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Z á p i s n i c a č. 18
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. 11. 2005 o 14.00 hod. na R STU

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: doc. J. Galanová (FEI), prof. V. Macura, prof. R. Mesiar (SvF)
Neospravedlnení: prof. P. Návrat, P. Brezina
Nenominovaní zástupcovia študentov 1
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer, prof. J. Kalužný,
Ing. H. Žideková, prof. P. Horváth, prof. P. Gál, prof. J. Sablik, Ing. B. Bőhmer, Ing. K.
Bilická, Ing. J. Špička.
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
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 10. 10. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Dodatok č. 1 k Štatútu STU
5. Organizačný poriadok Rektorátu STU
6. Odsúhlasenie predaja časti majetku v Trnávke
7. Ekonomické materiály
8. Informácia o prideľovaní prospechových a motivačných štipendií
9. Informácia o prevádzke IT na študentských domovoch STU
10. Rozličné
Predseda AS prítomných informoval, že bod 6 sa z rokovania vypúšťa.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení:
doc. František Urban
Jana Rőschlová
a za skrutátorov:

doc. Ernest Gondár
Juraj Česelský
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 30 členov AS
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1).
AS STU schválil nasledovný program zasadnutia.
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 10. 10. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Dodatok č. 1 k Štatútu STU
5. Organizačný poriadok Rektorátu STU
6. Ekonomické materiály
7. Informácia o prideľovaní prospechových a motivačných štipendií
8. Informácia o prevádzke IT na študentských domovoch STU
9. Rozličné
Predseda legislatívnej komisie AS prof. M. Koman odovzdal osvedčenia o zvolení novým
členom AS: Jánovi Šulekovi, Soni Hudákovej, Anne Kosovej, Jánovi Garajovi, Ladislavovi
Zmorayovi, Jurajovi Česelskému.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 27. 6. 2005
Zápisnica z 10. 10. 2005 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 17.8/2005
AS STU schvaľuje predložený návrh organizačného poriadku Know-how centra STU
s pripomienkami. Názov Know-how centrum sa považuje za pracovný, definitívny názov
centra predloží rektor na nasledujúcom zasadnutí senátu.
Rektor informoval, že vedenie sa dohodlo na definitívnom názve centra v podobe Know-how
centrum.
Predseda AS skonštatoval, že všetky ďalšie uznesenia nemali charakter úloh. Prakticky
nezostali nesplnené uznesenia.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval prítomných o najdôležitejších otázkach, ktorými sa zaoberalo
kolégium rektora na svojom výjazdovom zasadaní v dňoch 24. a 25. 10. 2005:
– vyhodnotením prijímacieho konania na akad. rok 2005/06. Skonštatoval, že nárast študentov
na STU je okolo 5 %,
– realizáciou systému manažérstva kvality vzdelávania na STU. Bolo schválených 7 opatrení,

– bol schválený plán prijímacieho konania na akad. rok 2006/07, boli zjednotené poplatky za
prijímacie skúšky,
– bol schválený harmonogram a osnovou Výročnej správy o činnosti STU za rok 2005,
– bol schválený harmonogramom a osnovou aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU na
rok 2006,
– stavom informačných technológií na STU,
– telefonovaním na STU,
– výskumno-inovačnou sieťou STRINET,
– registráciou publikačnej činnosti podľa smernice MŠ SR,
evalváciou STU
– správou o kontrolnej a riadiacej činnosti vo vzdelávacom procese v akad. roku 2004/05,
– správou o kvalite výučby a učiteľov z hodnotenia študentov v akad. roku 2004/05
– virtuálnou knižnicou STU,
– informáciou o DPH v projektoch 6. RP a ESF,
– úhradami za licencie fakultných buxusov,
– smernicou o štipendiách študentov.
Kolégium rektora sa 21. 11. 2005 zaoberalo dôležitým materiálom, a to manažmentom
ľudských zdrojov na fakultách STU a opatreniami na zlepšenie kvalifikačnej štruktúry na
fakultách STU. Kolégium prijalo 8 opatrení.
Vedenie STU od ostatného zasadania AS rokovalo štyrikrát. Zaoberalo sa:
– virtuálnou knižnicou STU,
– aktualizáciou Organizačného poriadku Rektorátu STU,
– dodatkom č. 1 k Štatútu STU,
– motivačným plagátom pre stredoškolákov.
Na mimoriadnom zasadaní vedenia 24. 11. 2005 sa prerokovalo stanovisko STU k novej
situácii majetkových podielov v združení vlastníkov VÚZ – PI.
Z ďalšieho diania na STU:
– rektor STU podpísal zmluvu s ministerstvom vnútra a boji proti zločinnosti,
– STU spolu so všetkými univerzitami na Slovensku podpísala Kódex vedeckého pracovníka,
– predstavitelia SRK, RVŠ a SAV poslali spoločný list predsedovi vlády SR ohľadne
financovania vedy zo štrukturálnych fondov a navrhli spoločné stretnutie na doriešenie
závažných diferencií vo financovaní.
K bodu 4 – dodatok č. 1 k Štatútu STU
Zmeny Štatútu STU zhrnuté v dodatku č. 1 vyplývajú zo zákonov č. 5/2005 a 332/2005, ktoré
dopĺňajú a menia zákon o vysokých školách.
Predseda LK AS informoval, že niektoré pripomienky k dodatku vyplynuli z neznalosti
presného znenia uvedených zákonov a nebudú rešpektované. LK AS odporúča prijať
predložený materiál bez pripomienok.
Na pripomienky k nesprávnemu poradiu písmeniek v odsekoch odpovedala JUDr. Fabiánová,
že táto chyba sa odstráni po odsúhlasení dodatku MŠ pri zapracovaní zmien do aktuálneho
znenia.
Návrh uznesenia č. 18.1/2005
AS STU schvaľuje dodatok č. 1 k Štatútu STU bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 35 členov AS

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schvaľuje uznesenie č. 18.1/2005 bez pripomienok
K bodu 5 – Organizačný poriadok Rektorátu STU
S Organizačným poriadkom Rektorátu STU, ktorý bol schválený vo vedení, oboznámil
členov AS prorektor V. Molnár. Činnosti na rektoráte sú zoskupené do úsekov, ktoré sú
riadené rektorom, kvestorkou a prorektormi. Najväčšie zmeny, vyplývajúce zo súčasného
stavu:
a/ na študentských domovoch majetok patrí do technicko-investičných činností, ale práca so
študentmi (ubytovanie, spolupráca so študentskými radami a pod.) by mala patriť úseku
vzdelávania.
b/ koncentrovať oblasť verejného obstarávanie do jedného oddelenia
Jednotlivé činnosti pracovníkov budú predmetom pracovných náplní zamestnancov.
Predseda LK AS oboznámil prítomných so stanoviskom komisie. Po formálnej stránke sú
úseky riadené rektorom, kvestorom a prorektormi. Úseky riadené rektorom a kvestorom sú
veľmi prehľadné a je zabezpečená nadväznosť. Je jasná riadiaca zložka aj výkonná zložka,
úsekom odpovedajú útvary. Niektoré úseky riadené prorektormi nemajú priradené svoje
útvary, teda výkonnú zložku, a tak nie je zabezpečená nadväznosť. Veľmi by napomohlo
grafické vyjadrenie organizačného poriadku. Vážnym momentom je skutočnosť, že
u niektorých formulácií činností úsekov prevláda len štatistické zbieranie údajov, chýba tam
aktívna zložka. Mal by byť väčší rozdiel v náplni jednotlivých úsekov na fakultách a na
rektoráte.
Záver legislatívnej komisie: LK AS odporúča organizačný poriadok na prvé čítanie do AS
a odporúča zapracovať pripomienky na ktorých sa LK dohodla na zasadaní 23. 11. 2005 za
prítomnosti prorektora V. Molnára.
Pripomienky členov AS k organizačnému poriadku rektorátu prednesené na zasadaní:
P. Nahálka: úsek vzdelávania treba doplniť o starostlivosť o študentov, konkrétne otázky
štipendií.
P. Šimon: do oddelenia Centrum projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
navrhujem doplniť: Zabezpečuje servisné práce spoločne pre skupiny projektov počas ich
prípravy a trvania. Zabezpečuje spolufinancovanie medzinárodných vedeckých projektov.
E. Kráľová: centrá kariérneho poradenstva sú novými inštitúciami, ktoré sa rozširujú na
rôznych školách v Európe, naše centrum by nemalo ostať len v štatistickej podobe, oveľa
dôležitejšia je aktívna výchova ku kariérnemu rastu počas štúdia i po ňom. Treba myslieť aj
na zabezpečovanie spätnej väzby od zamestnávateľov.
Dekan P. Gál: položil otázku, či tento organizačný poriadok v dostatočnej miere odráža
integračné tendencie, ktoré STU deklaruje; súčasti majú deklarované len určité právomoci.
V organizačnom poriadku by sa mala odraziť aj všeobecná filozofia vzťahu rektorátu a súčastí
STU.
J. Dický: tento organizačný poriadok je veľmi dobrý pre takú univerzitu, ktorá má silný
rektorát a fakulty sú len súčasťami, toto nezodpovedá súčasnému stavu – máme silný rektorát,
ale máme aj silné dekanáty, činnosti sa prelínajú a sú duplicitné. Jednoznačne stanoviť, ktoré
činnosti patria na rektorát a ktoré sú delegované na dekanáty fakúlt. To súvisí aj s počtom
pracovníkov na vedúcich miestach.
I. Hudec: Organizačný poriadok by mal odrážať, kam chceme smerovať. Ak chceme budovať
silnú univerzitu, pozície fakúlt musia byť jasne definované. V súčasnosti prorektori riadia
jednotlivé útvary, ale ak chceme mať silný rektorát, musíme profesionalizovať všetky činnosti
útvarov. Nemôžeme prorektora postaviť do pozície, že bude riadiť univerzitu v určitej oblasti
len 4 roky a potom príde zmena. Musia byť vybudované silné oddelenia, ktoré budú riadiť

univerzitu v jednotlivých oblastiach a prorektori budú mať na starosti ich smerovanie, ale nie
chod. K tomu by mal vytvoriť organizačný poriadok rektorátu predpoklady.
K bodu 6 – Úprava dotácie STU na rok 2005 k 28. 11. 2005
Kvestorka STU Ing. Žideková podrobnejšie oboznámila prítomných z predkladaným
materiálom, ktorý mapuje situáciu od 1. 10. 2005 do 28. 11. 2005 z hľadiska pridelených
finančných prostriedkov. Celkovo bola dotácia zvýšená o 21 002 tisíc Sk účelovo viazaných
na štipendiá doktorandov vrátane odvodov, mzdové prostriedky rektorátu a na motivačné
štipendiá. Po preverení počtu doktorandov bola dotácia na doktorandov rozpočítaná na
fakulty, na rektoráte ostalo nerozdelených 6 355 tisíc Sk. Táto suma je účelovo určená
a ostáva rezervou na rektoráte. Ak sa na niektorej fakulte do konca roka vyskytne potreba
dofinancovať štipendiá doktorandov, prostriedky sa prevedú na konkrétnu fakultu.
Prostriedky na motivačné štipendiá vo výške 12 006 tisíc Sk sa delia na prospechové
a mimoriadne štipendiá. Prostriedky na prospechové štipendiá vo výške 10 440 tisíc Sk sú
rozdelené na fakulty podľa rozpisu MŠ SR, prostriedky na mimoriadne štipendiá vo výške 1
566 tisíc Sk ostanú zatiaľ v rezerve na rektoráte, s tým, že v budúcom roku sa po určení
pravidiel na ich použitie rozpíšu na príslušné súčasti STU V časti dotácie kapitálových
výdavkov bola STU pridelená účelovo určená suma 163 397 tisíc Sk.
Materiál bol prerokovaný v EK AS, predseda EK sa vyjadril, že komisia k materiálu nemá
pripomienky a navrhuje ho schváliť v senáte.
Návrh uznesenia č. 18.2/2005
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2005 k 28. 11. 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 18.2/2005
Rektor informoval o krátení dotácie STU na rok 2005, o ktorom bola STU informovaná dnes
vo forme návrhu dodatku k Dotačnej zmluve. Podrobnejšie informovala kvestorka. Z úrovne
MŠ došlo ku kráteniu dotácie o – 6 193 tis. Sk z dôvodu nápočtu dotácie podľa nových počtov
študentov k 31. 10. 2005, resp. zmien v metodike z úrovne MŠ SR. Nakoľko ide o úpravu
diferencovane podľa podprogramov je stav taký, že podprogram 07701 bol krátený o – 9 292
tis. Sk, podprogram 07702 – prvok 0770201 bol zvýšený o 2 828 tis. Sk, podprogram 077 07
bol zvýšený o 271 tis. Sk. V súčasnom období nie je zverejnená metodika, ktorú MŠ použilo
na úpravy dotácie z úrovne MŠ SR. Po získaní podkladov z MŠ, dôjde na úrovni STU
k celkovému prepočítaniu už dotácie podľa podprogramov, s tým, že 2/3 dotácie sa prepočíta
podľa pôvodných kritérií a 1/3 podľa nových kritérií.
Predseda EK AS informoval, že nakoľko sa nečakal pokles dotácie, chcel požiadať plénum,
aby EK AS spolu s predsedníctvom na schvaľovanie takýchto zmien, ktoré budú v priebehu
decembra dostala plnú moc, s tým že všetky zmeny budú prerokované na prvom zasadnutí AS
v roku 2006.
V súvislosti s týmto predseda EK AS predložil uznesenie, ktoré doplnil podpredseda AS
Šooš.
Návrh uznesenia 18.3/2005

AS STU splnomocňuje EK AS spolu s predsedníctvom AS schvaľovať ďalšie úpravy
dotácie STU na rok 2005 v priebehu decembra 2005 po prerokovaní v kolégiu rektora.
Úpravy dotácie budú dodatočne schvaľované na prvom zasadnutí AS STU v roku 2006.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 18.3/2005
K bodu 7 – Informácia o prideľovaní prospechových a motivačných štipendií
Informáciu podal prorektor J. Kalužný. Prospechové štipendiá sú už na fakultách.
Prospechové štipendiá sa dávajú študentom za vynikajúce študijné výsledky. Má sa to dávať
10 % študentom podľa stavu, ktorý bol uverejnený k 30. októbru viažuci sa na predchádzajúci
akademický rok. Štipendiá sa budú vyplácať tohtoročným študentom bakalárskeho štúdia v 2.
a3. ročníku v inžinierskom štúdiu druhákom. Prospechové štipendiá sú v dvoch výškach. Na
základe výpočtu polovica študentov z 10 % dostane štipendium 20 000 Sk ročne., ktoré sa
bude vyplácať v dvoch splátkach – za zimný a za letný semester. Polovica z tejto desatiny,
čiže jedna dvadsatina študentov dostane polovicu z tejto sumy, teda 10 000 Sk za rok.
Podľa vyhlášky ministerstva školstva môže dekan fakulty vydať vlastnú vyhlášku, ktorá
upresňuje pravidlá určené ministerstvom a ktorá umožňuje urobiť presnejšie poradie
vynikajúcich študentov. To sa urobilo na všetkých fakultách (okrem jednej). Zoznam
študentov, ktorí dostanú prospechové štipendium musí byť zverejnený do konca novembra.
Každý študent, ktorý dostane prospechové štipendium dostane od dekana dekrét, v ktorom mu
táto skutočnosť bude oznámená.
Mimoriadne štipendiá sa udeľujú za mimoriadnu záverečnú prácu v bakalárskom alebo
inžinierskom štúdiu(1. kategória) , za mimoriadne výsledky vo vedeckej činnosti a umeleckej
činnosti, športovej činnosti (2. kategória). Týka sa to ŠVOČ. Sú z toho vyňatí študenti tretieho
stupňa. Tretia kategória sa týka vynikajúcich výsledkov počas celého štúdia – cena rektora za
bakalárke štúdium a cena rektora za inžinierske štúdium. STU musí ešte pripraviť kritériá za
úspešnú reprezentáciu univerzity alebo súčasti univerzity v umeleckých a športových
súťažiach, keď študent vystupuje pod hlavičkou univerzity alebo fakulty.
Doktorandské štúdium nie je obsiahnuté vo vyhláške.
Motivačné štipendiá sa týkajú len denných študentov.
V rámci tohto bodu prorektor Kalužný prítomných informoval o stave inštitucionálneho
hodnotenia STU.
Komisia pracuje, aby správa bola včas pripravená. Hodnotiaca komisia príde na STU 20. -21.
apríla 2006. Správa bude predložená akademickej obci na diskusiu v polovici januára,
pripomienkovanie bude asi dva – tri týždne, potom bude správa predložená v definitívnej
podobe.
K bodu 8 – informácia o prevádzke IT na študentských domovoch.
Materiál sa dotýka študentov ubytovaných na študentských domovoch.
Rektor objasnil, že materiál o prevádzke IT na študentských domovoch bol vypracovaný
z dôvodov, že nie všetky investície na prevádzku boli dané štandardným spôsobom, nastali aj
ekonomicko-právne problémy.
Prorektor V. Molnár informoval, že predkladané riešenie je na určité medziobdobie do času,
keď bude každá izba pripojená a internet.

Navrhnuté riešenia predniesol prof. Horváth. Hlavným cieľom bolo dať do korektného
právneho vzťahu tok peňazí a určiť rámec užívania internetu. V súčasnosti zabezpečujú
využívanie internetu jednotlivé študentské organizácie, na každom ŠD inak. Riešením tohto
problému budú zmluvy uzatvárané medzi ŠDaJ a prevádzkovateľom lokálnej siete na ŠD
(študentskými združeniami). V zmluve budú stanovené pravidlá pre prevádzku a dodržiavanie
podmienok používania siete SANET. Predpokladá sa, že prvé zmluvy budú podpísané
v decembri a celý proces sa ukončí do konca januára.
Ďalej bude zriadená dozorná rada, ktorá bude dozerať na transparentnosť platieb vyberaných
od študentov na správu a prevádzku siete. Dozorná rada bude mať možnosť vyzvať hlavného
kontrolóra STU, aby urobil podrobnú kontrolu hospodárenia.
V diskusii sa vynorili viaceré problémy s využívaním a prevádzkovaním siete na jednotlivých
študentských domovoch. Mnohé siete budovali študenti svojpomocne a dodnes ich aj
spravujú. Príkladom riešenia môže byť ŠD Mladosť.
V najbližšom čase bude potrebné vyriešiť transparentnosť tokov peňazí na údržbu
a prevádzku siete, dostupnosť na sieť všetkým študentom bez ohľadu z ktorej sú fakulty,
vyriešiť dostupnosť na internet aj študentom, ktorí nie sú ubytovaný na ŠD (tých môže byť až
70 %).
K bodu 9 - Rozličné
Docent E. Gondár informoval prítomných, že minister školstva vyzval 21. novembra 2005
listom Radu vysokých škôl o vyjadrenie k návrhu na poskytnutie dotácie na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov na prvú polovicu akademického roka 2005/2006
súkromným vysokým školám.
Rada vysokých škôl vyslovila nesúhlas s poskytnutím dotácie súkromným vysokým školám
s odôvodnením:
V súčasnej ekonomickej situácii
– pretrváva nedostatok finančných prostriedkov vo vysokom školstve a finančná
podvyživenosť verejných vysokých škôl v porovnaní s krajinami EÚ, ale aj v porovnaní
s krajinami V4,
– financovanie súkromných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu by mohlo viesť k ďalšiemu
nežiaducemu nárastu počtu vysokých škôl v SR,
– vzhľadom na to, že súkromné vysoké školy sa orientujú zväčša na lukratívne študijné
programy, RVŠ sa obáva, že budú vznikať iba vysoké školy s malým počtom študentov s
uzavretou obsahovou orientáciou; nie je predpoklad vzniku súkromných univerzít. RVŠ
takýto postup pokladá za krátkozraký z pohľadu strategických záujmov Slovenska,
– nie je známy prípad rovnakého financovania verejných a súkromných vysokých škôl v
niektorej z transformujúcich sa európskych krajín,
– poskytovanie prostriedkov podnikateľským subjektom, teda aj súkromnej vysokej škole
podlieha reguláciám EÚ (napr. schvaľovanie podpory v EÚ),
– rovnaké financovanie verejných a súkromných vysokých škôl by spôsobilo
nerovnoprávnosť z hľadiska právneho postavenia; napr. iný spôsob zriaďovania, iné právne
predpisy pre obstarávanie tovarov, možnosť výberu banky, prístup kontrolných orgánov.
Prítomní členovia AS sa stotožnili s uvedeným stanoviskom RVŠ.
Najbližší termín zasadania AS STU bude spresnený v januári 2006.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU

Overili:
doc. František Urban
Jana Rőschlová

Zapísala: Ing. Viera Jančušková

