AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 29
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 2. 4. 2007 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov
Ospravedlnení: M. Špaňová (FCHPT), prof. V. Vojtek, P. Návrat (FIIT)
Neospravedlnení: S. Hudáková, A. Kosová (SvF), L. Zmoray, J. Česelský (FA), M. Ďurfina
(FIIT)
Neobsadené 1 miesto senátora študentskej časti (FEI)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, Ing. H. Žideková, doc. Ľ. Šooš,
doc. J. Vajda, doc. A. Gatial, Ing. M. Andráš
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Predseda legislatívnej komisie prof. M. Koman odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS
STU Ing. Vladimírovi Chmelkovi zo Strojníckej fakulty.
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 26. 2. 2007
3. Aktuálne otázky STU
4. Schválenie uvoľnenia rezervy STU z dotácie roku 2006
5. Schválenie rozpočtu STU na rok 2007 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
6. Schválenie úprav dotácie STU na rok 2007 k 19. 3. 2007
7. Schválenie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2006
8. Doplňujúce voľby prorektorov STU
9. Doplňujúce voľby členov vedeckej rady STU
10. Pripomienky k novele zákona o vysokých školách
11. Rozličné
Predseda AS navrhol, aby sa v predloženom programe z organizačných dôvodov bod 8 zaradil
za bod 3 a bod 9 pred bod 7.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., Ing. Jana Rőschlová
a za skrutátorov:
Ing. Vladimír Chmelko, Bc. Štefan Horváth
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Hlasovanie o upravenom programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov
zápisnice:
Prezentovalo sa 29 členov AS
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil upravený program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutí AS STU dňa 26. 2. 2007
Predsedníctvo AS zasadalo 19. 3. 2007, zápisnica z rokovania bola zaslaná všetkým členom
AS. Zápisnica zo zasadania AS STU 26. 2. bola overená a zaslaná všetkým členom AS STU.
Z uznesení vyplynuli dve úlohy:
1/ Zvolať stretnutie predsedu AS a predsedu LK AS s predsedami zamestnaneckých
a študentských častí AS fakúlt, na ktorom budú prekonzultované prípravy volieb na fakultách.
Plnenie: Stretnutie sa uskutočnilo 5. marca 2007.
Zástupcovia z fakúlt podali informácie o stave prípravy volieb členov do AS STU na
fakultách. Na FEI prebehnú voľby 24. 4., na FA 2. 5., na FCHPT 24. – 25. 4., na SvF prebieha
príprava, na FITT budú voľby 17. – 18. 4., na MTF okolo 10. 4., a na SjF v dňoch 10. – 14. 4.
2007. Študentská časť sa stretne po 10. apríli a pripraví voľby.
2/ Bezodkladne informovať členov AS STU o doručení paragrafového znenia návrhu zákona
o vysokých školách a pripraviť stanovisko. (Táto problematika bola prerokovaná v bode 10).
Predseda AS STU informoval, že v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dostal od rektora STU Vladimíra Báleša
v stanovenom termíne majetkové priznanie. Majetkové priznanie bude zverejnené na
internetovej stránke AS STU
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU prof. Báleš informoval prítomných o rokovaniach vedenia STU a kolégia rektora
od ostatného zasadania AS. Nosnými bodmi rokovaní boli:
– Správa o činnosti Archívu STU
– Výročná správa o činnosti STU za rok 2006
– Mobility študentov STU
– Ľudské zdroje na STU v roku 2006
– Kampusové softvérové licencie v roku 2007
– Príprava STU na rozvoj spolupráce vo vede a technike
– Dlhodobý zámer rozvoja STU na roky 2007 – 2011
– Rozpis dotácie MŠ SR na rok 2007
– Projekt kampusových ústavov matematiky, cudzích jazykov a telesnej výchovy
– Bezpečnosť dátovej siete STUNET
– Univerzitný technologický inkubátor STU (obsadenosť dosahuje 82 %)
– Založenie Alumni klubu STU
– Nová koncepcia vzťahov s verejnosťou
– Analýza dodržiavania spoločných kritérií pri tvorbe študijných programov na
univerzite
– Správa o činnosti oddelenia kontroly STU
– Implementácia Bezpečnostného systému STU
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Stav AIS na STU
Projekt univerzitného rozhlasu

Rektor STU ďalej informoval, že zasadala Priemyselná rada STU, ktorá sa zaoberala témou
celoživotného vzdelávania na STU.
K bodu 4 – Doplňujúce voľby prorektorov STU
Rektor predstavil navrhovaných kandidátov prof. Maroša Finku a prof. Jána Kalužného. Po
diskusii k opätovnému návrhu prof. Kalužného prebehli tajné voľby.
Volebná komisia pracovala v zložení: prof. Marian Koman, prof. Radko Mesiar, doc. Ernest
Gondár, doc. Ľubomír Šumichrast, prof. Peter Vodrážka prof. Karol Velíšek, Ing. Jana
Rőschlová, Ján Šulek.
Výsledky tajného hlasovania oznámil prítomným predseda volebnej komisie prof. M. Koman.
Počet členov senátu prítomných na voľbách bol 32.
Výsledky doplňujúcich volieb do funkcií prorektorov
prof. Maroš Finka
za – 28 hlasov, proti – 1 hlas, zdržali sa – 2 hlasy (1 hlasovací lístok bol
neplatný)
prof. Ján Kalužný
za – 17 hlasov, proti – 9 hlasov, zdržalo sa – 6 hlasov
Záver:
AS STU do funkcií prorektorov na funkčné obdobie 2007 – 2011 zvolil:
prof. Ing. arch. Maroša Finku, PhD.
prof. RNDr. Jána Kalužného, PhD.
K bodu 5 – Schválenie uvoľnenia rezervy STU z dotácie roku 2006
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala, že v kategórii bežných výdavkov dotácie STU
na rok 2006 k 31. 12. 2006 zostala nerozdelená rezerva účelovo určených finančných
prostriedkov v celkovej výške 12 354 tis. Sk. Uvoľnenie rezervy na štipendiá doktorandov
a na sociálne štipendiá je realizované na základe metodiky MŠ SR.
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval členov AS, že EK AS prerokovala predložený
materiál a nemá k nemu pripomienky.
Návrh uznesenia č. 29.1/2007
AS STU schvaľuje uvoľnenie rezervy STU z dotácie roku 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 29.1/2007.
K bodu 6 – Schválenie rozpočtu STU na rok 2007 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Kvestorka STU Ing. Žideková informovala členov AS o dotácii z MŠ SR a o stanovených
ukazovateľoch rozpisu dotácie zo strany MŠ.
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Rozdelenie dotácie na súčasti STU vychádza z Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2007 z úrovne MŠ SR. V metodike MŠ sa oproti roku 2006
zmenili koeficienty výpočtu prepočítaného počtu študentov a následne aj vo vzdelávaní.
Významne sa zmenil spôsob zberu vstupných údajov pre výpočet dotácie, predovšetkým
z hľadiska počtu študentov.
Na bežné výdavky MŠ SR pridelilo STU 1 334 774 tis. Sk a na kapitálové výdavky 7 590 tis.
Sk.
Kvestorka STU podrobne oboznámila prítomných o rozdelení výdavkov na jednotlivé
podprogramy.
Predseda EK AS informoval prítomných, že EK mala k rozpočtu len dve štylistické výhrady:
– v bode 25 vypadlo slovo „je nižší ako“
– v bode 31 treba uviesť „medzi súčasti“ a nie medzi fakulty.
Zároveň EK AS odporučila prijať uznesenie o ďalšom postupe pri rozdeľovaní dotácie.
V diskusii doc. K. Jelemenský upozornil, že SjF zaznamenala výrazný pokles dotácií oproti
roku 2006 a navrhol, aby prípadný pokles na fakultách bol limitovaný 2,5 %. Rektor STU
skonštatoval, že nemôže súhlasiť s takýmto návrhom, pretože nie je v súlade so schválenou
metodikou.
Návrh uznesenia 29.2/2007
AS STU navrhuje do metodiky rozdelenia dotácie na rok 2007 zaradiť v kapitole
bežných výdavkov celkovo maximálny medziročný pokles pre jednotlivé fakulty
o 2,5 %.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 6, proti – 9, zdržal sa – 18)
AS STU neschválil uznesenie 29.2/2007
Návrh uznesenia č. 29.3/2007
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2007 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 29.3/2007.
Z diskusie členov AS k rozpočtu vyplynuli ďalšie dva návrhy uznesení.
Návrh uznesenia č. 29.4/2007
AS STU odporúča postupovať v ďalšom období pri rozdelení dotácie na súčasti STU
podľa metodiky, ktorá zohľadní výkony všetkých súčastí STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
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AS STU jednomyseľne schválil uznesenie 29.4/2007
Návrh uznesenia č. 29.5/2007
AS STU žiada rektora o poskytnutie údajov za pracoviská rektorátu, dekanátov
a celoškolské pracoviská (okrem rektora, prorektorov a kvestorky) v štruktúre:
a/ počtu pracovníkov
b/ celkového objemu mzdových prostriedkov
c/ celkového objemu pohyblivej zložky mzdy
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 7)
AS STU schválil uznesenie č. 29.5/2007
K bodu 7 – schválenie úpravy dotácie STU na rok 2007 k 19. 3. 2007
Kvestorka STU oboznámila prítomných s úpravou dotácie účelovo viazaných prostriedkov.
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval členov AS, že EK AS prerokovala predložený
materiál a nemá k nemu pripomienky.
Návrh uznesenia č. 29.6/2007
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2007 k 19. 3. 2007 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 29.6/2007.
K bodu 8 – doplňujúce voľby členov VR STU
Rektor STU predložil prítomným návrh, aby do vedeckej rady boli doplnení prof. Finka
a prof. Kalužný.
Volebná komisia pracovala v zložení: prof. Marian Koman, prof. Radko Mesiar, doc. Ernest
Gondár, doc. Ľubomír Šumichrast, prof. Peter Vodrážka prof. Karol Velíšek, Ing. Jana
Rőschlová, Ján Šulek.
Výsledky tajného hlasovania oznámil prítomným predseda volebnej komisie prof. M. Koman.
Počet členov senátu prítomných na voľbách bol 33.
Výsledky doplňujúcich volieb členov vedeckej rady STU
prof. Maroš Finka
za – 29 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržali sa – 3 hlasy (1 hlasovací lístok
bol neplatný)
prof. Ján Kalužný
za – 23 hlasov, proti – 8 hlasov, zdržali sa – 2 hlasy
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Záver:
AS STU za členov VR STU zvolil:
prof. Ing. arch. Maroša Finku, PhD.
prof. RNDr. Jána Kalužného, PhD.
K bodu 9 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2006
Rektor STU prezentoval kľúčové časti výročnej správy v elektronickej podobe.
Prof. M. Finka informoval, že členovia AS k výročnej správe do určeného termínu neposlali
žiadne pripomienky.
Zároveň predložil svoje pripomienky a námety:
– sledovanie a kontrola kvality – odporúča doplniť výpoveď o garantoch
a spolugarantoch študijných programov, chýba zavádzanie AIS ako nástroja riadenia
a kontroly,
– výsledky výskumnej činnosti – k uvedenej publikačnej činnosti a patentom treba
zahrnúť aj iné výstupy, napr. projekty FA,
– ľudské zdroje – odporúča uviesť vekovú analýzu pedagógov,
– sebahodnotiaca správa sa len okrajovo spomína v kapitole 7 – oblasť vzťahov
z verejnosťou. Bolo by vhodné venovať sa tejto správe výraznejšie v niektorej inej
kapitole.
Ďalšie pripomienky:
M. Huba: nie sú správne uvedené mobility.
P. Nahálka: nie sú správne uvedené počty zapísaných študentov na FA.
Spracovateľ Výročnej správy o činnosti STU za rok 2006 prorektor D. Petráš prisľúbil, že
pokiaľ to bude možné, pripomienky zohľadní.
Návrh uznesenia č. 29.7/2007
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2006 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 29.7/2007.
K bodu 10 – Pripomienky k novele zákona o vysokých školách
Všetci členovia AS STU dostali paragrafové znenie novely zákona o vysokých školách, ku
ktorému sa mali možnosť vyjadriť. Následne členom AS STU bolo zaslané stanovisko, ktoré
spracoval predseda AS a predseda LK AS na základe pripomienok členov AS a stanovisko
RVŠ.
AS STU podporuje stanovisko RVŠ.
E. Kráľová odporučila do stanoviska AS STU zapracovať riešenie, tak ako je to v stanovisku
RVŠ.
Na návrh členov AS sa stanovisko AS STU dá k dispozícii aj médiám a táto skutočnosť sa
uvedie aj do listu ministrovi.
Návrh uznesenia č. 29.8/2007
AS STU schvaľuje, aby predložené stanovisko k novele zákona o vysokých školách bolo
zaslané na MŠ SR a médiám.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 29.8/2007.
K bodu 11 – Rozličné
Predseda AS STU skonštatoval, že plánované zasadanie AS 23. apríla 2007 sa neuskutoční.
Predseda EK AS v súvislosti s tým, že plánované zasadanie sa neuskutoční a dajú sa ešte
očakávať do zasadania AS 21. 5. 2007 nejaké účelové dotácie navrhol odsúhlasiť ďalšie
uznesenie.
Návrh uznesenia č. 29.9/2006
AS STU splnomocňuje predsedníctvo AS STU schválením účelových dotácií, ktoré budú
doručené STU po rokovaní AS STU. P AS STU predloží ním schválenú dotáciu na
schválenie na zasadnutí pléna AS STU 21. 5. 2007.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 29.9/2007.
Nasledujúce zasadanie P AS sa uskutoční 14. 5. 2007 a zasadanie AS STU 21. 5. 2007.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Ing. Jana Rőschlová
12. 4. 2007
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

7

