárili rovnako – všetky súčasti
okrem SjF dosiahli zisk.
Strojnícka fakulta sumárne za hlavný okruh aj za podnikateľský okruh vykázala stratu.
V súlade so zákonom o VŠ aj vyhláškou o fondoch je potrebné postupovať tak, že SjF
povinne vykryje stratu z roku 2004 doposiaľ vytvoreným rezervným fondom. Ďalšie tri
fakulty FEI, FA a FIIT zaznamenali zisk v roku 2004, ale súčasne vykazujú neuhradenú stratu
z minulých rokov, preto tieto fakulty povinne vykryjú stratu z predchádzajúcich období z
rezervného fondu.
Zostávajúce súčasti, a to SvF, FCHPT, MTF, Rektorát, ÚZ ŠDaJ a ÚZ Gabčíkovo voľný
zostatok rezervného fondu budú používať podľa potreby, či už na tvorbu fondu reprodukcie,
štipendijného fondu, alebo ho použijú na dofinancovanie bežnej činnosti prostredníctvom
svojho rozpočtu. Podobne môžu voľný zostatok RF (teda po vykrytí straty za rok 2004
a straty za minulé roky) používať aj ostatné súčastí.
Čo sa týka FEI, RF nepostačuje na vykrytie straty z minulých rokov, preto medzi FEI
a Rektorátom STU dôjde k preúčtovaniu – k tzv. výmene fondov, čím sa zabezpečí účtovné
vykrytie straty.
Uznesenie č. 17.4/2005
AS STU schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2004 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 17.4/2005
K bodu 6 – Úprava schválenej dotácie STU na rok 2005 – dofinancovanie pôvodného
rozpisu schválenej dotácie z dôvodu upresnených úprav, viď príloha č. 2 k zápisnici AS
STU.
Pani kvestorka pripomenula, že celý prepočet bol realizovaný v súlade s metodikou podľa
ktorej sa rozdeľovala dotácia v marci 2005. Úprava vyplynula z toho, že v podstate došlo
k navýšeniu prostriedkov zo strany MŠ na podprograme 01 – v databáze študentov MŠ
odstránilo neoprávnenú redukciu počtu študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia, s tým že
zostala len redukcia na bakalárov a ďalej vo výraznej miere mala STU nanovo započítané
niektoré zahraničné granty. Po zmene vstupných údajov, či už v databáze študentov alebo
zahraničných grantov sa realizoval zložitý prepočet jednotlivých kategórií z hľadiska

podprogramu 01 (vzdelávanie) alebo podprogramu 02. U počtu študentov došlo k zmene
o 158,5 študenta redukovaného (diferencovane to bolo medzi fakultami). Tento parameter sa
na STU premietal sčasti do mzdových prostriedkov a sčasti do tovarov a služieb. Čo sa týka
databázy zahraničných grantov dofinancovanie malo vplyv nielen na delenie prostriedkov na
podprograme veda, prvku inštitucionálna veda, ale aj na mzdové prostriedky v podprograme
vzdelávanie.
Materiál bol prerokovaný v EK AS, predseda EK sa vyjadril, že komisia k materiálu nemá
pripomienky a navrhuje ho schváliť v senáte.
Uznesenie č. 17.5/2005
AS STU schvaľuje úpravu schválenej dotácie STU na rok 2005 – dofinancovanie
pôvodného rozpisu schválenej dotácie z dôvodu upresnených úprav bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.5/2005
K bodu 7 – Úprava dotácie STU na rok 2005 – valorizácia tarifných platov viď príloha
č. 3 k zápisnici AS STU.
Pán rektor informoval, že od 1. 7. 2005 došlo k zvýšeniu tarifných platov zamestnancov STU,
na tento účel STU dostala 15 722 tis. Sk (vrátane prostriedkov na odvody do fondov) na
obdobie júl – október.
Pani kvestorka doplnila informáciu – pri predloženom rozpise bola použitá rovnaká metodika
ako použilo MŠ SR v časti mzdových prostriedkov a odvodov zamestnancov na podprograme
07701 a 07702 v súlade v súlade s metodikou delenia schválenej dotácie na rok 2005, resp.
podľa rozdelenia schválenej dotácie po dofinancovaní z dôvodov úprav databáz študentov
a grantov. V časti štipendií doktorandov a fondov podľa inventarizácie štipendijných miest
k 1.3.2005 a v časti MP a odvodov na podprograme 07707 podľa inventarizácie priznaných
tarifných platov k 1.3.2005.
Predseda EK potvrdil, že stanovisko komisie je rovnaké ako pri predchádzajúcich
materiáloch, EK prerokovala tento materiál a navrhuje ho schváliť v AS STU bez
pripomienok.
Uznesenie č. 17.6/2005
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU na rok 2005 – valorizáciu tarifných platov bez
pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.6/2005

K bodu 8 – Úpravy dotácie STU na rok 2005 k 30. 9. 2005 viď príloha č. 4 k zápisnici AS
STU.
Rektor STU k bodu podotkol, že zo zákona vyplýva formálna požiadavka, aby senát
schvaľoval úpravy dotácie, čo sa týka grantov a iných účelových prostriedkov. S potešením
konštatoval, že STU je veľmi úspešná v získavaní grantov zo štátnych programov, APVT,
resp. APVV programov. Týka sa to najmä FEI a FCHPT, ktoré doteraz získali najviac
prostriedkov aj v prepočte na osobu.
Pani kvestorka doplnila, že sú to v podstate účelové prostriedky, ktoré musia ísť presne na
konkrétnu fakultu.
EK komisia prerokovala tento materiál a navrhuje ho schváliť v AS STU bez pripomienok.
Uznesenie č. 17.7/2005
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2005 k 30. 9. 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 17.7/2005.

K bodu 9 – Organizačný poriadok Know-how centra
Prorektor R. Redhammer pripomenul prítomným, že Know-how centrum začalo pracovať ako
projekt a bolo rozvíjané v rovine projektu. V súčasnosti je možnosť tento projekt realizovať v
dvoch útvaroch: technologickom inkubátore a kancelárii spolupráce s praxou.
Z tejto oblasti má STU 3 projekty, zaoberajúce sa inovačnými sieťami, usporiadaním
vnútorných vzťahov vrátane publicity a dopadom na spoločnosť.
Organizačný poriadok Know-how centra prešiel schvaľovaním vo vedení, legislatívnym
oddelením. Pripomienkové konanie prebehlo písomnou formou, pripomienky sa sústreďovali
u prorektora Redhammera. Legislatívna komisia AS k tomuto materiálu nezasadala.
Prorektor Redhammer pripomienky, ktoré boli opodstatnené zapracoval priamo do materiálu.
Členovia zasadania AS prešli po jednotlivých častiach a navrhli:
Do čl. 1, bod 2 vložiť za KNC „ako organizačná jednotka“
Čl. 4, bod 4
Doplniť text o „riaditeľovi KHC“, teda:
Vedúci alebo riaditeľ útvaru predkladá riaditeľovi KHC nasledovné dokumenty
V čl. 5 zjednotiť názov „kancelária pre spoluprácu s praxou“ s čl. 3, kde je uvedené
„kancelária spolupráce s praxou“. V čl. 5 sa vyhodí slovko pre.
Čl. 5, bod b, z anglického názvu vyhodiť in Bratislava

Čl. 7
V bode 3 prehodiť a) a c)
Po otázke prof. Návrata, či sa uvažovalo o slovenskom názve Know-how centra nastala
diskusia. Prorektor Redhammer pripomenul, že je to všeobecný problém, v Európe a vo svete
je zaužívaná terminológia a na Slovensku nemá vhodný ekvivalent.
Doc. Šooš podal návrh: vedecko-technologické centrum
Zvoliť slovenský názov Know-how centra si vyžaduje dôkladnejšie uváženie, je to námet aj
pre vedenie STU.
Uznesenie č. 17.8/2005
AS STU schvaľuje predložený návrh organizačného poriadku Know-how centra STU
s pripomienkami. Názov Know-how centrum sa zatiaľ považuje za pracovný,
o definitívnom názve centra rozhodne rektor a bude informovať na nasledujúcom
zasadnutí senátu.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržali sa – 2)
AS STU schválil uznesenie č. 17.8/2005

K bodu č. 11 – Informácia o vyhláške týkajúcej sa motivačných štipendií
Rektor úvodom informoval prítomných, že vyhláška o motivačných štipendiách bola
schválená MŠ, tlačou by mala vyjsť 15. 10. 2005. Celá vyhláška sa týka priamo fakúlt.
Prorektor Kalužný informoval, že STU ešte nemá definitívne znenie predmetnej vyhlášky.
Motivačné štipendiá sa budú deliť do dvoch skupín: prospechové a mimoriadne. Prospechové
štipendiá určí ministerstvo podľa nápočtu z fakúlt. Po vyjdení vyhlášky sú fakulty zaviazané
do štyroch týždňov vypracovať pravidlá prospechových štipendií. Mimoriadne štipendiá sa
budú dávať za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výskume, umení a športe, za študijné
výsledky počas celého štúdia a za vynikajúcu záverečnú prácu. Ministerstvo určí sumu na
jedného študenta a tú vynásobenú počtom študentov pridelí fakultám. Budú to dotačné
prostriedky, preto povinnosťou AS bude odsúhlasiť rozdelené mimoriadne štipendiá na
fakulty.
K bodu č. 12 – Informácia o stave univerzitného technologického inkubátora
Pred dvomi rokmi pri spracovávaní koncepcie rozvoja vedy a techniky bolo uvádzané, že by
sme mali viac spolupracovať s praxou nejakou novou formou. Chýba nám stabilizácia
mladých ľudí. V tomto období bola ponúkaná podpora z fondu PHARE na vytvorenie
technologických inkubátorov pre rozbeh malých a stredných podnikateľov. STU projekt
vyhrala, skončil sa 30. 9. 2005.
Projekt pozostáva z troch zložiek:
1/ Rekonštrukcia vlastnej budovy so spoluúčasťou na financovaní (našu čiastka tvorila
hodnota budovy)
2/ Vybavenosť objektu

3/ Nájsť firmy, ktoré by mohli v inkubátore pôsobiť – to sa rozbieha
Prvá a druhá časť je už naplnená, kolaudácia prebehne zajtra – 11. 10. 2005.
Celkové náklady na rekonštrukciu činili 1 milión 41 tisíc EUR.
Tretia oblasť – podpora vzniku firiem – v priebehu 10 rokov vygenerujeme 100 – 150 firiem.
Pri otvorení v novembri by sme chceli, aby sa tam nasťahovalo 10 – 15 firiem. Program
podpory firiem má dve etapy. V prvej etape sme spustili vysvetľujúcu kampaň s podporou
médií, seminárov, publikácií a s výzvou na predloženie podnikateľských zámerov. Do konca
mája sme dostali 86 podnikateľských zámerov. Komisia ich zhodnotila a zoradila podľa
možnosti úspechu v podnikaní. Vybrala prvých 30 zámerov a vzápätí dostali konzultačnú
podporu na vypracovanie ostrých podnikateľských plánov. Z nich komisia vybrala zhruba 22
a budú nasledovať rozhovory medzi potenciálnymi investormi.
Prorektor Redhammer pozval senátorov do priestorov inkubátora na najbližšie zasadanie AS.
K bodu č. 13 – Diskusia k správe o činnosti AS
Predseda AS pripomenul, že býva zvykom, že príhovor predsedu AS pri slávnostnom otvorení
akad. roka je súčasťou správy o činnosti AS. V príhovore načrtol aj ďalšie smerovanie senátu.
Citoval zo svojho príhovoru: „Málo využívame diskusné fóra akademickej obce univerzity.
Jednou z tém na diskusiu by malo byť určite posúdenie súčasného konfederatívneho modelu
akademického senátu univerzity a hľadanie nového univerzitného modelu. Podobne treba
otvoriť otázku, či počet akademických funkcionárov univerzity musí byť odvodený od počtu
fakúlt“.
Predseda AS vyzval prítomných, aby písomnou formou predložili svoje návrhy a podnety na
prácu AS.
K bodu č. 14 – Rozličné
Rektor informoval o pripravovanej evalvácii STU. Materiál musí byť pripravený 22. 12.
2005.
Termín zasadania P AS STU: 14. 11. 2005
Termín zasadania AS STU: 28. 11. 2005
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Miroslava Špaňová

Zapísala: Ing. Viera Jančušková

