AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 7
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31. 3. 2008 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov
Ospravedlnení: M. Závadský (SvF), K. Krasňan (FEI), prof. P. Šimon (FCHPT)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný,
prof. M. Finka, Ing. H. Žideková, doc. J. Vajda, doc. Ľ. Šooš, prof. O. Moravčík, prof. Ľ.
Molnár, prof. A. Kopáčik, prof. J Šajbidor, prof. Ľ. Petránsky, Ing. J. Špička, Ing. D. Knap
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Ivan Hudec, PhD., Ján Máté
a za skrutátorov:
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD., Andrea Szabová
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU dňa 18. 2. 2008
Aktuálne otázky STU
Schválenie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Schválenie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2007
Schválenie úprav štatútov fakúlt STU
Schválenie Štipendijného poriadku STU
Prerokovanie zriadenia Ústavu inžinierskych štúdií na STU
Prerokovanie transformácie Vydavateľstva STU
Rozličné

Predseda LK AS doc. P. Ballo navrhol bod č. 6 – Schválenie úprav štatútov fakúlt presunúť na
rokovanie AS 21. 4. 2008. Členovia LK boli pri posudzovaní dodatkov štatútov fakúlt vo
veľkom časovom strese a nebolo možné porovnať všetky štatúty. Predseda LK AS navrhol, aby
sa LK stretla 16. apríla. R. Mesiar upozornil, že v štatútoch nie je ošetrené členstvo v AS
v súvislosti so vznikom univerzitných ústavov.
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe s vypusteným bodom
rokovania č. 6:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.
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K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU dňa 18. 2. 2008.
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 17. 3. 2008 zaoberalo programom zasadania AS
31. 3. 2008.
Kontrola uznesení:
Na zasadaní AS STU 18. 2. 2008 bolo prijaté uznesenie č. 6.7/2008:
Prehodnotiť spôsob informácie AS STU o aktuálnych otázkach STU s cieľom zvýšiť
informovanosť členov AS STU. Termín: apríl 2008, zodpovedný: predseda AS.
Predseda AS informoval, že v dňoch 14. – 15. 4. 2008 sa uskutoční výjazdové rokovanie kolégia
rektora, predsedníctva AS STU aj predsedov akademických senátov fakúlt, kde sa prerokujú
strategické materiály, aby sa dosiahla lepšia informovanosť akademickej obce. Ďalším možným
riešením tejto otázky je zaviesť na www stránkach STU diskusné fórum k aktuálnym
materiálom.
Študentská časť AS STU musí do 20. 4. 2008 zabezpečiť voľby svojich zástupcov za fakulty
v ŠRVŠ.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Nosnými
témami rokovaní boli:
– Štipendijný poriadok STU
– Štatút ceny rektora STU
– Návrh na zriadenie Ústavu inžinierskych štúdií na STU
– Organizačný poriadok Ústavu Manažmentu STU a Ústavu inžinierskych štúdií STU
– Výročná správa STU 2007
– Transformácia Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU
– Analýza energetického hospodárstva STU a revízne činnosti na STU
– Rozpis dotácie na rok 2008
– Výstavba novej budovy FIIT STU v lokalite Mlynská dolina
– Rámcové pravidlá ŠVOČ na STU
– Informácia o začatí činnosti ALUMNI klubu STU
– Stav projektu Sofia
– Podnikateľský zámer STU Scientific, s. r. o.
– Vedecké parky STU – strategický zámer
– Informácia o rekonštrukcii ŠD Mladosť
– Prihláška STU do programov Erasmus a Leonardo da Vinci pre rok 2009/2010
Rektor V. Báleš informoval prítomných o návšteve a nadviazaní spolupráce s veľvyslancom
USA.
K bodu 4 – Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala, že oproti roku 2006 sa výrazne zmenila metodika
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008 z úrovne MŠ SR.
V porovnaní s rokom 2007 sú v nej realizované viaceré zmeny, ktoré významne ovplyvňujú
výšku dotácie STU, napríklad:
- zvyšuje sa podiel zohľadňovania výsledkov vysokých škôl vo vede,
- zrušili sa koeficienty ekonomickej náročnosti a koeficienty personálnej náročnosti, nahrádzajú
sa jednotným koeficientom nákladovosti,
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- zavádza sa koeficient 0,7 pre 1. ročník 1. stupňa štúdia,
- zavádza sa jednotný koeficient 3 pre 3. stupeň vzdelávania,
- zavádzajú sa nové špecifiká – praktická a laboratórna výučba v technických, a informačných
odboroch,
- mení sa systém poskytovania finančných prostriedkov na informačné systémy VŠ
- zmenila sa dĺžka časového obdobia, za ktoré sa pre výpočet výkonu vo vede zohľadňujú
jednotlivé kritériá/parametre (z dvoch kalendárnych rokov na obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 10.
2007,
- zvýšila sa výška príspevku na 1 jedlo vydané študentom (od. 1. 3. 2008) z 20 na 30 Sk.
Pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na jednotlivé súčasti vznikli veľmi veľké rozdiely
a tieto museli byť upravené korekciami, ktorých výsledkom je nárast dotácie na rok 2008 pre
fakulty o 9,7 % pre SvF, 21,7 % pre SjF, 11,1 % pre FEI, 4,8 % pre FCHPT, 6,2 % pre FA, 24,3
% pre MTF a 13 % pre FIIT.
V ďalšom kvestorka podrobne rozobrala jednotlivé dotácie na podprogramy.
Predseda EK AS I. Hudec informoval, že EK AS zasadala k uvedenému materiálu 28. 3. 2008
a v zápisnici je zhrnutý obsah diskusie a prijaté uznesenia (záznam z EK AS tvorí prílohu
zápisnice).
EK AS STU navrhuje AS STU schváliť Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie
STU z MŠ SR bez pripomienok.
Diskusia k rozpočtu STU na rok 2008:
R. Mesiar upozornil, že bola vnesená požiadavka na zakúpenie softvéru MATHEMATIKA
a v rozpočte sa nenachádza.
Na otázku E. Kráľovej o poplatkoch za vstup do databáz prorektor R. Redhammer vysvetlil, že
vstup je z úrovne univerzity voľný pre všetky fakulty.
Podstatná časť diskusie bola zameraná predovšetkým na problematiku prerozdelenia mzdových
dotačných prostriedkov na jednotlivé súčasti a príčiny výrazného nárastu dotácie na MTF.
Rektor upozornil na to, že nárast denných študentov na 1. stupni štúdia na MTF bol plánovaný
s počtom 500 študentov a v skutočnosti je to 1300, lebo študenti z externého štúdia prešli na
denné. Nárast mzdových prostriedkov bol 50,4 mil. korún a len MTF by pripadlo viac ako 40
mil. korún. Na podobný nárast na ďalších dvoch vysokých školách upozornilo aj MŠ SR
a pripravuje kontrolu s odôvodnením, že taký vysoký nárast študentov bez zvýšenia počtu
pedagógov nie je možný. Podľa ministerstva ide len o administratívny zásah.
Členovia senátu zastupujúci MTF argumentovali tým, že AS neschválil žiadne zásady
prerozdeľovania dotačných prostriedkov a navrhli, aby sa mzdové dotačné prostriedky rozdelili
tak, aby sa pomohlo len fakultám, ktoré budú mať mínusové hodnoty a ďalšie sa neupravovali.
Zástupcovia MTF objasnili situáciu na fakulte v oblasti výučby aj vedy. Upozornili na to, že
v minulých rokoch boli veľké výhrady k vysokému počtu externých študentov na MTF. Predseda
AS MTF P. Schreiber predložil prítomným tabuľku s výpočtom pridelených mzdových
dotačných prostriedkov vypočítaných a prerozdelených s komentárom o prerozdelení (komentár
tvorí súčasť zápisnice).
Senátori MTF nesúhlasili s tvrdením, že študenti MTF STU prešli na dennú formu. Jediná zmena
nastala v prvom ročníku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, kde študenti neboli prijatí na
externú formu, ale boli imatrikulovaní na dennú formu štúdia kombinovanou metódou.
Návrh uznesenia č. 7.1/2008
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
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R. Hrmo navrhol, aby sa o tomto uznesení hlasovalo tajne.
Hlasovanie o návrhu R. Hrma:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 11, proti – 11, zdržal sa – 14)
Návrh, aby sa o uznesení č. 7.1/2008 hlasovalo tajne nebol schválený.
Po ďalšej diskusii o návrhu, aby sa mzdové dotačné prostriedky rozdelili tak, aby sa pomohlo len
fakultám, ktoré budú mať mínusové hodnoty a ďalšie sa neupravovali a upozornení predsedu
EK, že akákoľvek zmena sa bude týkať celého rozpočtu, ktorý bude treba prepracovať R. Hrmo
opäť podal návrh, aby sa o rozpočte hlasovalo tajne.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 15, proti – 10, zdržal sa – 11)
Návrh nebol odsúhlasený.
Návrh uznesenia č. 7.1/2008
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 18, proti – 6, zdržal sa – 12)
AS STU neschválil uznesenie č. 7.1/2008.
Na základe tohto hlasovania predseda EK AS I. Hudec ďalšie návrhy EK predloží na
nasledujúcom rokovaní AS STU.
K bodu 5 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2007
Prorektor D. Petráš v stručnosti informoval prítomných o predkladanej výročnej správe, ktorá
bola schválená vedením STU, kolégiom rektora a prerokovaná v Správnej rade STU.
K. Jelemenský, poverený člen AS na spracovanie pripomienok k správe, skonštatoval, že
k správe neprišli žiadne pripomienky. Správu zhodnotil a navrhol, aby výročná správa
obsahovala aj závery.
V diskusii zazneli pripomienky k uvádzaniu funkcií zástupcov STU v poradných orgánoch a
k formulácii časti – Investičná činnosť.
Predseda EK AS informoval, že EK AS k časti výročnej správy, ktorá sa týka jej kompetencií
nemá pripomienky.
Návrh uznesenia č.7.2/2008
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2007 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 7.2/2008.
K bodu 6 – Štipendijný poriadok STU
Prorektor J. Kalužný informoval, že návrh štipendijného poriadku má voľnejšiu podobu, aby
dekani fakúlt mohli zohľadňovať ďalšie svoje kritériá.
I. Hudec navrhol doplniť čl. 2 , bod 3c/ o formuláciu ... zo školného tvoriaceho štipendijný
fond...
Predkladateľ akceptoval tento návrh.
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J. Dický navrhol, aby v čl. 4 bode 5 bola vypustená formulácia do konca kalendárneho roka
akademického roka, nakoľko študentom SvF to spôsobilo, že Cena rektora bola vyplatená až po
štyroch mesiacoch od udelenia.
Predkladateľ uviedol, že tento článok sa vzťahuje aj na ďalšie mimoriadne štipendiá a tam táto
podmienka je vyhovujúca.
Návrh uznesenia č. 7.3/2008
AS STU schvaľuje Štipendijný poriadok STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.3/2008.
K bodu – Zriadenie Ústavu inžinierskych štúdií STU
Prorektor J. Janíček informoval, že v materiáli sú zohľadnené všetky pripomienky dekanov
fakúlt.
Diskusia:
J. Dický: Navrhuje zmeniť názov ústavu. Z návrhu vyplýva, že ústav bude môcť vytvárať nové
študijné programy. Upozornil na možnú duplicitu s programami na fakultách.
Rektor pripustil, že nový ústav by mohol mať aj iný názov, ale ten súčasný je prevzatý zo
zahraničia, kde existujú inštitúcie s takouto náplňou. Cieľom ústavu bude akreditovať prierezové
študijné programy, ktorých potreba sa časom vyvinie, v žiadnom prípade by nemali byť
duplicitou s fakultami. Prorektor F. Janíček uviedol príklad, že prvým novým študijným
programom by mohla byť multimediálna komunikácia, ktorou sa v súčasnosti zaoberajú študenti
FA, FEI a FIIT.
Riaditeľ, poverený vedením ústavu, prof. A. Mészáros, prediskutoval otázku zriadenia ústavu
s každým dekanom univerzity. Prítomných členov AS STU informoval, že možnosti ústavu sú
výsledkom niekoľkomesačného skúmania nielen na našej univerzite, ale aj na iných školách na
Slovensku a v okolitých krajinách. Ústav bude zabezpečovať aktívnu propagáciu štúdia, ktoré
poskytuje STU a vyhľadávať možnosti na bilaterálne alebo multilaterálne dohody so
zahraničnými univerzitami. Na základe záujmu zo zahraničia bude pripravovať špeciálne
študijné programy, ktoré zatiaľ na fakultách neexistujú.
Na otázku J. Dického ako to bude s financiami získanými od zahraničných študentov pror. J.
Janíček uviedol, že tieto finančné prostriedky zostanú na fakultách, ktoré poskytujú vzdelávanie
zahraničným študentom. Ústav bude zabezpečovať propagáciu s cieľom zvyšovať počet
zahraničných študentov.
K. Jelemenský upozornil na to, že veľa bude závisieť od skutočnosti, ako sa ústav presadí voči
agentúram, ktoré takéto činnosti zabezpečujú.
M. Žalman skonštatoval, že konkrétna činnosť ústavu už bude prezentovaná vo výročnej správe
STU za rok 2008.
I. Hudec upozornil na podmienky akreditácie študijných programov a dlhotrvajúcu akreditáciu,
ktorá nie je schopná promptne reagovať na prípadné požiadavky záujemcov o špecifický druh
študijných programov. Otvorenou ostáva aj otázka prijímania študentov – absolventov
bakalárskeho štúdia. B. Kováč navrhol, že by bolo možno vhodné definovať, ktoré študijné
programy plánujú realizovať fakulty a ktoré ústav, pretože akreditácia študijných programov
ústavu sa dotkne aj fakúlt.
Záver:
AS STU prerokoval materiál zriadenie Ústavu inžinierskych štúdií.
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K bodu – Transformácia Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU
Prorektor D. Petráš informoval, že transformácia vydavateľstva na nakladateľstvo sa uvažuje
zhruba v časovom rozsahu 3 rokov. Na STU pôsobí mnoho potenciálnych autorov technickej
literatúry. Vydavateľstvo v súčasnosti robí iba polygrafickú činnosť, tlačí skriptá, zborníky,
záverečné správy. Snahou je vytvoriť nakladateľstvo technickej literatúry, nie len organizačne
zabezpečovať tlačenie všetkých typov literatúry, ale spolupracovať s autormi, zabezpečovať
edičnú činnosť, marketing, hľadanie sponzorov, distribúciu aj prostredníctvom vlastnej predajne.
Transformácia je navrhnutá na tri etapy od zmeny organizačnej cez nové priestory, vybudovanie
tlačiarenských možností až po sebestačné nakladateľstvo.
M. Žalman informoval, že k predkladanému materiálu sa formou e-mailu vyjadril P. Šimon,
ktorý navrhuje, že ak by financovanie transformácie malo plynúť zo zdrojov STU, vydavateľstvo
zrušiť a služby zabezpečovať formou outsourcingu.
D. Petráš: Ak STU má ambíciu mať vydavateľstvo s celoslovenskou pôsobnosťou bolo by na
škodu zabezpečovať tieto činnosti objednávkami. Určite niektoré činnosti nebudú pokryté a tam
sa využije outsourcing.
J. Česelský sa zaujímal, či by nakladateľstvo mohlo zabezpečovať aj tlač pre študentov stavebnej
fakulty a architektúry, ktorí svoje práce prezentujú touto formou.
D. Petráš sa vyjadril, že nakladateľstvo bude zabezpečovať aj služby tohto druhu.
J. Dický kladne zhodnotil transformáciu vydavateľstva na nakladateľstvo, ale upozornil, že
doterajšou hlavnou náplňou vydavateľstva bola študijná literatúra a ak má byť prvoradá
komerčná činnosť, aby vydávanie skrípt nezostalo na okraji záujmu.
D. Petráš vyjadril myšlienku podpory úspešných autorov opakovaným vydávaním študijnej
literatúry.
I. Hudec upozornil na možné problémy v prvých rokoch financovania v súvislosti s porovnaním
s vydavateľstvom VEDA, ktoré je dotované zo štátnych peňazí.
V. Chmelko vyjadril názor, že nie je isté, či po troch plánovaných rokoch transformácie bude už
nakladateľstvo sebestačné.
D. Petráš: podstatný je zámer a potreba nakladateľstva zo strany fakúlt. Vedenie nepredpokladá,
že na transformáciu sa využijú len dotačné prostriedky, môže ísť aj o projekt z Európskeho
fondu.
M. Huba upozornil aj na potrebu podpory celoživotného vzdelávania.
K. Balog upozornil na fakt, že v súčasnosti pedagógovia veľké množstvo skrípt dodávajú
v elektronickej podobe.
Záver:
AS STU prerokoval materiál transformácia Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU.
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K bodu – Rozličné
Zasadnutie P AS je 7. 4. 2008, v dňoch 14. – 15. 4. je výjazdové zasadanie P AS, predsedov
komisií AS a predsedov senátov fakúlt.
Ekonomická komisia AS bude zasadať 14. 4. 2008 doobeda.
Zasadanie AS STU bude 21. 4. 2008.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.,
Ján Máté
3. 4. 2008
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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Zápis z rokovania Ekonomickej komisie AS STU konanej dňa 28. 3. 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Výročná správa o činnosti STU za rok 2007
2. Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie STU z MŠ SR
K bodu 1:
EK AS STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU, kapitolu 12 Hospodárenie za rok 2007
a po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie 1/3/2008: EK AS STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2007,
časť 12. Hospodárenie a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, 0 zdržal sa, 0 proti
K bodu 2: EK AS STU prerokovala Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie STU z
MŠ SR.
V diskusii odzneli nasledovné pripomienky, resp. otázky:
- Zástupcovia FA STU a FIIT STU nesúhlasia s podkladmi, ktoré sa týkali výkonov UM
pre obe fakulty a navrhujú preveriť výpočet finančných prostriedkov pre UM na základe
spresnených a prodekanmi verifikovaných údajov o výkonoch UM pre obe uvedené
fakulty. Korekcie navrhujú realizovať následne po odsúhlasení rozpočtu v rámci
schvaľovaní úprav dotácie v neskoršom období.
- Zástupcovia MtF STU nesúhlasia s predloženým návrhom rozdelenia dotácie z MŠ SR
a cítia sa poškodení zavedením tzv. maxima nárastu, ktoré je navrhované v rôznej výške
pre oba podprogramy. Po obsiahlej diskusii EK dospela k záveru, že o úprave percent
nárastu nebude hlasovať. Predmetnú úpravu navrhnú podľa ich vyjadrenia zástupcovia
MtF STU priamo v pléne AS STU.
- Zástupca SjF STU žiadal vysvetlenie týkajúce sa analýzy platových pomerov
pracovníkov na R STU v súvislosti s nárastom mzdových prostriedkov o 10,848%
v porovnaní s rokom 2007. Podľa vyjadrenia kvestorky a predsedu AS STU bola analýza
predložená AS STU v rámci kontroly uznesení v priebehu roku 2007 a nárast zodpovedá
nárastu MP na STU ako celku.
- Zástupcovia MtF a FIIT STU diskutovali o výške príspevku pre Vydavateľstvo STU na
zabezpečenie študijnej literatúry (bod 23e). V diskusii bolo vysvetlené použitie a spôsob
nápočtu uvedenej čiastky.
- Zástupca FCHPT navrhoval, aby čiastka MP vo výške 5000 tis. Sk ako rezerva rektora
bola presunutá do fondu rektora. Podľa vyjadrenia kvestorky presun nie je možný
vzhľadom na iný charakter prostriedkov vo fonde rektora.
Po rozsiahlej diskusii prijala EK nasledovné uznesenia
Uznesenie 2/3/2008: EK AS STU prerokovala Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie
dotácie STU z MŠ SR a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: 5 za, 2 sa zdržali, 0 proti
Uznesenie 3/3/2008: EK AS STU odporúča AS STU prijať nasledovné uznesenie: AS STU
odporúča vedeniu STU pripraviť zásady delenia prostriedkov na STU vrátane financovania
univerzitných ústavov.
Hlasovanie: 7 za, 0 sa zdržali, 0 proti
V Bratislave dňa 28.3.2008

zapísal: doc. Ing. Ivan Hudec, PhD. , v. r.
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Komentár predsedu AS MTF k rozpočtu STU na rok 2008
Vaša magnificencia, vážené vedenie STU, ctené senátorky a senátori, vážení hostia,
pán rektor a pani kvestorka predstavili metodiku delenia dotačných prostriedkov. Je to metodika
používaná na MŠ SR a taktiež aj na STU v posledných rokoch. Tentoraz ale nevyšli správne
čísla a celá metodika bola negovaná nesystémovými zásahmi – zavedením limitu nárastu
mzdových prostriedkov.
V AS STU sme v posledných rokoch žiadnu metodiku delenia neschvaľovali, posledné
uznesenie spred troch rokov len odporúča vedeniu STU vychádzať z metodiky MŠ SR. Na
druhej strane chápem tento nezáujem AS o pravidlá delenia dotačných prostriedkov ako fakt, že
sme všetci predpokladali, že pracujeme a fungujeme podľa dohodnutých pravidiel, ktoré sú dané
a nechceme ich meniť.
Podľa ministerstvom evidovaných a teda uznaných výkonových ukazovateľov dotačné mzdové
prostriedky MTF narástli medziročne o 40%. Z ostatných fakúlt si polepšila SjF o 4,5 mil.,
ostatné fakulty sú v miernom prepade (od 200 tis. Sk v prípade FEI po 5 770 tis. v prípade
FCHPT). Pokiaľ viem, FCHPT však neuviedla 108 doktorandov a časť svojich publikácií a tým
ochudobnila rozpočet STU pravdepodobne o sumu, ktorá prevyšuje čiastku o ktorej budem teraz
hovoriť.
MTF v poslednom roku aktivizovala všetky svoje činnosti a mobilizovala rezervy v dobrej viere,
že plnenie kritérií prinesie zaslúžené ovocie. Voči doteraz akceptovanej metodike však strácame
(prosím, predstavte si takéto čísla u vašich fakúlt) na mzdových prostriedkoch 39 327 000 Sk, z
toho 26 658 tis. v podprograme vzdelávanie a 12 669 v PP VaT.
V posledných 5 rokoch sa viackrát ocitla v situácii prepadu niektorá z fakúlt STU (MTF trikrát,
SjF, StF a FCHTP raz) , pričom iné fakulty rástli, napr. aj o 30%, nikdy však neprišlo ku
korekcii, a to aj napriek kritickej situácii na SjF, podstatne vážnejšej ako teraz na iných
fakultách. Možno to svedčí o nerovnakom nazeraní na jednotlivé fakulty, v každom prípade dnes
na podobné zásahy nie sú dôvody, alebo aspoň nie sú tak potrebné, ako v minulosti.
Celá diskusia k deleniu dotácie je o tom, ako zdôvodniť prerozdelenie peňazí, ktoré svojimi
výkonmi získala naša fakulta. Opatrenia smerujúce k prerozdeleniu nie sú systémové, ale – čo je
podstatné – nie sú spravodlivé. Naviac sú demotivujúce. Všimnite si, že 2 fakulty, ktoré mali
ekonomické problémy majú ako jediné nárast v plnení kritérií. Tiež nechápem, prečo pri
priemernom 11 % náraste STU má najlepšia (rozumej: tá, ktorá zvýšenie spôsobila) nárast
MP obmedzený na 15 %.
Silný opakovaný argument zo strany vedenia STU je to, že vzťažné obdobie už nie sú dva
uplynulé roky, ale len 10 mesiacov minulého roka. Naša odpoveď je, že najviac sme touto
zmenou postihnutí my, keďže pri doterajšej metodike by sme mali zaručený nárast na 2 roky po
20 % a pravdepodobne by neprišlo k stanoveniu umelej hornej hranice. Pýtame sa tiež , prečo
bola zavedená v jednej položke hranica 15 a v inej 23%. Odpoveď je jednoduchá: Hľadali sa
hranice, keď pri dnešnom hlasovaní bude súhlasiť väčšina.
Vážení senátori,
nepristúpte na takúto hru. Snažme sa všetci spolu, aby sa na STU dodržiavali dohodnuté
pravidlá, aby AS STU mal svoju vážnosť a platili jeho uznesenia. Svojvoľné zmeny pravidiel sa
môžu týkať každého z nás, a to nielen pri pravidlách rozpisu dotačných prostriedkov.
MTF má snahu sa dohodnúť. Doteraz s nami nikto nekonzultoval hľadanie kompromisu,
dovoľte teda, aby sme predniesli naše pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu, a prosím,
počúvajte a rozhodujte nielen racionálne, ale aj spravodlivo.
Doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., predseda AS MTF
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