AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. 6. o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: doc. M. Peciar (SjF), K. Krasňan (FEI), prof. P. Šimon (FCHPT), doc. E.
Kráľová (FA), doc. P. Schreiber (MTF), prof. P. Návrat (FIIT)
Neospravedlnení: prof. V. Macura (SvF)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. M. Finka, prof. F. Janíček,
prof. J. Kalužný, Ing. H. Žideková, Ing. V. Kovár, Ing. J. Špička
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS STU,
schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Podpredseda AS STU doc. K. Jelemenský odovzdal osvedčenia o zvolení za člena AS STU
senátorom, ktorí tento doklad ešte neprevzali.
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 21. 5. 2007
3. Aktuálne otázky STU
4. Voľby člena Správnej rady STU
5. Správa o hospodárení STU za rok 2006
6. Úprava dotácie na rok 2007 k 22. 6. 2007
7. Úprava dotácie na rok 2007 – korekcie pre zahraničné granty a zvýšenie z MŠ SR
8. Dlhodobý zámer rozvoja STU na roky 2007 – 2011
9. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2007
10. Predaj nehnuteľností v Bratislave – Petržalke
11. Návrh stavebného zámeru nového ŠD v Mlynskej doline
12. Vstup MTF STU do združení
13. Informácia o hodnotiacej správe EUA
14. Informácia zo zasadnutia RVŠ
15. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD., Eva Zibrínová
a za skrutátorov:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Július Škopp
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
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Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, 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
zasadania AS STU dňa 21. 5. 2007
Predseda AS informoval o zasadaní P AS, ktoré sa zaoberalo návrhom programu zasadania AS
a skonštatoval, že zo zápisnice z 21. 5. 2007 nezostali žiadne nesplnené úlohy. Nesplnené
uznesenie č. 29.5/2007 zo zasadania dňa 2. 4. 2007 je splnené, materiál bol predložený pred
rokovaním a bude prílohou zápisnice.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU prof. Báleš podal nasledovnú informáciu z rokovania vedenia STU a kolégia
rektora:
– Výročná správa o hospodárení STU za rok 2006
– Stav projektu kampusové ústavy STU
– Príprava dvojitých diplomov
– Realizácia koncepcie zavádzania elektronického obstarávania
– Správa EUA
– Návrh na zníženie spotreby energií na STU
K bodu 4 – Voľby zástupcu AS STU v Správnej rade STU
Návrhy kandidátov:
Predseda AS navrhol za zástupcu v Správnej rade doc. Ing. Karola Jelemenského, PhD.,
podpredsedu AS STU.
Prof. R. Mesiar navrhol za zástupcu v Správnej rade doc. Ing. Jozefa Dického, ktorý AS STU
v Správnej rade zastupoval už v predošlom období.
Obidvaja kandidáta s návrhom súhlasili.
Voľba zástupcu AS STU v Správnej rade STU prebehla tajným hlasovaním zamestnaneckej časti
AS STU.
Doc. P. Ballo, predseda volebnej komisie oznámil výsledky:
Počet členov
22
doc. J. Dický
12 hlasov
doc. K. Jelemenský
5 hlasov
neplatné lístky
5
Predseda volebnej komisie konštatoval, že v zmysle platného Rokovacieho poriadku AS STU
bol za zástupcu AS STU v Správnej rade STU nadpolovičnou väčšinou hlasov z prítomných
členov zamestnaneckej časti AS STU právoplatne zvolený doc. Ing. Jozef Dický, PhD., na
funkčné obdobie 2007 – 2011.
K bodu 5 – Výročná správa o hospodárení STU za rok 2006
Rektor STU predložil na schválenie Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2006. Materiál
uviedol p.rektor a p.kvestorka Ing. H. Žideková.
Správa je spracovaná podľa metodického pokynu MŠ SR. Cieľom výročnej správy je poskytnúť
informácie o finančnej a majetkovej situácii STU v rozsahu stanovenom zákonom a tiež
informácie o efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu
a s vlastnými prostriedkami univerzity.
Správa uvádza, že kladný hospodársky výsledok STU v roku 2006 činí 73 840 tis. Sk.
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EK AS STU prerokovala Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2006 na zasadaní 18. 6.
2007 a navrhuje AS STU schváliť materiál s pripomienkou týkajúcou sa zosúladenia údajov v
úvodnom texte (bod 4) a v tabuľke 11.
Predkladaný materiál 25. 6. 2007 je v tomto zmysle opravený.
Návrh uznesenia č. 2.1/2007
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2006 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 1.1/2007
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval, že v súvislosti s prerokovávanou správou EK AS
STU navrhla na zasadaní AS otvoriť otázku prípravy energetického auditu a analýzy
hospodárenia na ŠD a na základe výsledkov sa rozhodnúť o ďalšom postupe v oblasti
ubytovávania študentov.
Rektor informoval, že na vedení STU 25. 6. 2007 bol predložený materiál Koncepcia znižovania
nákladov na energie a znižovania spotreby energií na STU, ktorý sa touto tematikou zaoberá na
úrovni fakúlt, rektorátu a účelových zariadení. Po zapracovaní pripomienok bude AS STU
s materiálom oboznámený.
Ďalšou pripomienkou zo strany EK AS bolo riešiť otázku zdrojov na úhradu DPH z nákupu
zariadení a prístrojov financovaných z projektov na úrovni univerzity,
EK AS na základe rokovania pripravila návrh ďalšieho uznesenia:
Návrh uznesenia č. 2.2/2007
AS STU žiada rektora STU riešiť otázku DPH z nákupu zariadení a prístrojov
financovaných z projektov APVV, resp. zahraničných projektov rokovaním na úrovni MŠ
SR a MF SR.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 2.2/2007.
K bodu 6 –Úprava dotácie na rok 2007 k 22. 6. 2007
Kvestorka Ing. H. Žideková informovala, že od zasadania EK AS prišli na STU ešte účelovo
viazané prostriedky z APVV, ktoré boli do materiálu spracovanému k 12. 6. 2007 doplnené.
Materiál dostali všetci členovia AS STU priamo na rokovaní.
EK AS prerokovala pôvodný materiál a odporúča ho AS STU schváliť bez pripomienok.
Na rokovaní AS STU neboli k predloženému doplnenému materiálu žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 2.3/2007
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2007 k 22. 6. 2007 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.3/2007
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K bodu 7 – Úprava dotácie na rok 2007 – korekcie pre zahraničné granty a zvýšenie z MŠ
SR
Zvýšenie dotácie STU vyplynulo z uvoľnenia rezervy na úrovni MŠ SR na základe prepočítania
schválenej dotácie na rok 2007 z dôvodu zmeny vstupných údajov za jednotlivé VVŠ o počtoch
študentov a objemoch finančných prostriedkov u zahraničných grantov. Úprava predstavuje
8 931 tis. Sk na vzdelávanie a 1 064 tis. Sk na inštitucionálnu vedu.
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval, že ekonomická komisia prerokovala predložený
materiál a navrhuje ho schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 2.4/2007
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2007 – korekcie pre zahraničné granty
a zvýšenie z MŠ SR bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 2.4/2007
K bodu 8 – Dlhodobý zámer rozvoja STU na roky 2007 – 2011
Vedenie STU pri nástupe do nového funkčného obdobia vypracovalo dlhodobý zámer rozvoja
STU na roky 2007-2011.
Zámer naväzuje na predchádzajúce materiály obdobného zamerania a zohľadňuje pritom nové
podmienky.
Spracovateľ dlhodobého zámeru prorektor Petráš podrobnejšie oboznámil členov senátu
s koncepciou predkladaného zámeru. K záverom Hodnotiacej správy EUA sa podrobnejší
materiál pripravuje na september.
Za AS STU spracoval pripomienky k dlhodobému zámeru podpredseda AS doc. K. Jelemenský.
Skonštatoval, že prišli dve pripomienky od senátora Ing. Chmelka:
V kapitole 9 bod g/ doplniť o „Zmluvne zakotviť vzťah s TJ Slávia STU za účelom naplnenia
tohto cieľa.“
V kapitole 10 bod b/ vypustiť realizáciu futbalového ihriska s umelým povrchom – nie je to
typicky vysokoškolský šport, nemáme v ňom na univerzite tradíciu, takýto druh ihriska je aj
medzi vrcholovými futbalovými klubmi ojedinelý a náročný na ochranu a prevádzku. Typicky
vysokoškolské športy s tradíciou na STU sú: atletika, basketbal, plávanie a volejbal – pre tieto
športy je účelnejšie budovať objekty.
Doc. K. Jelemenský uviedol ešte nasledovné pripomienky:
Bolo by vhodné, aby sa pripomienky zo Správy EUA, ktoré akceptujeme, premietli i do
dlhodobého zámeru rozvoja STU. Takéto pripomienky Správa EUA obsahuje. Boli hodnotenia z
rokov 1997 (tzv. Baritzova správa) a z roku 1998 (Správa CRE), ktorých výsledky sme
nezužitkovali. Tomu by sa malo v tomto prípade predísť.
Je potrebné jasne formulovať úlohy a zaradiť ich podľa priority. Štruktúra Dlhodobého zámeru
rozvoja nie je obsahovo vyvážená. Niektoré jej časti je možné vypustiť a zostručniť.
Obdobne nie sú vyvážené ani úlohy (rozsahom, náročnosťou i dôležitosťou). Bolo by vhodné
materiál doplniť časovými a finančnými údajmi. I keď v niektorých prípadoch by išlo iba o
odhad, aj tak by mal materiál väčšiu vypovedajúcu hodnotu.
Záver: doc. K. Jelemenský navrhol AS STU schváliť tento materiál a prijať ho s pripomienkami,
ktoré budú doň zapracované.
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Diskusia sa najprv venovala zapracovaniu Hodnotiacej správy EUA do dlhodobého zámeru
rozvoja. Bolo konštatované, že v hodnotiacej správe, tak ako aj správach z rokov 1997 a 1998 sa
opakujú pripomienky, lebo za uplynulých 17 rokov sa neudiali také zmeny, ktoré by nasmerovali
vývoj slovenských univerzít k európskym univerzitám.
M. Žalman: Ak sa v v správe EUA hovorí, že citujem: „STU je na križovatke z hľadiska vývoja
európskeho vysokoškolského vzdelávania“, potom univerzita musí prijať adekvátny strategický
zámer spracovaný na najbližších 10 – 15 rokov. V dlhodobom zámere v niektorých častiach je
síce napísané, že v zmysle hodnotiacej správy sa budú zapracovávať závery EUA, ale takáto
formulácia je vágna, tento zámer by mal byť zakotvený ako prioritná úloha rozvoja STU.
Štruktúra dlhodobého zámeru je štandardná. V časti o informačných technológiách sú
definované 3 oblasti. Je spomínaný modul AIS, nie je spomínaný modul v oblasti ekonomických
informácií a nie je tam spomenutý ďalší informačný softvér, ktorý sa zaoberá pasportizáciou
budov. Bolo by vhodné, aby všetky moduly, ktoré patria do IT boli uvedené na jednom mieste.
K bodu 10 – priority investičných činností: STU nemá vypracovaný strategický investičný
zámer.
Rektor súhlasil, že dlhodobý zámer by mal mať víziu. Ďalej vysvetlil, že Hodnotiaca správa
EUA prišla v čase, keď už bol dlhodobý zámer vypracovaný, preto sa závery EUA
implementovali len čiastočne. Vedenie STU sa hodnotiacou správou zaoberalo, všetci
zodpovední členovia vedenia sa vyjadria, rozpracujú pripomienky, materiál bude v septembri
predložený na diskusiu aj do senátu. Pripomienky sa spracujú podrobne.
K výstavbe futbalového ihriska vysvetlil, že v rámci pripravovanej Univerziády MŠ SR ponúklo
finančné prostriedky na realizáciu štadióna.
M. Žalman: v bode 11e/ je uvedené, že nový ekonomický informačný systém SOFIA sa má
implementovať v rokoch 2007-08. Upozornil, že MŠ SR strany iných vysokých škôl dostalo
pripomienky, v ktorých sa konštatuje, že systém má zásadné nedostatky, ktoré by mali byť
dôslednejšie prerokované s MŠ. STU by preto v dlhodobom zámere nemala prijať žiadne
záväzky spojené s implementáciou vrátane prípravných prác, pokiaľ nebudú uspokojivo na
zmluvnom základe vyriešené požiadavky . Bolo by vhodné aj na STU vytvoriť priestor na
posúdenie EIS a až na základe toho sa rozhodnúť o zavedení EIS SOFIA. Podal návrh, aby
v dlhodobom zámere sa nezakotvil konkrétny ekonomický informačný systém a konkrétne
obdobie.
Rektor: MŠ sa jednoznačne rozhodlo pre EIS SOFIA a bude sa v tom pokračovať, ide to
z rozpočtu MŠ. Touto otázkou sa na STU zaoberá tím odborníkov. Ekonomická univerzita
a STU, u ktorých ešte SOFIA nie je zavedená, napísali list ministrovi a upozornili ho na
nedostatky. Nesúhlasil s vypustením konkrétneho EIS z dlhodobého zámeru ani s vypustením
časového horizontu.
Ďalšie témy diskusie: k prijímacím konaniam na STU (A. Puškár), ku všeobecným formuláciám
– zabezpečiť, podporiť bez konkrétneho spôsobu financovania (P. Ballo), k futbalovému ihrisku
ako priorite v dlhodobom zámere (V. Chrenko), k výške nájomného v budove Vazovova –
Mýtna (V. Kvasnička).
Uznesenie č. 2.5/2007
AS STU schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja STU na roky 2007 – 2011 s pripomienkami.
Súčasne žiada zapracovať pripomienky do materiálu.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 2.5/2007
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Na základe diskusie navrhol predseda AS uznesenie.
Uznesenie č. 2.6/2007
AS STU berie na vedomie informáciu vedenia STU o problémoch súvisiacich s prípravami
implementácie systému SOFIA na STU.
AS STU vyslovuje podporu vedeniu STU pri presadzovaní oprávnených záujmov STU
v procese zavádzania sofistikovaného ekonomického informačného systému vrátane
optimalizácie výberu a času nasadenia systému do prevádzky na STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 26, proti – 2, zdržal sa – 6)
AS STU schválil uznesenie č. 2.6/2007.
K bodu 9 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2007
Aktualizácia vychádza z pôvodných východísk a reaguje aj na nový Dlhodobý zámer rozvoja
STU na roky 2007 – 2011. Oproti predchádzajúcim aktualizáciám sú tam uvedené zodpovedné
osoby a konkrétne termíny.
Doc. K. Jelemenský skonštatoval, že k materiálu neprišli pripomienky a podal návrh uznesenia.
Uznesenie č. 2.7/2007
AS STU schvaľuje Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2007 bez
pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU schválil uznesenie č. 2.7/2007.
K bodu 10 – Predaj nehnuteľnosti v Bratislave – Petržalke.
Rektor uviedol, že ide o dubiózny majetok a na základe predaja tohto majetku predkladá ďalší
zámer na vybudovanie ŠD. Zhodnotil situáciu na STU v oblasti ubytovania študentov. Prorektor
Janíček informoval, že v tomto čase je priaznivá situácia v Bratislave na predaj pozemkov
a v budúcnosti sa môže stať, že tieto pozemky budú vyvlastnené vo verejnom záujme, nakoľko
v tejto lokalite sa plánuje výstavba športovej haly a zábavného centra.
K problematike predaja sa diskutovalo o cene pozemku, súdnoznalecom posudku, vyhlásení
tendra na predaj majetku, o územnoplánovacej dokumentácii.
M. Andráš navrhol, aby sa do uznesenia zakotvilo, že sa vypíše obchodná verejná súťaž
s podmienkou, kto ponúkne v obchodnej verejnej súťaži najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nie je nižšia
ako cena primeraná.
Rektor ubezpečil, že majetok bude predaný za cenu výhodnú pre STU.
Uznesenie č. 2.8/2007
AS STU schvaľuje návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave – Petržalke zapísaných na
LV č. 307 pre kat. územie Petržalka ako
pozemok parc. č. 5353/33 o výmere 24089 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. č. 5353/50 o výmere 954 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. č. 5353/67 o výmere 10337 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. č. 5354 o výmere 40231 m2, ostatné plochy,
pozemok parc. č. 5355 o výmere
8165 m2, záhrady.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU schválil uznesenie č. 2.8/2007 bez pripomienok.
K bodu 11 - Schválenie stavebného zámeru nového ŠD v Mlynskej doline
Rektor informoval o troch lokalitách, kde bola reálna šanca na výstavbu študentského domova –
Mladá garda, Trnávka a Mlynská dolina. Najpriaznivejšie vyzerá lokalita v Mlynskej doline, kde
je v súčasnosti už areál ŠD Mladosť. AS STU bol predložený stavebný zámer nového ŠD, ktorý
prezentuje moderný polyfunkčný internát.
Diskusia za zamerala na okruh otázok týkajúcich sa myšlienky vybudovať univerzitný kampus,
odčlenenia ŠD v budúcnosti od univerzít, otázkami poplatkov za ubytovanie v modernom ŠD.
Predseda AS znovu upozornil, že STU chýba strategický zámer v oblasti investičnej činnosti
a preto stavebný zámer nového ŠD sa nedá posúdiť. Dal na zváženie, aby sa tento bod posunul
na rokovanie AS na jeseň. Členovia AS STU navrhli, aby sa neschvaľoval stavebný zámer, ale
ideový zámer na výstavbu nového ŠD.
Uznesenie č. 2.9/2007
AS STU schvaľuje ideový zámer výstavby nového ŠD v Mlynskej doline bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 2.9/2007
Závery z diskusie – na základe výsledku analýzy a výsledku ideového zámeru výstavby zvážiť
použitie finančných prostriedkov získaných predajom nehnuteľností v Bratislave – Petržalke.
Uznesenie č. 2.10/2007
AS STU žiada vedenie STU vypracovať analýzu stavu budov a majetku vo vlastníctve STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.10/2007
K bodu 12 – Návrh na vstup MTF STU do združení
Prorektor Janíček oboznámil prítomných s problémom zakladania združení vysokými školami
a s problémom, ktorý nastáva v súvislosti s lokalizáciou MTF a právnou subjektivitou STU.
Na základe týchto skutočností bola MTF iniciátorom založenia záujmových združení
právnických osôb pod názvom RTC a CEMIR.
Predseda LK AS doc. P. Ballo informoval, že predložený materiál prerokovala legislatívna
komisia AS s týmito závermi:
1/ LK AS STU odporúča AS STU vyžiadať stanovisko AS MTF STU k návrhu na založenie
združenia CEMIR a RTC,
2/ LK AS STU navrhuje AS STU schváliť vstup STU v zastúpení MTF STU do združení
CEMIR a RTC,
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3/ LK AS STU odporúča preformulovať predmet činnosti združení tak, aby lepšie zodpovedal
poslaniu združení CEMIR a RTC,
4/ LK AS STU odporúča, aby stanovy združení a zakladateľské zmluvy združení boli postúpené
na vyjadrenie právnemu útvaru Rektorátu STU.
Uznesenie č. 2.11/2007
AS STU schvaľuje vstup STU v zastúpení MTF STU do združenia RTC – Regionálne
technologické centrum bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.11/2007.
Uznesenie č. 2.12/2007
AS STU schvaľuje vstup STU v zastúpení MTF STU do združenia CEMIR – Centrum
energetického, materiálového a informačného rozvoja bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.12/2007
K bodu 13 – Informácia o hodnotiacej správe EUA
Predseda AS STU upozornil na časť správy, ktorá hovorí:
„Akademický senát sa pokladá za najvyšší kolektívny riadiaci a rozhodujúci orgán na univerzite.
Hodnotiaca skupina však pri všetkých svojich diskusiách na všetkých úrovniach zistila, že po
Akademickom senáte nejestvujú stopy a že reprezentanti Akademického senátu nemajú
predstavu o svojej skutočnej úlohe a moci. Celkový dojem hodnotiacej skupiny je taký, že celá
štruktúra je typická tým, že jej chýba aktívne vedenie a kultúra zhody. Hodnotiaca skupina nevie
pochopiť, ako chce STU za týchto podmienok realizovať svoju inštitucionálnu víziu s tak slabou
inštitucionálnou kultúrou.“
Je zrejmé, že hodnotiaca skupina z predložených podkladov a zo získaných referencií vyvodila
v niektorých prípadoch mylné závery. Zároveň upozornila na niektoré nedostatky.
Rektor informoval, že vedenie STU sa dohodlo na vypracovaní stanoviska a plánuje sa stretnutie
vedenia, dekanov fakúlt a P AS, aby sa k tomu vyjadrili. STU bude na hodnotiacu správu
reagovať.
Členovia AS STU preštudujú hodnotiacu správu a svoje pripomienky a námety predložia na
najbližšom rokovaní v jeseni.
K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia RVŠ
Zástupca AS STU v RVŠ informoval, že predsedom RVŠ sa stal prof. Viktor Smieško z FEI.
Aj RVŠ sa zaoberala EIS SOFIA a prijala uznesenia:
RVŠ upozorňuje MŠ SR na závažné problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkovaním
Ekonomického informačného systému SOFIA a žiada MŠ SR o informáciu o postavení tohto
systému v dlhodobej stratégii rezortu.
RVŠ SR poveruje predsedu a podpredsedov RVŠ SR prerokovať problémy EIS SOFIA so SRK
a odporúča akademickým senátom univerzít sa k ním vyjadriť.
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K bodu 15 – Rozličné
1/ 70. výročie založenia STU – 27. 9. 2007 bude slávnostné otvorenie akad. roka 2007/08
nesúce sa v duchu osláv, spojené so slávnostnou vedeckou radou.
2/ Nakoľko AS STU v letných mesiacoch nebude zasadať, členovia AS STU navrhli
Uznesenie č. 2.13/2007
AS STU poveruje P AS STU schvaľovať rozpis účelovo viazaných prostriedkov na rok 2006
v čase mimo zasadania AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schvaľuje uznesenie č. 2.13/2007.
3/ Rozpočet STU bude v AS prerokovávaný v jeseni
4/ Otázka celouniverzitných kampusov: V. Kovár, predseda UOO, podal informáciu, že
prorektor F. Janíček zvolal stretnutie vedúcich katedier matematiky, jazykov, telesnej výchovy
a manažmentu. Zo stretnutia vyplynulo, že sa budú musieť spracovať údaje o počte pracovníkov
uvedených katedier, vyťaženosti a ich majetku, ktoré budú slúžiť ako podklady pre ďalšie
rokovania. Bude nasledovať stretnutie všetkých členov dotknutých katedier, bude sa musieť
vyriešiť problém akreditácie a lokalizácie ústavov. Problémov je v súčasnosti veľmi veľa.
5/ Rokovanie P AS sa plánuje na 1. október 2007, zasadanie AS STU na 8. alebo 15. október
2007.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Martin Závadský
2. 6. 2007
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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