AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 26
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. 12. 2006 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar (SvF), prof. V. Vojtek (FIIT)
Neospravedlnení: A. Kosová (SvF), P: Brezina (FEI), J. Jurčo (FCHPT), L. Zmoray (FA),
M. Ďurfina (FIIT)
Neobsadené 1 miesto senátora (MTF)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, R.
Redhammer, Ing. H. Žideková, prof. J. Sablik, K. Polakovičová, Ing. M. Štujber, doc. 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.
Návrh programu:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí AS
STU dňa 27. 11. 2006.
3. Aktuálne otázky STU
4. Doplnenie Štatútu STU
5. Zásady používania a ochrany loga STU
6. Dodatok rozpisu dotácie na rok 2006
7. Študijný poriadok – informácia
8. Súčasný stav financovania projektov Európskeho sociálneho fondu - informácia
9. Zásady volieb a príprava volieb členov AS STU
10. Rozličné
Predseda AS navrhol, aby informácia o študijnom poriadku zaradená ako bod 7 bola podaná
v bode 2.
Predseda EK AS navrhol, aby body k ekonomickým otázkam boli definované presne (tak ako
boli predložené na rokovanie EK AS).
Návrh upraveného programu:
1.
Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice

2.
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí AS
STU dňa 27. 11. 2006.
3.
Aktuálne otázky STU
4.
Doplnenie Štatútu STU
5.
Zásady používania a ochrany loga STU
6.
Úpravy dotácie STU na rok 2006 – uvoľnenie rezervy a úprava dotácie zo zmeny
metodiky MŠ SR
7.
Úpravy dotácie STU na rok 2006 k 7. 12. 2006
8.
Súčasný stav financovania projektov Európskeho sociálneho fondu - informácia
9.
Zásady volieb a príprava volieb členov AS STU
10.
Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Karol Balog, Ing. Jana Rőschlová
a za skrutátorov:
doc. Ing. Ernest Gondár, Miroslava Špaňová
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 29 členov AS
(za – 29, 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
zasadnutí AS STU dňa 27. 11. 2006
Zápisnica AS STU z 27. 11. 2006 bola overená a zaslaná všetkým členom AS STU.
Kontrola uznesení:
Predseda AS skonštatoval, že uznesenia z rokovania 27. 11. 2006 sa plnia.
Na predsedníctve AS bola vnesená požiadavka podať informáciu o stave zaregistrovania
študijného poriadku.
Predseda AS prítomným oznámil, že pripomienky k novele študijného poriadku z MŠ SR boli
prerokované s autormi novely a bol dohodnutý postup pri schvaľovaní. Na schválenie MŠ
bude predložený len dodatok k platnému študijnému poriadku, ktorý AS STU schválil na
zasadaní 29. 5. 2006.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor V: Báleš informoval prítomných o rokovaní vo vedení od zasadania AS STU dňa 27.
11. 2006. Predmetmi rokovaní boli:
– dopracovanie návrhu výšky poplatkov za bývanie v rekonštruovanom objekte STU
Vazovova – Mýtna, príprava výzvy na obsadenie ubytovacích miest
– aktuálny stav v príprave implementácie nového vizuálu – nové logo STU
– oslavy 70. výročia založenia STU – medaila a pečiatka
– správa o celoživotnom vzdelávaní
– príprava kolektívnej zmluvy na rok 2007
– prehľad riešených projektov na STU
– evidencia publikačnej činnosti
Dňa 8. 12. 2006 mimoriadne zasadalo kolégium rektora a hlavným bodom programu bola
úprava dotácie. Prof. P. Horváth podal informáciu o situácii v registri študentov.

Predseda AS informoval o výsledkoch volieb kandidátov na dekanov
Na FEI prebehli voľby 28. 11. 2006 a kandidátom na dekana sa stal doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
Na SvF prebehli voľby 1. 12. 2006 a kandidátom na dekana sa stal prof. Ing. Alojz Kopáčik,
PhD.
Na SjF prebehli voľby 1. 12. 2006 a kandidátom na dekana sa stal doc. Ing. Ľubomír Šooš,
CSc.
V dňoch 11. – 12. 11. 2006 sa na MTF konali voľby členov akademického senátu MTF.
Ustanovujúce zasadanie novozvoleného AS MTF sa konalo 15. 11. 2006 a za predsedu AS
MTF na nasledujúce funkčné obdobie si zvolilo doc. Ing. Petra Schreibera, CSc.
K bodu 4 – Doplnenie Štatútu STU
K bodu 5 – Zásady používania a ochrany loga STU
Obidva body boli prerokúvané spoločne, nakoľko ide o dva navzájom súvisiace materiály.
Úvodom rektor pripomenul, že na základe súťaže bolo pre STU vytvorené logo, nakoľko STU
doteraz logo nemala. Logo bude slávnostne uvedené na koncerte TECHNIKu 15. 12. 2006.
Prorektor R. Špaček upozornil, že vedenie STU považuje logo STU za tak dôležitú náležitosť
života STU a jej prezentácie dovnútra aj smerom navonok, že navrhuje, aby logo bolo
uvedené v Štatúte STU. Vedenie považuje za potrebné, aby jeho existencia, autorský pôvod
a stručný popis boli zakotvené priamo v Štatúte STU.
Zároveň bol navrhnutý predpis „Zásady používania a ochrany loga STU v Bratislave“, ktorý
rieši používanie a ochranu loga STU. Tento predpis by mal byť v kategórii vnútorných
predpisov v zmysle § 15 písm. l) zákona o VŠ.
Zásady používania a ochrany loga STU boli vypracované na základe zásad používaných na
vysokých školách v Českej republike, kde takéto predpisy už existujú, v súlade s našimi
predpismi a požiadavkami STU. Predpis vo svojich článkoch vymedzuje používanie loga
univerzitou a jej súčasťami, používanie loga inými osobami a zároveň ho chráni pred
zneužitím. S autormi bola podpísaná licenčná zmluva na základe autorského zákona. Logo
bude zapísané v registri ochranných známok ako ochranná známka univerzity. V súčasnosti
prebieha proces zápisu Úradom priemyselného vlastníctva.
Diskusia:
Predseda LK AS prof. M. Koman informoval, že členovia LK nemajú zásadné pripomienky,
len považujú za potrebné upozorniť na problematiku vymedzenia presných názvov univerzity.
Diskusia prítomných sa zamerala na potrebu názvu univerzity s lokalizáciou sídla, tak ako je
to uvedené v zákone a na jednoznačné definovanie názvu univerzity.
Závery diskusie:
Úplný názov univerzity: Slovenská technická univerzita v Bratislave (pri právnych
dokumentoch sa musí uvádzať plný názov, ktorý je uvedený v zákone o vysokých školách)
Skrátený oficiálny názov: STU v Bratislave (používaný pracovne)
V prípade loga je názov STU značkou (ochranná známka našej univerzity)
Je potrebné osvojiť si rozlišovanie medzi skratkou a značkou. V súvislosti s logom sa používa
značka.
Doplnenie Štatútu STU
V čl. 1 sa mení odsek 2 a 3, v čl. 30 sa odsek 5 zmení na odsek 6 a odsek 5 bude venovaný
logu STU, predpis bude uvedený plným názvom.
Časť VIII sa zmení na časť IX v pôvodnom znení.
Časť VIII sa bude zaoberať vnútornými predpismi STU podľa § 15 zákona č. 131/2002 a pod
bodom l) sa zadefinujú zásady používania loga STU.

Materiál sa po formálnej stránke upraví v zmysle záverov diskusie o forme názvu univerzity.
Predkladateľ prijal všetky pripomienky, v materiáli budú zohľadnené.
Návrh uznesenia č 26.1/2006
AS STU schvaľuje doplnenie Štatútu STU bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.1/2006
Zásady používania a ochrany loga STU
Materiál, čo sa týka názvu univerzity bude upravený v zmysle záverov diskusie k Štatútu
STU.
Návrh uznesenia č. 26.2/2006
AS STU schvaľuje zásady používania a ochrany loga Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.2/2006.
K bodu 6 – Úpravy dotácie STU na rok 2006 – uvoľnenie rezervy a úprava dotácie zo
zmeny metodiky MŠ SR
Informáciu o uvoľnení rezervy a úprave dotácie vyplývajúcej zo zmeny metodiky MŠ SR
podal rektor STU, rozpis dotácie bol realizovaný v zmysle schválenej metodiky STU a bol
schválený kolégiom rektora.
Kvestorka Ing. H. Žideková informovala, že rozpis dotácie z uvoľnej rezervy sa týka
publikačnej činnosti a valorizácie platov.
Zvýšenie dotácie z titulu zmeny metodiky - rozdelenie zvýšenia dotácie na súčasti STU sa
realizuje podľa metodiky použitej pri delení schválenej dotácie, resp. pri delení schválenej
dotácie po zohľadnení publikačnej činnosti, vzájomných výkonov medzi fakultami a doplatku
za počty BŠ FEI, nakoľko zmena metodiky MŠ SR je nesystémová a neodráža nové počty
študentov. Oproti predchádzajúcim rokom údaje o počtoch študentov ministerstvo
nesumarizovalo z doposiaľ používaných špeciálnych databáz, ale údaje sa mali čerpať
z centrálneho registra študentov. Nakoľko údaje poskytnuté vysokými školami obsahovali
množstvo chýb, MŠ pristúpilo k zmene metodiky rozpisu dotácií. Podstata zmeny metodiky
spočíva v tom, že sa nezohľadňujú nové počty študentov k 31. 10. 2006, neprepočítava sa
pedagogický výkon, ale z doposiaľ zálohovo pridelených finančných prostriedkov a nároku
vysokých škôl na valorizáciu platov na obdobie september – december vyčísleného podľa
pôvodného výkonu a akad. roku 2005/2006, sa vytvorila 10 % rezerva, ktorú ministerstvo
následne rozdelilo medzi vysoké školy podľa súčinnosti VŠ pri napĺňaní registra študentov.
Všetky vysoké školy, až na tie, ktoré sa podieľali na pilotnom odskúšavaní registra študentov
mali v registri študentov množstvo nezrovnalostí so štatistickými údajmi, a preto MŠ zmenilo

metodiku. Mieru súčinnosti určilo MŠ SR, no z podkladov z ministerstva sa miera objektivity
nedá určiť.
Predseda EK AS informoval, že EK 11. 12. 2006 prerokovala predložený materiál,
k samotnému materiálu nemá pripomienky, navrhuje ho schváliť bez pripomienok, EK AS má
pripomienky ku konaniu MŠ SR, v podstate k tomu, ako ministerstvo zasiahlo do metodiky
rozdeľovania dotácie verejným vysokým školám.
Diskusia bola venovaná súčinnosti vysokých škôl pri napĺňaní registra študentov
a samotnému registru študentov.
Návrh uznesenia č. 26.3/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2006 – uvoľnenie rezervy a úprava dotácie
zo zmeny metodiky MŠ SR bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.3/2006
Na základe návrhu EK AS a po diskusii k zmene metodiky rozpisu dotácií sa AS STU
rozhodol prijať uznesenie, ktoré bude zaslané na Ministerstvo školstva SR.
Návrh uznesenia č. 26.4/2006
AS STU vyjadruje protest proti nesystémovej zmene metodiky rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2006 a zavedeniu nekontrolovateľných kritérií
hodnotenia vysokých škôl zo strany MŠ SR, ku ktorým došlo začiatkom decembra 2006.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.4/2006
K bodu 7 – Úpravy dotácie STU na rok 2006 k 7. 12. 2006
Rektor informoval, že STU dostala 7. 12. 2006 úpravu dotácie s účelovým určením.
Kvestorka spresnila, že dotácia je určená na podprogram vzdelávanie, sociálne služby –
sociálne štipendiá a medzirezortné programy.
Predseda EK AS informoval, že EK prerokovala predložený materiál na svojom zasadaní 11.
12. 2006, nemá k nemu pripomienky a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok.
Návrh uznesenia 26.5/2006
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2006 k 7. 12. 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.5/2006.
Predseda EK AS v súvislosti s tým, že sa dajú ešte očakávať nejaké drobné úpravy dotácie do
konca roka 2006 navrhol odsúhlasiť ďalšie uznesenie.
Návrh uznesenia č. 26.6/2006
AS STU splnomocňuje predsedníctvo AS STU schválením úprav dotácie STU, ktoré budú
doručené STU po rokovaní AS STU do konca roka 2006. P AS STU predloží schválenú
dotáciu na schválenie na zasadnutí pléna AS STU v januári 2006.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 26.6/2006.
K bodu 8 – Súčasný stav financovania projektov Európskeho sociálneho fondu
Prorektor Redhammer informoval prítomných o zlej situácii vo financovaní projektov
Európskeho sociálneho fondu. STU vstúpila do riešenia viac ako 40 projektov štrukturálnych
fondov, z ktorých dominantnou väčšinou sú projekty ESF. Pre našu univerzitu to predstavuje
približne 200 miliónov korún, ktoré sa majú realizovať v priebehu 3 – 4 rokov počnúc rokom
2005. To predstavuje významnú položku, preto sa vedenie STU snaží pomôcť príslušným
riadiacim orgánom prekonať problém.
Objemy, ktoré boli v SR záväzkované v roku 2004 strácajú platnosť v týchto mesiacoch. Je
evidentné, že takto prepadne viac ako 50 miliónov korún. Na druhej strane nie je zúčtovaných
a certifikovaných 50 miliónov korún realizovaných projektov.
Rýchlosť zúčtovania zo strany MŠ je viac ako nedostatočná. Existujú žiadosti STU o platbu
ešte z roku 2005, ktoré neboli ešte spracované. Je tiež veľa projektov, ktoré dostali zálohu
v priebehu roku, ale ani jedna následná žiadosť o zúčtovanie nebola realizovaná.
Pre riešiteľov projektov vzniká nesmierne ťažká situácia, nakoľko musia realizovať zmluvné
aktivity v danom čase a výlučne z financií, ktoré nemajú.
Po opakovaných upozorneniach zo strany vysokých škôl, SRK a monitorovacieho výboru sa
problémy s financovaním projektov z ESF dostali do pozornosti príslušných ministrov a aj
parlamentného výboru pre vzdelávanie, kultúru a šport. Výbor prijal určité opatrenia
a zaviazal ministrov k riešeniu situácie. Je nevyhnutné, aby došlo k zmenám počtu
pracovníkov, ktorí tieto agendy spracovávajú a k urýchleniu spôsobu verifikácie dokladov.
Podľa širších predbežných analýz v roku 2007 budú podstatne nižšie možnosti financovania
univerzitnej činnosti prostredníctvom projektov. Preto je dôležité snažiť sa využiť všetky
možnosti získania finančných prostriedkov, predovšetkým projekty 7. RP, ktorý bude prvé
výzvy publikovať už v polovici decembra.

K bodu 9 – Zásady volieb a príprava volieb členov AS STU
Predseda AS informoval, že prof. Finka spracoval vstupný materiál s identifikáciou
problémov, na ktorý zareagoval prof. Mesiar. Ďalej sa užšia komisia touto problematikou
nezaoberala, lebo na základe informácie komisia zaoberajúca sa novelou zákona o vysokých
školách na ministerstve školstva by mala do konca decembra novelu zverejniť. Podľa prvých
avíz, by sa zmeny v zákone dotýkali aj postavenia akademického senátu, preto postup
vypracovania zásad kreovania akademického senátu bude determinovaný novelou zákona.
K bodu 10 – Rozličné
Najbližšie zasadanie P AS bude 22. 1. 2007 o 14.30 hod.
Najbližšie zasadanie AS bude v Gabčíkove 29. 1. 2007.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Karol Balog
Ing. Jana Rőschlová
14. 12. 2006
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

