AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 22
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. 5. 2006 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 30 senátorov
Ospravedlnení: doc. E. Kráľová (FA), prof. K. Balog, doc. P. Schreiber, prof. K. Velíšek
(MTF), prof. M. Kolesár, prof. P. Návrat, prof. V. Vojtek (FIIT), J. Šulek (SjF), J. Česelský
(FA), P. Iring (MTF)
Neospravedlnení: P. Brezina (FEI), J. Garaj (FIIT)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, doc. R. Redhammer,
prof. R. Špaček, Ing. H. Žideková, prof. D. Petráš, doc. K. Jelemenský, prof. F. Janíček, prof.
P. Horváth, K. Bilická, A. Gatial
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 podal
návrh na vypustenie bodu 8, nakoľko nie je potrebná zmena Štatútu 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 24. 4. 2006
3. Aktuálne otázky STU
4. Schválenie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2005
5. Schválenie úprav dotácie na rok 2006
6. Schválenie Študijného poriadku STU
7. Schválenie Štipendijného poriadku STU
8. Schválenie úpravy Štatútu STU (bod sa vypúšťa)
9. Informácia o akademickom informačnom systéme
10. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Mikuláš Huba, Ing. Jana Rőschlová
a za skrutátorov:
doc. Ing. Ernest Gondár, Ladislav Zmoray
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 30 členov AS
(za – 30, 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 24. 4. 2006
Zápisnica z 24. 4. 2006 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Kontrola uznesení
Uznesenie č. 19.7/2006
AS STU poveruje študentskú časť AS STU realizáciou volieb v zmysle listu zo Študentskej
rady vysokých škôl SR.
Úloha je splnená, všetky fakulty majú svojich zástupcov v ŠRVŠ.
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení ŠRVŠ v dňoch 4. – 7. 5. 2006 bolo zvolené nové
predsedníctvo. Tajomníčkou pre vnútorné záležitosti sa stala Eva Zibrinová z MTF.
Návrh uznesenia č. 21.1/2006
AS STU žiada rektora zabezpečiť právnu analýzu súladu volebných poriadkov pre voľbu
dekanov na fakultách STU s nadradenými právnymi normami.
Termín: 29. 5. 2006
Členovia AS dostali na rokovaní Analýzu súladu volebných poriadkov pre voľbu dekanov
s nadradenými právnymi normami, ktorú spracovala JUDr. Iveta Fabianová. V analýze sa
konštatuje, že dokumenty nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani
so zákonom o vysokých školách.
V budúcnosti pôjde skôr o zladenie všetkých predpisov medzi fakultami.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
O aktuálnych otázkach, ktorými sa zaoberalo vedenie od ostatného zasadania senátu referoval
rektor STU prof. Báleš. Od ostatného zasadania AS sa uskutočnili dve zasadania vedenia.
Témami rokovania vedenia 9. 5. 2006 boli:
–
internetové stránky STU v BUXUSe,
–
výročná správa o hospodárení STU za rok 2005,
–
centrum medzinárodných projektov SPIRIT – portál,
–
štipendijný poriadok.
Vedenie sa 19. 5. 2006 venovalo:
–
novému Akademickému informačnému systému,
–
redakcii Know How centra.
Kolégium rektora na zasadaní 19. 5. 2006 prerokovalo:
–
rozpočet na rok 2006,
–
systém obhajob dizertačných prác,
–
nový Akademický informačný systém.
Ďalšie informácie:
–
2. 5. 2006 navštívil STU český veľvyslanec na Slovensku
–
29. 5. 2006 navštívil STU predseda medzinárodnej organizácie MENSA
K bodu 4 – Schválenie Výročnej správy o hospodárení za rok 2005

Podrobnú informáciu k Výročnej správe o hospodárení za rok 2005 podala kvestorka Ing. H.
Žideková. Prítomných informovala, že správa je spracovaná v súlade s pokynmi MŠ SR.
Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje zisk 28 157 tis. Sk, pritom hospodársky
výsledok za hlavnú činnosť školy predstavuje stratu 2 794 tis. Sk, zisk z podnikateľskej
činnosti 30 951 tis. korún. Pani kvestorka podala informácie o obsahu 21 tabuliek, ktoré sú
súčasťou výročnej správy.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala výročnú správu na svojom zasadaní 22. 5. 2006,
k predloženému materiálu nemá námietky a odporúča ho schváliť AS STU.
Pripomienky k správe
J. Dický: je uvedené, že Účelové zariadenie v Gabčíkove je v mínuse, z čoho sa bude hradiť
strata. Kvestorka vysvetlila, že to je účtovná strata, zariadenie po minulé roky bolo ziskové,
pre tento rok sú vytvorené predpoklady na zníženie straty – získaný projekt z MV SR.
V. Macura: na čo sa použili prostriedky z predaja majetku? Rektor informoval, že 90 %
prostriedkov sa zachováva pre budúcnosť.
M. Žalman: upozornil prítomných na záver výročnej správy a navrhol, aby sa odporúčania
bližšie konkretizovali.
I. Hudec: vzhľadom na dosť veľké problémy finančného krytia jednotlivých projektov, hlavne
v ich nábehu, uvažuje vedenie o vytvorení fondu, ktorý by pomohol realizovať projekty?
Prorektor Redhammer oboznámil prítomných s výzvami na vyvolané projekty.
Pán rektor sa vyjadril, že v podstate by nebol problém zafinancovať rozbeh projektov, bola by
to pôžička, ktorá by neskôr bola z projektov vrátená.
Návrh uznesenia 22.1/2006
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS schválil uznesenie č. 22.1/2006
K bodu 5 – Schválenie úpravy dotácie na rok 2006
Členom AS STU boli v rámci tohto bodu predložené dva materiály:
a/ Úpravy dotácie na rok 2006 k 29. 5. 2006
b/ Úpravy dotácie na rok 2006
a/ Úpravy dotácie na rok 2006 k 29. 5. 2006
Kvestorka STU prítomných informovala, že pôvodný rozpis dotácie z úrovne MŠ SR na rok
2006 pre STU a schválený v AS STU dňa 27. 3. 2006 bol v kategórii bežných výdavkov
v celkovom objeme 1 327 360 tis. Sk, v kategórii kapitálových výdavkov 8 118 tis. Sk.
Úpravy bežnej dotácie k 29. 5. 2006 predstavujú čiastku 63 368 tis. Sk, úpravy kapitálovej
dotácie 45 901 tis. Sk. Ide o účelové úpravy – projekty. V úpravách dotácie je zahrnuté aj
krátenie bežnej dotácie po zohľadnení publikačnej činnosti, prerozdelenie krátenia je
v samostatnom materiáli.

EK AS predložený materiál prerokovala na zasadaní 22. 5. 2006, nemala k materiálu
pripomienky a navrhuje AS STU úpravy schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia 22.2/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2006 k 29. 5. 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prezentovalo sa 30 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie 22.2/2006.
b/ Úpravy dotácie na rok 2006
Úprava dotácie sa dotýka zmeny dotácie za publikačnú činnosť a dofinancovania za študentov
bakalárskeho štúdia na FEI zo strany MŠ SR a korekcie dotácie medzi fakultami za vzájomné
výkony vo vzdelávaní.
Úpravy výrazne ovplyvnia rozpočet, nakoľko dotácia za publikačnú činnosť sa znížila
o 32 752 tis. Sk. Prerozdelenie sa realizovalo v súlade s metodikou použitou pri rozdeľovaní
schválenej dotácie v marci 2006, ktorá vychádzala z metodiky MŠ SR. Výrazné krátenie
dotácie je ovplyvnené aj skutočnosťou, že MŠ SR pri rozpise schválenej dotácie namiesto
podielu publikačnej činnosti použilo podiel na domácich grantoch, ktorý je v porovnaní
s podielom publikačnej činnosti u STU výrazne vyšší, 32,5 % a 15,15 %. Prerozdelenie
čiastky 4 073 tis Sk – dofinancovanie za 4. r. BŠ FEI sa realizovalo medzi FEI a Fond rektora,
resp. rezervu. Korekcie za vzájomné výkony medzi niektorými fakultami v predloženom
materiáli budú modifikované, nakoľko až na zasadnutí EK sa vyjasnilo, že medzifakultne
dohodnuté objemy zahŕňajú aj odvody do fondov.
Rektor upozornil prítomných, že krátenie dotácie z titulu publikačnej činnosti sa dotklo
všetkých vysokých škôl, ktoré mali vysoké zahraničné granty a ktoré boli hodnotené ako
výskumné univerzity. Problémom sa bude zaoberať aj SRK, ktorá bude vyžadovať od MŠ SR,
aby sa dotácie neskladali z viacerých častí, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú len
problémy.
EK AS STU, ktorá k tomuto materiálu zasadala 29. 5. 2006 mala pripomienky
k predloženému materiálu v časti korekcie za vzájomné výkony. EK AS navrhuje, aby sa časť
korekcií za vzájomné výkony upravila o odvody mzdových prostriedkov u dotknutých súčastí
STU.
Pripomienky:
R. Mesiar upozornil, že sumár prerozdelenia za publikačnú činnosť by mal byť medzi
všetkými vysokými školami nula, ale v súčasnosti je tu schodok 12 miliónov. Rektor sľúbil,
že tento problém otvorí na SRK.
Na otázku A. Puškára, či by v tomto prípade nemohla fakultám pomôcť STU rektor
odpovedal, že to nie je dobré riešenie a že ani jeden dekan nepovedal, že to fakulty nezvládnu.
Veľa pripomienok zaznelo na tému správneho zaraďovania publikácií.
Návrh uznesenia č. 22.3/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie na rok 2006 s pripomienkami.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 31 členov AS STU

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 22.3/2006
K bodu 6 – Študijný poriadok STU
Prorektor Kalužný prítomných oboznámil so študijným poriadkom, ktorý bol schválený vo
vedení a pripomienkovaný JUDr. Fabianovou.
Predseda LK AS informoval prítomných, že členovia AS nemali k materiálu pripomienky.
Predložený Študijný poriadok STU zahŕňa pripomienky a skúsenosti zo strany pedagógov
i študentov a zohľadňuje posledné znenie zákona.
Prítomní prešli všetky zmeny, ktoré skomentoval prorektor Kalužný.
Znenie článku 9, odsek 3 prítomní po diskusii preformulovali na:
Preukázateľne zistené nečestné konanie študenta, použitie nedovolených pomôcok a pod.
vedie k hodnoteniu nevyhovel a je posudzované podľa disciplinárneho poriadku.
Ďalším sporným bodom bol čl. 11, bod 7 ohľadne prípustného počtu opravných skúšok. Tento
článok po dlhšej diskusii ostal v navrhovanej verzii.
Návrh uznesenia č. 22.4/2006
AS STU schvaľuje zmeny a doplnky Študijného poriadku STU.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 29, proti – 1, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 22.4/2006
K bodu č.7 – Štipendijný poriadok STU
Štipendijný poriadok STU je novým materiálom. Rieši univerzitné štipendiá.
Pripomienky EK: Štipendijný poriadok v nadväznosti na zákon nie je dobre spracovaný, lebo
akoukoľvek legislatívnou zmenou sa stane nepoužiteľným. Nie je dostatočne jasný rozdiel
medzi motivačnými štipendiami z univerzitných a dotačných zdrojov.
Uznesenie EK: vzhľadom na množstvo pripomienok by mal byť predložený návrh
prepracovaný a stiahnutý z rokovania 29. 5.
Prorektor Kalužný sa vyjadril, že prijíma všetky pripomienky EK.
Návrh uznesenia 22.5/2006
AS STU schválil Štipendijný poriadok STU s pripomienkami.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 26 členov AS STU
(za – 21, proti – 0, zdržal sa – 5)
AS STU schválil uznesenie č. 22.5/2006
Definitívnu verziu ešte preverí LK a EK AS.
K bodu 9 – Akademický informačný systém
Rektor STU ocenil serióznu prácu tímu, ktorý vyberal informačný systém a stanovoval
podmienky. Prof. Horváth prezentoval filozofiu nového AIS. Bude znamenať zásadnú zmenu

využívania IT na STU. Od októbra do decembra bude overovanie AIS, celá STU na
informačný systém nabehne od letného semestra akad. roku 2006/07.
K bodu 10 – Rozličné
Predseda Žalman sa v rozličnom vrátil k diskusii, ktorá vznikla v súvislosti so schvaľovaním
finančných prostriedkov. AS by sa na zasadaní 26. 6. 2006 mal venovať aj ďalším podnetom
a pripraviť listy MŠ SR ohľadne výskumných projektov a publikačnej činnosti.
Rektor informoval, že SRK už pripravuje návrh zmeny vysokoškolského zákona a uvítal by
podnety aj zo strany členov AS.
P. Šimon: Publikačná činnosť STU ako výskumnej univerzity by sa mala hodnotiť inými
kritériami ako publikačná činnosť obyčajnej univerzity.
M. Huba: Varoval pred tým, aby sa univerzita upriamila len na získavanie zdrojov na
výskum, ale aby rozdelila svoje úsilie viac univerzálne, veď najviac financií univerzita
dostáva za pedagogiku. A publikovať by sa malo aj v populárnych časopisoch s ohľadom na
vytváranie mena univerzity.
I. Hudec: Do vedeckovýskumnej činnosti by sa nemala zahŕňať pedagogická činnosť (teda
skriptá a rôzne učebnice). Mali by sa používať tie kritériá, ktoré sa používajú pri grantoch,
kde sú rozhodujúce karentované publikácie.
Nasledujúce zasadanie P AS bude 12. 6. 2006, zasadanie AS 26. 6. 2006.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Mikuláš Huba
Ing. Jana Rőschlová
1. 6. 2006
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

