AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. 10. 2008 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar, doc. I. Hudec (FCHPT), Z. Oravcová (FCHPT), Eva Danillová
(FIIT)
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), M. Šulaj (SjF), M. Charvát, P. (FEI)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný,
Ing. H. Žideková, prof. M. Finka, prof. A. Kopáčik, Ing. V. Kovár
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Podpredseda AS STU K. Jelemenský odovzdal osvedčenie o vymenovaní za člena AS študentovi
Petrovi Telekovi z FEI.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Jozef Moravčík
a za skrutátorov:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., Ján Máté
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 9. 6. 2008
Aktuálne otázky STU
Schvaľovanie člena VR STU
Schvaľovanie Štatútu SvF STU
Schvaľovanie zámeny pozemkov v Trnave
Schvaľovanie Organizačného poriadku STU, 1.čítanie
Informácia o EIS
Výročná správa o činnosti AS STU za akad. rok 2007/2008 a návrh plánu činnosti AS
STU na obdobie akad. roka 2008/2009
Rozličné

Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe:
Prezentovalo sa 30 členov AS
(za – 30, 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 10. 11. 2008 zaoberalo programom zasadania AS
20. 10. 2008.
Kontrola uznesení:
K návrhu uznesenia č. 8.2/2008 v znení:
AS STU žiada rektora pripraviť zásady delenia prostriedkov na STU vrátane financovania
univerzitných ústavov do októbra 2008.
Predseda AS M. Žalman skonštatoval, že členovia senátu dostali materiál Zásady delenia
dotačných prostriedkov na STU v písomnej podobe tak, ako to žiadalo P AS. Konštatoval, že
problematika tvorby zásad delenia dotačných prostriedkov z MŠ SR sa nedá vyriešiť okamžite,
ale bude nutné sa k téme vracať aj v ďalšom období. S návrhom je potrebné osloviť aj kolégium
rektora.
Rektor a kvestorka skonštatovali, že tvorba zásad je veľmi problematická, pokiaľ nie je známa
metodika vypracovaná MŠ SR. MŠ avizuje, že zmenená metodika bude k dispozícii až koncom
januára. Hoci nie je predpoklad, že v metodike nastanú veľké zmeny, predpokladá sa zmena
započítavania študentov na kombinovanej forme štúdia. Rektor informoval, že MŠ by malo
dostať navýšenie rozpočtu v objeme 1,8 miliardy korún, mali by byť zvýšené platy pedagógov,
vedcov a doktorandov približne o 8 %.
Je nutné, aby fakulty venovali veľkú pozornosť publikačnej činnosti.
V diskusii J. Dický upozornil, že predmetné uznesenie odporučila ekonomická komisia AS, ktorá
navrhla, aby boli vypracované zásady s ohľadom na vznik ústavov na STU, nezávisle od MŠ.
Predložený materiál túto požiadavku neobsahuje. K. Jelemenský charakterizoval predložený
materiál ako prípravu zásad delenia dotačných prostriedkov. P. Šimon podporil myšlienku
vypracovania nezávislých zásad od MŠ, ktoré by mali odrážať strategické ciele smerovania STU.
Prorektor Janíček upozornil, že môžu nastať problémy v dotácii na študentské domovy. Komisia
RVŠ sa zaoberala zásadami už viackrát a odporučil, aby sa zásady STU určili až po schválení
metodiky MŠ SR. Toto odporúčanie podporil aj rektor.
M: Žalman upozornil na skutočnosť, že v zásadách STU treba ošetriť nové univerzitné
pracoviská, kvantitatívna zmena študentov na MTF sa prejaví aj v ďalšom období, bolo by
vhodné, aby sme boli pripravení na tieto vnútorné zmeny.
Z ďalšej diskusie vyplynulo uznesenie:
Uznesenie č. 1.10/2008
AS STU berie na vedomie informáciu o príprave zásad delenia dotačných prostriedkov na
STU v roku 2009. Zároveň AS STU odporúča vypracovať zásady delenia dotačných
prostriedkov na STU v roku 2009 v termíne do 31. 1. 2009.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 1.10/2008.

K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Témami
rokovaní od 2. septembra boli:
Príprava slávnostného otvorenia akad. roka 2008/2009
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Informácia o podaných projektoch centier excelentnosti
Prerokovanie materiálu nezisková organizácia Multimediálne centrum
Evidencia publikačnej činnosti
Správa o činnosti ICV v akad. roku 2007/2008, ktorú vedenie schválilo a prijalo opatrenia
Návrh smernice na školné a poplatky súvisiace so štúdiom
Priebežné plnenie kolektívnej zmluvy
Príprava osláv 55.výročia založenia vysokoškolského súboru Technik, slávnostný koncert bude
15. 11, 2008
Účasť STU na výstavách v 2. polroku 2008
Stav výstavby FIIT STU (na otázku, kto financuje výstavbu FIIT, rektor odpovedal, že výstavba
FIIT je financovaná zo štátneho rozpočtu)
Zámena pozemkov STU v Trnave
Smernica upravujúca používanie vlajky STU a jej fakúlt
Analýza úbytku študentov v 1. roku bakalárskeho štúdia
Vyhodnotenie Univerziády SR 2008 – letná časť
Informácia k implementácii EIS
Evidencia projektov za rok 2008
Odovzdanie priestorov Ústavu manažmentu STU,
Príprava múzea STU
Zriadenie účelového zariadenia športoviská Mladá garda
Zriadenie energetického centra v Bratislave a Gabčíkove
Organizačný poriadok STU
Správou o ŠVOŠ v akademickom roku 2007/2008
Príprava prijatia najlepších študentov STU a stretnutie so zahraničnými študentmi STU pri
príležitosti MDŠ
Rektor ďalej informoval o spoločnej ceste s prezidentom I. Gašparovičom do USA. Univerzita
v Pittsburgu prejavila veľký záujem o spoluprácu v oblasti informatiky.
K bodu 4 – Schvaľovanie člen aVR STU
O návrhu nového externého člena Vedeckej rady STU informoval prorektor R. Redhammer. Je
ním Ing. Bohdan Wojnar, člen predstavenstva akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Za skrutátorov volieb boli určení I. Ščepka a J. Moravčík.
Voľby prebehli tajným hlasovaním. Bolo odovzdaných 34 hlasovacích lístkov.
Výsledky volieb:
Skrutátori skonštatovali, že bolo odovzdaných 32 platných a dva neplatné lístky.
Za návrh hlasovalo 29 hlasov, proti boli traja.
Predseda LK AS potvrdil, že voľby boli právoplatné a novým členom VR STU sa stal Ing.
Bohdan Wojnar.
Uznesenie č. 2.10/2008
AS STU schválil Ing. Bohdana Wojnara za člena VR STU.
K bodu 5 – Schvaľovanie Štatútu SvF STU
Dôvody zmeny Štatútu SvF objasnil dekan SvF A. Kopáčik.
LK AS sa 13. 10. zaoberala opravenou verziou štatútu za prítomnosti JUDr. I. Fabianovej.
AS STU prijal nasledovné pripomienky JUDr. Fabianovej:
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V čl. 7 bod 1 písm. i) text v strede vety doplniť o „STU“, teda pred schválením vo vedeckej rade
SvF STU,
V čl. 24 v bode 7 opraviť nesprávny odkaz na odsek 7, má to byť odsek 6,
V čl. 27 na konci vety dopísať celý názov zákona a to: zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení.
Dekan SvF súhlasil so zapracovaním pripomienok do Štatútu SvF a navrhol, aby právne
oddelenie spolupracovalo od začiatku pri tvorbe štatútov, prípadne vydalo usmerňujúce pokyny.
Návrh uznesenia č.3.10/2008:
AS STU schvaľuje Štatút SvF STU v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 3.10/2008.
K bodu 6 – Schvaľovanie zámeny pozemkov v Trnave
Prorektor F. Janíček vysvetlil prítomným členom AS dôvod zámeny pozemkov v Trnave.
Návrh uznesenia č. 4.10/2008:
AS STU schvaľuje návrh na zámenu nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 6390 o výmere
284 m2 vo vlastníctve STU pre novovytvorenú parcelu č. 6390/3 o výmere 284 m2, k. ú.
Trnava za časť pozemku parc. č.6387 vo výmere 438 m2 vo vlastníctve Trnavskej
univerzity v Trnave pre novoutvorenú parcelu č. 6387/4 vo výmere 438 m2, k. ú. Trnava.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.10/2008.
K bodu 7 – Schvaľovanie Organizačného poriadku STU – 1. čítanie
Prorektor M. Finka upozornil prítomných na všetky zmeny, ktoré boli navrhnuté v novom
organizačnom poriadku. Prorektor. R. Redhammer uviedol dôvody začlenenia Know-how centra
do Výskumného centra STU.
Diskusia:
P. Telek sa opýtal na dôvod prečo je Multimediálne centrom účelovým zariadením STU, keď vo
vedení 16. 9. bol návrh na zriadenie neziskovej organizácie. Rektor objasnil, že po konzultáciách
s právnikmi je účelové zariadenie vhodnejšou formou pre STU. K tomu smeruje aj pripravovaná
novela vysokoškolského zákona.
P. Ballo: V Organizačnom poriadku je uvedené Nakladateľstvo STU, na webových stránkach
STU je ešte stále Vydavateľstvo STU. Prorektor D. Petráš objasnil, že zatiaľ je to vydavateľstvo
prechádzajúce prvým krokom transformácie.
M. Žalman upozornil, že v Organizačnom poriadku by mal byť zachytený aktuálny stav a len po
právnom usporiadaní uvádzať Nakladateľstvo. To isté sa týka aj nových účelových zariadení.
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Vo Vedeckom centre STU chýba definovanie kto ho riadi.
V. Chmelko. V Ústave inžinierskych štúdií STU je uvedené, že zabezpečuje študijné programy,
nie je to možné, lebo nemá pedagógov. Bolo by vhodné to zmeniť na ...organizačne zabezpečuje
študijné programy...
Záver:
AS STU odporúča doplniť Organizačný poriadok STU v zmysle pripomienok a predložiť na
schválenie na najbližšom zasadnutí AS.
K bodu 8 – Informácia o EIS
Predseda AS uviedol na úvod tohto bodu, že ekonomický informačný systém prerokovalo P AS
a prijalo nasledovné stanovisko:
P AS STU berie na vedomie informáciu o postupe obstarávania EIS pre STU. P AS STU plne
podporuje požiadavky STU na obstarávaný ekonomický informačný systém formulované na
vypísanie výberového konania STU v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
a považuje ich za neobíditeľné podmienky na obstaranie a implementáciu EIS na STU.
V prípade ich neakceptovania zo strany MŠ SR odporúča P AS STU obstaranie EIS vo
vlastnej réžii.
Prorektor M. Finka informoval, že na konci roka 2007 skončila platnosť zmluvy medzi MŠ SR
a dodávateľom terajšieho systému. STU bola vyzvaná, aby sa spolu s Ekonomickou univerzitou
podieľala na výberovom konaní, ktoré vypíše MŠ SR. Nakoľko sa vyskytlo viacero chýb zo
strany MŠ SR, Úrad verejného obstarávania zrušil výberové konanie.
Problém nastáva pre krátkosť času. Do zavedenia eura musí byť zavedený ekonomický
informačný systém. STU má možnosť zaobstarať modul účtovníctvo a modul majetok do
zavedenia eura. Vybraný systém je odskúšaný a komunikuje so systémami používanými na STU.
Vybraný systém sa používa na MTF a podľa vyjadrenia P. Schreibera je vyhovujúci.
P. Návrat upozornil na možnosť ďalších nákladov spojených s prevádzkou systému, ktoré
prevýšia obstarávaciu cenu.
Návrh uznesenia 5.10/2008:
AS STU berie na vedomie informáciu o postupe obstarávania EIS pre STU. AS STU plne
podporuje požiadavky STU na obstarávaný ekonomický informačný systém formulované
na vypísanie výberového konania STU v spolupráci s Ekonomickou univerzitou
v Bratislave a považuje ich za neobíditeľné podmienky na obstaranie a implementáciu EIS
na STU. Vzhľadom na zrušenie výberového konania zo strany MŠ SR, AS STU odporúča
obstaranie EIS vo vlastnej réžii.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 5.10/2008.
K bodu 9 - Výročná správa o činnosti AS STU za akad. rok 2007/2008 a návrh plánu
činnosti AS STU na obdobie akad. roka 2008/2009
Predseda AS M. Žalman podrobnejšie informoval o správe o činnosti AS STU, s ktorou sa
členovia AS STU mali možnosť oboznámiť pri slávnostnom otvorení akad. roka 2008/2009
a ktorú dostali aj elektronickou poštou.
Zo strany členov AS neboli k správe pripomienky.
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Návrh uznesenia č. 6.10/2008.
AS STU akceptuje Správu o činnosti AS STU za akad. rok 2007/2008.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 6.10/2008.
Správa o činnosti AS STU bude zverejnená na webovej stránke STU.
K bodu 10 – Rozličné
P. Šimon upozornil na skutočnosť, že zahraniční študenti z Kuvajtu majú veľmi nízku
vedomostnú úroveň. Rektor vysvetlil, že vedenie STU nemá informácie z fakúlt o prijímaní
zahraničných študentov, nakoľko senáty fakúlt určujú dodatočné podmienky prijímania na
fakulty. V prípade študentov z Kuvajtu by bola asi vhodná forma spolupráce s veľvyslanectvom.
Najbližšie zasadanie P AS bude 10. 11. 2008.
Zasadanie AS STU bude 24. 11. 2008.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.,
Jozef Moravčík
22. 10. 2008
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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