AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 27
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. 1. 2007 o 13.30 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: doc. J. Dický, A. Kosová (SvF), M. Špaňová (FCHPT), prof. M. Finka, L.
Zmoray, (FA)
Neobsadené 1 miesto senátora študentskej časti (FEI)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, doc.
R. Redhammer, Ing. H. Žideková, prof. D. Petráš, prof. F. Janíček, prof. D. Bakoš, prof. Ľ.
Petránsky, prof. O. Moravčík, prof. Ľ. Molnár, prof. A. Kopáčik, doc. J. Vajda, doc. A.
Gatial, 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 zasadania AS
STU dňa 11. 12. 2006
3. Úprava dotácie k 31. 12. 2006
4. Aktuálne otázky STU
5. Správa o činnosti vedenia STU za funkčné obdobie 2003 – 07
6. Schvaľovanie návrhu rektora na prorektorov STU
7. Schvaľovanie návrhu rektora na členov vedeckej rady STU
8. Schvaľovanie návrhu rektora na členov Správnej rady STU
9. Voľby členov AS STU – harmonogram – informácia
10. Novela zákona o vysokých školách – informácia
11. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2007
12. Informácie o poskytnutých podkladoch MŠ SR k rozpisu dotácie verejným VŠ (pror.
Redhammer)
13. Rozličné
Predseda AS navrhol k bodu 9 doplniť – prvé čítanie.
Predseda legislatívnej komisie prof. M. Koman odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS
STU doc. Ing. Ľubomírovi Čaplovičovi, PhD., z Materiálovotechnologickej fakulty.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:

doc. Ing. František Urban, Soňa Hudáková
a za skrutátorov:
doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, Juraj Jurčo
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 34, 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 11. 12. 2006
Predsedníctvo AS zasadalo 22. 1. 2007, zápisnica z rokovania bola zaslaná všetkým členom
AS.
Dodatok k Štatútu STU je na registrácii na MŠ SR, Študijný poriadok STU je už
ministerstvom školstva schválený.
Od 1. 2. 2007 sa podpredseda AS doc. Šooš vzdáva členstva v AS. Predsedníctvo AS na
miesto podpredsedu navrhuje prof. M. Finku. Nakoľko prof. Finka nebol prítomný na
rokovaní 29. 1. 2007, voľby podpredsedu AS sa odkladajú na ďalšie rokovanie.
Dňa 26. 1. 2007 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie P AS, ktoré sa zaoberalo listom, ktorý
prišiel na adresu predsedníctva AS 24. 1. 2007 podpísaný menom Ján Sokol. Predseda AS
informoval, že dotyčný na uvedenej adrese nebýva. Predsedníctvo požiadalo rektora
o prešetrenie podnetov, ktoré sú uvedené v liste a následne aj o informáciu o stave
vyšetrovania.
Rektor STU informoval, že list od Jána Sokola dostal v decembri a postúpil ho na prešetrenie
útvaru hlavného kontrolóra. Podľa neoficiálneho záveru kontrola kvalifikuje sťažnosť
v plnom rozsahu za neopodstatnenú.
Zápisnica AS STU z 11. 12. 2006 bola overená a zaslaná všetkým členom AS STU.
Z uznesení nevyplynuli žiadne úlohy.
K bodu 3 – Úprava dotácie k 31. 12. 2006
Kvestorka STU Ing. Žideková informovala o pridelenej dotácii bežných a kapitálových
výdavkov. Úprava dotácie z MŠ SR od 7. 12. 2006 – 31. 12. 2006 na bežné výdavky
predstavuje čiastku 41 775 tis. korún, na kapitálové výdavky 5 965 tis. Sk. Prostriedky boli
účelovo určené.
Predseda EK AS informoval, že EK 22. 1. 2007 prerokovala predložený materiál, k materiálu
nemá pripomienky a navrhuje ho schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 27.1/2007
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU k 31. 12. 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.1/2007

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor V: Báleš informoval prítomných o rokovaní vo vedení od zasadania AS STU dňa 11.
12. 2006. Predmetmi rokovaní boli:
– poplatky súvisiace so vzdelávaním v akad. roku 2006/07
– vyhodnotenie centrálneho nákupu IT na STU
– kolektívna zmluva na rok 2007
– zrušenie vývarovne na Dobrovičovej ul.
– správa o vzdelávaní za akad. rok 2005/2006
– návrh štruktúry novej vedeckej rady STU
K bodu 5 – Správa o činnosti vedenia za obdobie od 1. februára 2003 do 31. januára
2007
Informáciu o správe vedenia za funkčné obdobie podal rektor STU. Uviedol, že v správe sú
zhrnuté najdôležitejšie aktivity. Vedenie mrzí, že sa nevyužila možnosť tvorby univerzitných
a medziuniverzitných programov a že na niektorých fakultách sa znížili nároky na pohovory
pri prijímaní študentov.
Diskusia k správe:
Žalman: Bola snaha zaviesť univerzitné programy, prečo sa to neurobilo?
Kalužný: Existuje len jeden univerzitný program. V tomto období sa plnili veľmi dôležité
úlohy spojené s akreditáciou nových študijných programov.
Velíšek: Máme jeden spoločný program. Aké je jeho využitie?
Kalužný:V každom ročníku je jeden krúžok.
Gatial: V predloženej správe je rozdiel medzi schválenými a obsadenými funkčnými miestami
profesorov.
Molnár: Rozdiel spôsobujú rozdielne vstupy z minulého funkčného obdobia a nariadení
ministerstva školstva spred dvoch rokov.
Macura: Ak ministerstvo školstva bude prideľovať financie podľa počtu absolventov nastane
vážny problém. Ako dosiahnuť, aby sa počet absolventov neznižoval?
Rektor vidí riešenie v obsahovej stránke bakalárskeho štúdia.
Puškár: Ako dopadlo hodnotenie kvality?
Rektor: Do dnešného dňa neprišla správa.
Galanová: Na FEI funguje elektronický index, do ktorého sa musí veľa ráz vpisovať ten istý
dátum. Bolo by to treba nastaviť na jeden príkaz.
Petráš: Univerzita nevenuje dostatočnú pozornosť obsadzovaniu miest odborných asistentov.
Vojtek: FIIT učí stále v nevyhovujúcich priestoroch.
Rektor odmieta názor, že vedenie pre FIIT nič neurobilo. Privíta každú reálnu radu.
Žalman: Aká je situácia medzi Výskumným ústavom zváračským a STU,
Rektor: Čaká sa na mimosúdnu dohodu.
Žalman: Obdobie 2003 – 2007 bolo charakteristické aj predajom nehnuteľností. Ako chceme
použiť získané finančné prostriedky?
Rektor: Časť sa venovala na AIS, ostatné sú zatiaľ v depozite univerzity.
K bodu 6 – schvaľovanie návrhu rektora na prorektorov
Rektor predložil návrh na obsadenie funkcií prorektorov v zložení:
prof. Ing. František Janíček, Phd.,
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Predseda legislatívnej komisie prof. Koman oboznámil prítomných s postupom pri hlasovaní.
Tajné voľby prorektorov prebiehali pod dozorom legislatívnej komisie v malej zasadacej
miestnosti rektora. Na voľbách sa zúčastnilo 36 členov AS STU.
Výsledky volieb do funkcií prorektorov
prof. F. Janíček
za – 26 hlasov, proti – 4 hlasy, zdržalo sa – 6 hlasov
prof. J. Kalužný
za – 17 hlasov, proti – 10 hlasov, zdržalo sa – 9 hlasov
prof. V. Molnár
za – 5 hlasov, proti – 24 hlasov, zdržalo sa – 7 hlasov
prof. D. Petráš
za – 32 hlasov, proti – 3 hlasy, zdržal sa – 1 hlas
doc. R. Redhammer za – 35 hlasov, proti – 1 hlas, zdržal sa – 0
Záver:
AS STU do funkcií prorektorov na funkčné obdobie 2007 – 2011 zvolil:
prof. Ing. Františka Janíčka, Phd.,
prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.
doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD.
K bodu 7 – schvaľovanie návrhu rektora na členov vedeckej rady STU
Rektor predložil prítomným návrh členov vedeckej rady v zložení po troch zástupcoch
z každej fakulty (2 interní a 1 externý) v zložení:
1
prof. Ing. Dušan Bakoš. DrSc.
2.
doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
3.
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
4.
prof. Ing. Peter Grgač, PhD.
5.
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
6.
prof. Ing. František Janíček, PhD.
7.
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
8.
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
9.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
10.
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
11.
prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
12.
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
13.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
14.
prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
15.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
16.
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
17.
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
18.
doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
19.
doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
Externí členovia:
20.
Ing. arch. Peter Bouda
21.
doc. Ing. František Gahér, CSc.
22.
Ing. Slavomír Hatina
23.
Ing. Jaroslav Holeček
24.
doc. Ing. Ľubomít Jahnátek, PhD.
25.
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
26.
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
27.
Ing. Anton Scheber, PhD.

28.
29.

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Predseda legislatívnej komisie prof. Koman oboznámil prítomných s postupom pri hlasovaní.
Tajné voľby členov vedeckej rady STU prebiehali pod dozorom legislatívnej komisie v malej
zasadacej miestnosti rektora. Na voľbách sa zúčastnilo 36 členov AS STU.
Záver:
AS STU z navrhovaného zoznamu za člena VR STU nezvolil:
prof. Ing. Vojtecha Molnára, DrSc.
prof. RNDr. Jána Kalužného, PhD.
K bodu 8 – schvaľovanie návrhu rektora na členov Správnej rady STU
Rektor predstavil kandidátov na členov Správnej rady.
Ing. akad. arch. Ladislava Švihela
Dr. h. c. Ing. Slavomíra Hatinu
Ing. Jaroslava Mlynčeka
Ing. Jozefa Bachratého
Predseda legislatívnej komisie prof. Koman oboznámil prítomných s postupom pri hlasovaní.
Tajné voľby členov Správnej rady STU prebiehali pod dozorom legislatívnej komisie v malej
zasadacej miestnosti rektora. Na voľbách sa zúčastnilo 36 členov AS STU.
Záver:
AS STU do funkcie členov Správnej rady STU zvolil:
Ing. akad. arch. Ladislava Švihela
Dr. h. c. Ing. Slavomíra Hatinu
Ing. Jaroslava Mlynčeka
Ing. Jozefa Bachratého
K bodu 9 – informácia o voľbách členov AS STU – harmonogram
Všetci členovia AS dostali harmonogram volieb a zásady volieb. Môžu sa k nim vyjadriť do
26. 2. 2007 (najbližší termín zasadania AS). Členovia AS majú navrhnúť členov volebnej
komisie – za študentskú časť budú 3 zástupcovia. Filozofia volieb zostáva nezmenená – každá
fakulta má dva volebné obvody. Otázka počtu členov AS ostáva otvorená. Pri súčasne
platnom vysokoškolskom zákone môže byť pomer medzi zamestnancami a študentmi 2 + 1
alebo 4 + 2. Model 2 + 1 uprednostňuje P AS, ale tento počet predpokladá zmenu Štatútu
STU v bode o minimálnom počte členov AS (teraz je 30).
K bodu 10 – novela zákona o vysokých školách – informácia
O novele zákona o vysokých školách informoval doc. Marian Tolnay, člen poradného orgánu
ministra školstva pre školský systém, celoživotné vzdelávania a vedu. Informoval, že väčšina
zásad je v prospech vysokých škôl. Prioritami sú: vytváranie európskeho vzdelávacieho
priestoru, diferenciácia vysokých škôl, prepojenie vysokoškolského vzdelávania so
spoločenskou praxou, zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, podpora
viaczdrojového financovania vysokých škôl a úprava kompetencií.

V diskusii sa prerokovali otázky spojené s vyberaním školného, o poste vedeckej univerzity,
presnej definícii externého študenta, počte členov AS, právomociach senátu, externom štúdiu,
postavení kvestora.
Doc. Tolnay predpokladá, že by nový zákon mohol platiť od septembra 2007.
Akademická obec bude mať k dispozícii na pripomienkovanie minimálne 2 – 3 týždne.
K bodu 11 – rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2007
Rektor informoval o metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám, z ktorej vyplýva, že
technické vysoké školy dostanú vyššiu dotáciu na svoje študijné programy. Tento návrh
neprešiel v SRK.
RVŠ odporučila, aby sa vyššia dotácia pre technické vysoké školy riešila z vládnej rezervy.
K bodu 12 – informácie o poskytnutých podkladoch MŠ SR k rozpisu dotácie verejným
VŠ
Prorektor R. Redhammer informoval prítomných, že MŠ SR si k nápočtu dotácie na rok 2007
vyžiadalo od vysokých škôl podklady počtov a finančných objemov za domáce granty za rok
2006, zahraničné granty v členení na výskumné a ostatné granty za roky 2005 a 2006
a prehľady publikačnej činnosti za univerzitu ako aj za jednotlivé fakulty. Vysvetlil, že
podklady pre nápočet dotácie za oblasť domácich a zahraničných grantov boli spracované na
základe údajov z jednotlivých fakúlt. Evidencia publikačnej činnosti sa robila
prostredníctvom databázy publikačnej činnosti, ktorú napĺňali fakultné pracoviská.
K bodu 13 – Rozličné
Nakoľko ešte stále nie je vyriešené umiestnenie FIIT, prof. Návrat podal návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia 27.2/2007
AS STU žiada rektora, aby v spolupráci s vedením FIIT vyriešil umiestnenie FIIT tak, aby
vytvoril porovnateľné podmienky s ostatnými fakultami STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 7, proti – 0, zdržal sa – 26)
AS STU neschválil uznesenie č. 27.2/2007
Najbližšie zasadanie P AS bude 19. 2. 2007 o 15.00 hod, zasadanie AS 26. 2. 2007.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. František Urban
Soňa Hudáková
7. 2. 2007
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

