AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 11
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 24. 11. 2008 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 32 senátorov
Ospravedlnení: J. Moravčík (SjF), prof. B. Kováč, Ing. J. Szalay, J. Česelský, J. Škopp (FA),
prof. K. Balog, doc. M. Čambál, doc. R. Hrmo (MTF),
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), M. Charvát, P. (FEI)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, Ing. H.
Žideková, Ing. V. Kovár, prof. D. Bakoš, JUDr. I. Fabianová, Ing. E. Troščáková, PaedDr. P.
Svoboda
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:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Martin Šulaj
a za skrutátorov:
prof. Ing. Milan Kolesár, PhD., Eva Zibrínová
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 20. 10. 2008
3. Aktuálne otázky STU
4. Prerokovanie materiálu: Riadiaca a kontrolná činnosť vzdelávacieho procesu
5. Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia
Multimediálne centrum STU
6. Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia
Nakladateľstvo STU
7. Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového zariadenia
Centrum akademického športu STU
8. Schvaľovanie Organizačného poriadku STU
9. Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008
10. Rozličné
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe:
Prezentovalo sa 28 členov AS
(za – 28, 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 20. 10. 2008.
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 10. 11. 2008 zaoberalo programom zasadania AS
24. 11. 2008.
Materiály zaradené do rokovania nadväzujú na zasadanie 20. 10. 2008.
Na podnet študentov bol do programu zaradený materiál Riadiaca a kontrolná činnosť
vzdelávacieho procesu.
P AS navrhuje na zasadanie vo februári alebo marci zaradiť bližšie informácie o implementácii
AIS.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Témami
rokovaní od 20. októbra boli:
Licenčná zmluva o použití školského diela
Stav prípravy plesu STU
Zabezpečenie preventívnej zdravotnej služby
Informácia o zabezpečení prechodu na EURO
Informácia o evidovaných publikáciách k 31. 10. 2008
Organizačný poriadok Akademickej knižnice
Stratégia zabezpečenia hlasových služieb na STU
Prijatie najlepších študentov STU pri príležitosti MDŠ
Energetická bilancia STU – návrh opatrení
K bodu4 - Prerokovanie materiálu Riadiaca a kontrolná činnosť vzdelávacieho procesu
Prorektor J. Kalužný informoval o spracovaní materiálu, ktorý pozostáva z dvoch častí. Prvou je
kvality výučby z hľadiska univerzity a fakúlt, druhou je hodnotenie kvality výučby zo strany
študentov.
Diskusia:
K. Jelemenský: Ako sa kontroluje materiálovo-technická vybavenosť univerzity?
J. Kalužný: Každý program má list programu a ak obsahuje aj laboratóriá, garant študijného
programu by mal plniť funkciu kontroly. Na úrovni univerzity nie je prehľad kontroly.
J. Dický: V správe nie je uvedené, za aké obdobie je spracovaná, je v nej uvedených málo
konkrétnych vecí a nie sú v nej uvedené závery a prípadné opatrenia.
J. Kalužný: Správa je za akad. rok 2006/2007. Závery a opatrenia budú v správe doplnené.
A. Gatial navrhol, aby na STU existoval jednotnejší systém hodnotenia kvality.
Vypĺňanie dotazníkov zo strany študentov je dobrovoľné, jedine FCHPT zaviedla systém, že pri
zápise do ročníka študent vyplní aj dotazník.
Vyjadrenia študentov: dotazníky sú zdĺhavé, otázky sa opakujú pri jednotlivých programoch,
dotazníky sú zložité, uvítali by vyjadrenia ku kvalite prostredníctvom AIS.
J. Kalužný: dotazník bol spracovaný odborníkmi z pracoviska špeciálnej pedagogiky (MTF)
a spĺňa požiadavky Bolonskej výzvy.
K bodu 5 – Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového
zariadenia Multimediálne centrum STU
Pror. Janíček inforormoval, že Multimediálne centrum STU sa začalo zriaďovať ešte vlani, malo
by byť dokončené zhruba do konca tohto roku a od začiatku letného semestra by mohlo začať
svoju činnosť. Povereným riaditeľom, do ukončenia výberového konania, je Bc. Peter Telek. Na
rokovanie je predložená zriaďovacia listina a organizačný poriadok centra.
Organizačným poriadkom MMC sa zaberala LK AS a EK AS dňa 21. 11. 2008.
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Predseda LK AS informoval, že LK odporúča v čl. 2 upraviť znenie „Hlavným poslaním centra
je poskytovanie služieb,... na „Hlavným poslaním centra je poskytovanie celouniverzitných
služieb, v čl. 5 v bode 2 vypustiť text...“v nevyhnutnej miere“.
Predseda EK AS STU informoval, že EK odporúča doplniť čl. 5 (Zásady hospodárenia )
predloženého materiálu o podrobnejší spôsob financovania a návratnosť prostriedkov
vynaložených na zriadenie Multimediálneho centra STU z rozpočtu univerzity.
Pror. F. Janíček súhlasil s pripomienkami LK AS. Je pripravený rozpočet centra, v ktorom sa
uvažuje so skutočnými nákladmi + 15 % réžiou centra. Ďalej informoval, že 1. 12. 2008 sa
chystá podpísanie zmluvy o spolupráci so Slovenskou televíziou a spolu s českou televíziou sa
pripravuje vstup do štrukturálnych fondov.
M. Žalman upozornil, že dôležitá je rada centra, ktorá bude spracúvať dlhodobý zámer centra.
Kedy vznikne a ako bude kreovaná? . Predpokladáme ,že v budúcom roku sa bude môcť AS
STU oboznámiť s návrhom dlhodobého zámeru centra.
F. Janíček: Každá súčasť univerzity bude mať v rade zastúpenie.
J. Dický navrhol, aby sa v organizačnom poriadku definovalo, že rada bude zostavená z návrhov
súčastí a nie vymenovaná rektorom. Povereným riaditeľom je v súčasnosti študent. Ako riaditeľ
bude zodpovedný aj za hospodárenie centra?
P. Ballo a J. Dický podotkli, že takto postavené centrum musí riadiť profesionál.
V. Chmelko: V poslaní centra sa nehovorí o spolupráci medzi fakultami.
Študenti upozornili na to, že zámer zriadenia multimediálneho centra, ktorý bol v AS STU
prerokovaný 17. 12. 2007 sa veľmi líši od predkladaného organizačného poriadku, študenti
stratili svoje pozície, z poslania vypadlo rádio aj časopis, viac je to orientované na televíziu.
E. Zibrinová: pri zrode centra stáli všetci študenti z AS, od odsúhlasenia zámeru v AS dostávajú
čoraz menej informácií.
F. Janíček: všetky informácie sa posielajú predsedovi študentskej časti J. Česelskému.
Na základe diskusie bolo navrhnuté uznesenie
Návrh uznesenia č. 11.1/2008
AS STU prerušil rokovanie o materiáli Zriadenie Multimediálneho centra STU a odporúča
predkladateľovi dopracovať materiál v zmysle pripomienok z diskusie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 6)
AS STU prijal uznesenie č. 11.1/2880
K bodu 6 - Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového
zariadenia Centrum akademického športu STU
Pror. F. Janíček informoval, že povereným riaditeľom Centra akademického športu do ukončenia
výberového konania je PaedDr. Peter Svoboda.
Materiál prerokovala LK AS a EK AS.
Predseda LK AS informoval, že LK AS nemá k materiálu zásadné pripomienky, odporúča však
v čl. 5 nahradiť odrážky písmenkami.
Predseda EK AS STU informoval, že odporúča, aby AS STU požiadal predkladateľa o doplnenie
čl. 5 Zásady hospodárenia hlavne o predpokladaný spôsob financovania, skladbu príjmov
a vzťah fakúlt a CAŠ pri využívaní objektov spravovaných CAŠ. Súčasne EK AS STU odporúča
presne vymedziť v organizačnom poriadku, ktoré športoviská budú spadať do pôsobnosti CAŠ.
F. Janíček: Areál CAŠ je na Mladej garde, ako účelové zariadenie bude oplotený.
R. Mesiar: Budú tam mať študenti prístup v organizovanej aj neorganizovanej forme?
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J. Dický: V akom objeme budú mať študenti do centra prístup? V rade centra navrhuje doplniť,
že členov rady vymenúva rektor na základe návrhu z fakúlt.
AS STU odporúča, aby študenti a zamestnanci STU mali prístup do centra za zvýhodnených
podmienok a za zvýhodnených podmienok sa realizovala aj výučba.
Návrh uznesenia č. 11.2/2008:
AS STU prerokoval materiál o zriadení Centra univerzitného športu a odporúča ho
doplniť o pripomienky AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU prijal uznesenie č. 11.2/2008
K bodu 7 - Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového
zariadenia Nakladateľstvo STU
Prorektor D. Petráš uviedol predkladaný materiál.
Materiálom sa zaoberala LK AS a EK AS:
Predseda LK AS informoval, že LK AS upozorňuje na nejednotnosť v Organizačnom poriadku
Nakladateľstva STU a Organizačnom poriadku STU, kde sa vyskytuje vydavateľská aj
nakladateľská rada. Odporúča zjednotiť pojmy.
Nakoľko v predchádzajúcich rokovaniach AS STU bola prerokovaná transformácia
Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU LK AS odporúča AS STU v zmysle zákona
o vysokých školách podľa § 9 bodu n) prijať uznesenie:
AS STU súhlasí s premenovaním Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU.
Predseda EK AS informoval, že členovia EK AS STU prerokovali Organizačný poriadok
Nakladateľstva STU v Bratislave a navrhujú AS STU prerokovať materiál s pripomienkou
týkajúcou sa nutnosti doplnenia čl. 4 hlavne o finančné väzby fakúlt a nakladateľstva pri
vydávaní študijnej literatúry. Súčasne odporúčajú, aby bol predložený finančný plán na rok 2009,
ako aj výhľad návratnosti vložených finančných prostriedkov na transformáciu vydavateľstva na
nakladateľstvo.
I. Ščepka navrhol v čl. 4, bode 4 uviesť len náklady a nie finančné náklady.
P. Návrat sa opýtal, či sa neuvažuje aj o anglickom názve Nakladateľstva a navrhol STU Press.
P. Schreiber informoval, že MTF preferuje elektronické skriptá a napriek tomu sa finančne
podieľajú na Nakladateľstve.
E. Troščáková vysvetlila, že edičná činnosť je na STU už 65 rokov, aj keď pod rôznymi
názvami. Dotačné peniaze idú z STU a nie fakúlt, aj keď náklady sú vedené po fakultách.
Nakladateľstvo pre fakulty vydáva okrem skrípt aj iné ďalšie tlačoviny.
M. Huba sa opýtal, či sa uvažuje aj o ďalších aktivitách, napr. o vlastnej predajni.
E. Troščáková: predajňa STU by mala byť reprezentačná, okrem na STU vydávanej produkcie
by mala ponúkať aj širší sortiment, napr. univerzitné trička a pod.
Návrh uznesenia č. 11.3/2008
AS STU súhlasí s transformáciou Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU.
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Nakladateľstva STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 11.3/2008
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K bodu 8 – Schvaľovanie Organizačného poriadku STU
Pror. M. Finka sa poďakoval za pripomienky, ktoré sú zapracované v predkladanom
Organizačnom poriadku STU.
Predseda LK AS informoval, že LK AS má k textu len technickú poznámku: v texte nepoužívať
písmená typu bold (tučné).
Predkladateľ, návrhu rektor STU, na základe predchádzajúcej diskusie navrhol vypustiť
z Organizačného poriadku STU body týkajúce sa MMC. Organizačný poriadok STU sa
schvaľoval v znení bez bodu 4d) v čl. 2, bodu g) v čl. 4 a bez bodu d) v čl. 6.
Návrh uznesenia č. 11.4/2008:
AS STU schvaľuje Organizačný poriadok STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 11.4/2008
K bodu 9 – Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008
Kvestorka H. Žideková podrobne informovala o pridelenej dotácii z MŠ, ktorá zahŕňa všetky
úpravy od marca 2008. Upozornila, že záverečná dotácia na rok 2008 sa očakáva v januári 2009.
Dotácia z MŠ SR predstavuje čiastku 222 179 tis. korún. Sú to účelovo viazané prostriedky na
vzdelávanie, inštitucionálnu vedu, projekty VEGA, projekty aplikovaného výskumu, projekty
MVTS, projekty KEGA, rozvoj VŠ, ŠD, projekty APVV, štátne programy, dotácia pre
zahraničných štipendistov a zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania.
Súčasne sa realizujú aj interné úpravy dotácie bežných výdavkov
Pridelená dotácia kapitálových výdavkov k 14. 11. 2008 je 127 252 tis. Sk.
Predseda EK AS informoval, že EK AS prerokovala predmetný materiál, nemá k nemu
pripomienky a odporúča ho AS na schválenie.
P. Schreiber mal pripomienku ku kapitálovým výdavkom, kde je uvedené, že na rekonštrukciu
objektov v športovom areáli MTF je určené 3 100 tis. Sk. MTF z toho dostala len jednu tretinu.
Kvestorka vysvetlila, že MŠ SR pri zaslaní rozpisu dotácie neodpísalo presne požiadavky STU,
ktoré zneli na dotáciu športových objektov v areáli MTF, FCHPT a FEI. Pridelená dotácia je pre
všetky tri fakulty zahrnutá jednou sumou. V predmetnom texte Úpravy dotácie... je použitá
nesprávna formulácia MŠ SR.
Návrh uznesenia č. 11.5/2008
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU na rok 2008 k 14. 11. 2008 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU schválil uznesenie 11.5/2008.
Predseda EK AS informoval, že EK sa zaoberala aj hodinovými sadzbami za jednotlivé formy
výučby, ktoré neboli 4 roky valorizované.
AS STU odporúča vedeniu STU pripraviť valorizáciu hodinových sadzieb za jednotlivé formy
výučby pre započítavanie vzájomných výkonov na jednotlivých súčastiach STU.
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EK AS STU ďalej žiada zohľadniť dotknutým fakultám rozdiel za posledné 4 mesiace roku
2008, ktorý vznikol presunom prostriedkov na Ústav manažmentu STU pri delení dotácie na rok
2009.
Pror. M. Finka objasnil súčasnú situáciu, keď na Ústave manažmentu STU vyučujú zároveň aj
pedagógovia z fakúlt aj pedagógovia zamestnaní na ÚM STU.
K bodu 10 – Rozličné.
Andráš upozornil, že študenti FA majú problémy s objednávaním stravy na SvF. Rektor sľúbil,
že tento problém bude riešiť.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.,
Martin Šulaj
27. 11. 2008
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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