AKADEMICKÝ
V BRATISLAVE

SENÁT

SLOVENSKEJ

TECHNICKEJ

UNIVERZITY

Z á p i s n i c a č. 19
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. 2. 2006 o 14.00 hod. na R STU

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: doc. J. Dický (SvF), M. Špaňová (FCHPT), P. Iring (MTF)
Neospravedlnení: prof. V. Vojtek (FIIT), J. Česelský (FA)
Nenominovaní zástupcovia študentov: 1 – MTF
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, Ing.
H. Žideková, prof. Ľ. Molnár, 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 28. 11. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2006
5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku STU
6. Úpravy dotácie STU na rok 2005 k 31. 12. 2005 – korekcie dotácie z MŠ SR
7. Úpravy dotácie na rok 2005 – účelovo určené úpravy k 31. 12. 2005
8. Návrh na predaj nehnuteľnosti – budova na Laurinskej ul.
9. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2006 –
informácia
10. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Marián Peciar, Jana Rőschlová
a za skrutátorov:
doc. František Urban, Ján Garaj
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 28. 11. 2005
Zápisnica z 28. 11. 2005 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Predseda AS konštatoval, že všetky uznesenia z 28. 11. 2005 boli splnené. Uznesenie č.
18.3/2005, týkajúce sa dotácie STU na rok 2005 je predmetom schvaľovania dňa 27. 2. 2006.
Predsedníctvo AS sa 10. 2. 2006 zaoberalo návrhom programu zasadania AS STU dňa 27. 2.
2006. Harmonogram rokovaní senátu na 1. polrok 2006 je platný. Otázky súvisiace s voľbou
rektora budú predmetom viacerých rokovaní predsedníctva i senátu, postupne na rokovaniach
(do júna) treba pripraviť blok návrhov súvisiacich s voľbami. Najbližšie sa o tejto
problematike bude rokovať 3. a 4. apríla 2006 na výjazdovom zasadaní P AS, kolégia rektora
a správnej rady.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
O aktuálnych otázkach, ktorými sa zaoberalo vedenie od ostatného zasadania senátu referoval
rektor STU prof. Báleš.
Vedenie STU s 5. decembra 2005 zaoberalo:
– realizované investičné akcie na STU v roku 2005,
– právny stav e-learningu na STU,
– aktuálny stav v budovaní fakultných portálov v redakčnom systéme buxus,
– riešené výskumné projekty,
– výsledky hodnotenia výberového konania na hlasovú telefónnu službu – zmluva sa
podpíše s Orange, v rámci celej STU sa bude môcť volať prostredníctvom klapiek
zadarmo,
– zásobník projektov zo štrukturálnych fondov.
19. 12. 2005
– príprave centra kariérneho poradenstva,
– poplatkami súvisiacimi so vzdelávaním,
– výročnou správou o vzdelávacej činnosti.
Predmetom rokovania vedenia 9. 1. 2006 boli kritériá mimoriadnych štipendií na STU.
23. 1. 2006
– informácia o evidencii publikačnej činnosti na fakultách STU,
– menovitý zoznam stavieb STU v roku 2006,
– úprava dotácie na rok 2005 – korekcie v decembri 2005,
– štatút garanta študijného programu,
– aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2006.
6. 2. 2006
– projektom výstavby FIIT, návrh stavebného zámeru – nová budova fakulty v areáli
STU v Karlovej Vsi. Informáciu doplnil dekan FIIT Ľ. Molnár – do roku 2010 by
mala mať FIIT 1800 študentov. Nová budova (aula) bude môcť byť využívaná aj FEI,
náklady na jej výstavbu budú pokryté viaczdrojovým financovaním,
– nakladaním s vybranými majetkami,
– evalvačnou správou, je zverejnená na www, každý člen akademickej obce sa k nej
môže vyjadriť,
– konečným znením aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU,
– stavom AIS – schválila sa postupnosť krokov pri obstarávaní AIS

Predmetom rokovania vedenia 21. 2. 2006 bolo hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti STU
za rok 2005.
Ďalšie informácie:
Dňa 2. 3. 2006 bude stretnutie premiéra SR so študentmi našej univerzity.
V SNR bol schválený zákon, ktorý odpúšťa daň z nehnuteľností vysokým školám, v druhom
marcovom týždni bude návrh zákona predmetom rokovania vlády SR.
K bodu 4 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2006
Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja bola spracovaná z podkladov, ktoré dodali
prorektori a dekani fakúlt. Zohľadnené boli aj pripomienky AS k minuloročnej aktualizácii.
Aktualizácia je prerokovaná kolégiom rektora.
Členovia P AS sa dohodli, že predkladateľom pripomienok k aktualizácii dlhodobého zámeru
za AS bude prof. Finka. Nakoľko do zasadnutia 27. 2. 2006 nedostal žiadnu pripomienku od
členov AS, predložil senátu niekoľko svojich námetov. Pripomienky členov AS sa týkali
najmä časti zahraničné vzťahy, ľudské zdroje a služby. Prof. Finka bol poverený, aby
k svojim námetom zapracoval aj pripomienky členov AS a materiál poslal prorektorovi R.
Špačkovi. Tento materiál bude tvoriť prílohu k zápisnici.
Návrh uznesenia č. 19.1/2006
AS STU schvaľuje Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2006
s pripomienkami.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 19.1/2006 s pripomienkami
K bodu 5 – Návrh na zmenu Organizačného poriadku STU
Návrh na zmenu vyplynul z diskusie na ostatnom zasadaní AS STU. Týka sa článku 8.
Návrh uznesenia č. 19.2/2006
AS STU schvaľuje návrh na zmenu Organizačného poriadku STU.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 19.2/2006.
K bodu č.6 - Úpravy dotácie STU na rok 2005 k 31. 12. 2005 – korekcie dotácie z MŠ SR
Kvestorka STU Ing. Žideková informovala prítomných, že MŠ SR z dôvodu zmien
v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005
platnými od 1. 9. 2005 a súčasne z dôvodu dofinancovania na základe spresnených údajov
o domácich a zahraničných výskumných grantoch, ako aj dopadu valorizácie tarifných platov
znížilo Dodatkom č. 5 k dotačnej zmluve dotáciu STU o 6 193 tis. Sk a Dodatkom č. 7
zvýšilo dotáciu STU o 3 381 tis. Sk v členení na kapitálové a bežné výdavky podľa
programovej štruktúry. Kapitálové výdavky sa zvýšili o 2 223tis. Sk a bežné výdavky boli
znížené o 5 035 tis. Sk.
Rozdelenie zvýšenia, resp. zníženia dotácie medzi súčasti STU sa realizovalo v súlade
s metodikou delenia dotácie.

Materiál bol prerokovaný v EK AS, predseda EK sa vyjadril, že komisia k materiálu nemá
pripomienky a navrhuje ho schváliť v senáte.
Návrh uznesenia 19.3/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2005 k 31. 12. 2005 – korekcie dotácie z MŠ
SR bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 19.3/2006
K bodu 7 – Úpravy dotácie na rok 2005 k 31. 12. 2005
Kvestorka STU Ing. Žideková informovala prítomných členov AS o predloženom materiáli.
Úpravy dotácie k 31. 12. 2005 predstavujú čiastku 4 600 tis. Sk.
Materiál bol prerokovaný v EK AS, predseda EK sa vyjadril, že komisia k materiálu nemá
pripomienky a navrhuje ho schváliť v senáte.
Uznesenie č. 19.4/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2005 k 31. 12. 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 19.4/2006
K bodu 8 – Návrh na predaj nehnuteľnosti – budova na Laurinskej ul.
Rektor informoval prítomných, že budova neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť na hlavný
účel univerzity. Prorektor E. Bučko informoval prítomných, že náklady na prevádzku budovy
v roku 2005 činili 2,3 milióna korún. Celá budova v súčasnosti nie je využívaná.
Katedra inžinierskej pedagogiky od apríla bude pôsobiť v Trnave, ostáva tam Jazykové
centrum. Voľné priestory v súčasnosti nie sú prenajaté.
Budova potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Vykurovanie je zabezpečované zo susednej
budovy, kde sa menil vlastník, ktorý nemá záujem dodávať teplo do našej budovy. Zmluva na
dodávku tepla je uzavretá do konca apríla. Prorektor E. Bučko ústne oboznámil prítomných s
analýzou nákladov na rekonštrukciu, v ktorej vychádzal zo zámeru rekonštrukcie objektu
Vazovova – Mýtna so zohľadnením aktuálnych štatistických údajov. Celkovo zastavaná
plocha podlaží budovy na Laurinskej ul. je 3000 m2, z toho úžitková plocha je 2800 m2.
Náklady na rekonštrukciu 1 m2 vychádzajú na 21.700 Sk, čo predstavuje 104 mil. korún na
celú budovu (celkové náklady aj s projektovou dokumentáciou, autorským dozorom,
inžinierskou činnosťou).
Ak by STU uvažovala o prenájme, pri zohľadnení stavu budovy a lokality možno rátať so
sumou 8000 Sk/m2/rok, čo predstavuje ročne 10,2 mil. korún. Návratnosť investície by
predstavovala 16,2 rokov.

Členov AS zaujímalo: načo budú slúžiť peniaze z predaja, či bol urobený rozbor trhu
z nehnuteľnosťami a dá sa urobiť exaktné porovnanie, či by sa na rekonštrukciu nemohli
použiť peniaze zo štrukturálnych fondov, či existuje predstava za koľko korún budovu
predáme. Nebola splnená požiadavka P AS, aby ekonomická analýza – porovnanie predaja
s prenájmom bola predložená písomne členom senátu.
Členovia AS požadovali, aby sa urobila seriózna analýza celého majetku STU, ktorá by
vyjadrila využívanie majetku, možnosti predaja, resp. prenajímania. Ak sa univerzita rýchlo
zbaví nepotrebného majetku o 5 rokov bude inými spôsobmi hľadať financie, nebude mať čo
dať do prenájmu, ani predať. K materiálu by sa mala vyjadriť skupina odborníkov a AS by
tieto otázky ešte raz prerokoval.
Rektor sa vyjadril, že je možné predložiť požadovaný materiál.
Ďalej prítomných informoval, že získané prostriedky budú použité na aktivity spojené
s hlavnou činnosťou školy, a to na:
1/ nákup AIS
2/ modernizácia telefonovania na STU
3/ technologický inkubátor
4/ lokalizácia FIIT
5/ študentské domovy a jedálne
6/ dokončenie jedálne v Trnave
STU plánuje požiadať o grant zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu budov fakúlt
a internátov.
Prorektor E. Bučko na dokreslenie situácie prítomných informoval, že do 10. februára bola zo
strany MŠ vznesená požiadavka aktualizovať potrebu univerzít na materiálové výdavky.
Požiadavky sú sumarizované na všetkých fakultách – potrebovali by 260 miliónov. Celková
plánovaná suma z ministerstva pre všetky školy je 700 miliónov. Ďalej uviedol, že otázkou
predaja sa vedenie zaoberá viac ako rok, nechali si predložiť rôzne analýzy. Upozornil, že ak
sa predaj neuskutoční, STU bude musieť zabezpečiť na Laurinskej vykurovanie, ktoré bude
stáť min. 5 miliónov korún.
Doc. Huba sa opýtal, či by senát nemohol mať na riešenie problematiky stavieb a pozemkov
nejaký poradný orgán, akým je napr. legislatívna alebo ekonomická komisia.
Návrh uznesenia č. 19.5/2006
AS schvaľuje predaj nehnuteľnosti – budova na Laurinskej – bez pripomienok
Hlasovanie
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 15, proti – 0, zdržal sa – 20)
AS STU neschválil uznesenie č. 19.5/2006
K bodu 9 – Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2006
– informácia
MŠ napriek predbežným informáciám ešte oficiálne neoznámilo výšku dotácie na rok 2006.
Vedenie STU rozhodlo, že aj keď MŠ SR ešte nerozhodlo o výške dotácie na rok 2006, návrh
rozpisu dotácie bude spracovaný vo všeobecnej polohe a predložený na najbližšie zasadania
AS:
K bodu 10 – Rozličné
Predseda AS informoval o vyhlásení volieb do Študentskej rady vysokých škôl. Podľa počtu
študentov v dennej i externej forme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia

môže STU delegovať 1 člena, voleného študentskou časťou AS STU a 10 členov, volených
študentskou časťou akademickej obce STU. Zápisnicu o vykonaní volieb a zoznam
novozvolených zástupcov treba zaslať Študentskej rade vysokých škôl SR do 2. apríla 2006.
Predseda študentskej časti AS STU Martin Repko navrhol riešenie: 1 člen by bol zo
študentskej časti AS a kľúč, podľa ktorého sa vyberie 10 členov z fakúlt by zohľadňoval počet
študentov na jednotlivých fakultách. Podľa takto zvoleného kľúča by SvF, MTF, FEI mali
v Študentskej rade po dvoch zástupcoch, FA FIIT, FCHPT, SjF po 1 študentovi.
Predseda AS upozornil, aby boli zvolení aj náhradníci.
Návrh uznesenia č. 19.6/2006
AS STU schvaľuje návrh Martina Repka, aby 10 členov do Študentskej rady vysokých škôl
SR bolo volených podľa kľúča: SvF, MTF, FEI po dvoch zástupcoch, FA, FIIT, FCHPT,
SjF po jednom zástupcovi.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržali sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 19.6/2006
Z tohto návrhu vyplynulo ďalšie uznesenie:
Návrh uznesenia č. 19.7/2006
AS STU poveruje študentskú časť AS STU realizáciou volieb v zmysle listu zo Študentskej
rady vysokých škôl SR.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržali sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 19.7/2006
Termín volieb sa stanoví tak, aby sa dodržal termín daný ŠRVŠ.
Technické a legislatívne problémy v priebehu volieb môže študentská časť AS konzultovať
s legislatívnou komisiou AS.
Doc. I. Hudec navrhol avizovať MŠ SR názor STU, že sociálne štipendiá by mali patriť na
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby pridelené financie zbytočne nedeformovali
štátnu dotáciu z MŠ. Predišlo by sa aj enormnému zaťaženiu pracovníkov, ktorí vyplácajú
štipendiá.
Rektor informoval, že SRK predložila stanovisko presne v týchto intenciách ako uznesenie
SRK adresované ministrovi.
Členovia AS sa dohodli, že AS pripraví tiež stanovisko v tomto zmysle. Aby sa nemuselo
čakať do ďalšieho zasadania AS, členovia AS ho môžu odsúhlasiť korešpondenčnou formou..
Návrh uznesenia č. 19.8/2006
AS STU poveruje P AS spracovať list na MŠ SR týkajúci sa prideľovania sociálnych
štipendií a ich vyplácania.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 33 členov AS STU

(za – 33, proti – 0, zdržali sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č.19.8/2006.
Predsedníctvo poveruje EK na vypracovanie návrhu listu.
Najbližšie zasadanie P AS bude 13. 3. 2006, najbližšie zasadanie AS STU bude 27. 3. 2006.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
doc. Marián Peciar
Jana Rőschlová
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

Príloha k zápisnici č. 19/2006
Zhrnutie pripomienok k Aktualizácii dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2006 z AS
STU 27. 2. 2006
(pripomienky boli doručené 7. 3. 2006)
3. [9] Klásť väčší dôraz na zapájanie študentov do vedeckovýskumnej činnosti a hľadanie
možností pôsobenia študentov doktorandského štúdia vo výskumných centrách doma i na
zahraničných univerzitách.
Zmeniť na: Zlepšiť podmienky na zapájanie študentov.....
Prijaté – zmena formulácie
4. [4] Zvýšenú pozornosť venovať Kazachstanu a okolitému regiónu –
Zmeniť na: Na základe prejaveného záujmu uzatvoriť bilaterálne zmluvy o spolupráci
s univerzitami v Kazachstane.
Prijaté – zmena formulácie
6. [1] K realizácii zásad manažérstva kvality je potrebné na úrovni STU a následne na úrovni
fakúlt definovať základné legislatívne rámce postavenia garantov štúdia, systém vnútorného
a vonkajšieho hodnotenia.
Zmeniť: garantov štúdia na garantov študijných programov
Prijaté – ide o spresnenie

7. [4] Pripravovať oslavy 70. výročia založenia univerzity a zabezpečovať ich propagáciu.
Zmeniť na: Zvýšiť verejnú informovanosť o prípravách osláv 70. výročia založenia univerzity
a zabezpečovať ich propagáciu.
Prijaté – doplnenie nemení obsah
8. [1] V oblasti financovania z prostriedkov štátnej dotácie bude STU na svoje zložky
v zásade premietať model financovania aplikovaný zo strany MŠ SR.
Pripomienka: Toto nie je aktualizácia úloh
Neprijaté – ide o konštatovanie zámeru na rok 2006
8.[2] V manažmente univerzity neustále vytvárať rovnováhu medzi tradíciou, inováciami a
racionalizáciou. Existujúci systém bude základom, racionalizáciou bude STU prispievať
k jeho inováciám.
Pripomienka: kde je AIS STU ako základný nástroj riadenia
Neprijaté – AIS nepatrí do tejto časti, je spomenutý v kapitole 5.

8. [3] Efektivita riadenia úzko súvisí s operatívnosťou dosahu informácií – ekonomických,
pedagogických aj personálnych. V rámci univerzitného systému v maximálnej možnej miere
využívať existujúce softvérové zabezpečenie posilňovaním vnútornej dostupnosti koncových
užívateľov.
Pripomienka: Toto je málo, súčasný software nezodpovedá potrebám – kde je príprava
nového?
Neprijaté – námietka je riešená v kapitole 5.[1]
10. [1] Na základe „Správy o činnosti a zámere rozvoja ŠDaJ STU na roky 2003 – 2006“,
hlavným cieľom ÚZ ŠDaJ v najbližších rokoch bude znižovať náklady na jedno lôžko
a zvyšovať kvalitu bývania a poskytovaných služieb.
Pripomienka: Toto je nedosiahnuteľné – ide o vylepšovanie pomeru ceny a kvality za služby
Nemožno meniť, za obsah tohto zámeru zodpovedá riaditeľ ŠDaJ.
Doplniť bod: 10. [3] Sociálne štipendiá – zabezpečiť ako sociálnu službu v mene štátu.
Nemožno doplniť, distribúcia sociálnych štipendií je riešená všeobecne záväznými predpismi.
11. [1] Znižovať vekový priemer profesorov a docentov
Pripomienka:– preformulovať tak, aby to vyjadrovalo pozitívnu aktivitu pre znižovanie
Prijaté, zmenené na:
Znižovať vekový priemer profesorov a docentov motiváciou mladých kolegov k habilitáciám
a vymenúvacím konaniam.
11.[2] Systém odmeňovania smerovať k tomu, aby prispel k motivácii najmä mladších
kolegov
Pripomienka: vedie k diskriminácii, skôr ide o spravodlivé odmeňovanie a kvalitu a kvantitu
bez ohľadu na vek a pohlavie
Neprijaté – nejde o diskrimináciu, formulácia nemá vylučujúci dopad
11 [4] Zvyšovať kvalifikačnú štruktúru na STU.
Pripomienka: zvyšovať zmeniť na zlepšovať
Prijaté – spresnenie formulácie
11.[5] V dialógu presviedčať priemyselných partnerov o potrebe úzkej spolupráce a na
fakultách vytvárať podmienky na personálne prepojenie výskumu s podnikmi.
Pripomienky:
Stabilizáciu mladých = riešenie bytových problémov stabilizácie
Podpora zvyšovania kvalifikácie a rozvoj vzdelávania pracovníkov

Vyhodnotenie: prvá veta nezrozumiteľná, druhá veta – prijatá, je to jediná pripomienka, ktorú
predkladateľ prijal na zasadaní AS.
Pripomienka ku kapitole12.: Doplniť projekty na riešenie technického stavu budov STU pre
štrukturálne fondy
Doplnok nemožno zaradiť, pretože kalkuluje s neistým predpokladom.
Poznámky:
Do textu budú zaradené len spresňujúce formulácie a jedna pripomienka, ktorá bola prijatá
na AS STU.
Upravené znenie Aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja bude po 13. 3. 2006 zverejnené na
webe.
Na základe poznámok zo zasadania AS 27. 2. 2006 dodaných M. Finkom
spracoval R. Špaček.

