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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 12 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 2. 3. 2009 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 37 senátorov 
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar (SvF), doc. K. Jelemenský (SjF)  
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), M. Charvát, P. (FEI), Ing. J. Szalay (FA) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, Ing. H. Žideková, Ing. E. 
Vachalík 
 
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. Jaroslav Lelák, CSc., Július Škopp 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. Jozef Dický, PhD., doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. 
 
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 24. 11. 2008 
3. Aktuálne otázky STU 
4. Prerokovanie návrhu na zriadenie účelového zariadenia Multimediálne centrum STU 
5. Voľby členov Správnej rady STU (aj za študentskú časť AS STU) 
6. Doplňujúce voľby člena Vedeckej rady STU 
7. Schvaľovanie dodatku č. 3 k Štatútu STU 
8. Schvaľovanie dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku STU 
9. Schvaľovanie dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku STU 
10. Schvaľovanie prílohy k štatútu STU: Zásady výberového konania 
11. Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
12. Schvaľovanie zámeny pozemkov STU s mestom 
13. a/ Schvaľovanie Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja  STU na rok 2009  
            b/ Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2008 
14. Vyjadrenie sa k návrhu Zásad delenia dotačných prostriedkov na STU v roku 2009  
15. Rozličné 
 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 37 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 1)  
 
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 24. 11. 2008.  
 
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 16. 2. 2009 zaoberalo programom zasadania AS  
2. 3. 2009. 
 
Kontrola uznesení: 
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. 
 
Upravený materiál je zaradený na rokovanie ako bod č. 4. 
 
Ostáva v platnosti uznesenie zo zasadania AS dňa 20. 10. 2008 
Uznesenie č. 10.1./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. 
 
Materiál je zaradený na rokovanie ako bod č. 14. 
 
Predseda AS informoval, že metodikou delenia rozpočtu zo strany MŠ SR sa začiatkom februára 
zaoberala RVŠ a SRK.  
Na porovnanie vysokých škôl na Slovensku s Českou republikou bola senátorom zaslaná „Biela 
kniha“, materiál, ktorý sa venuje reforme českého terciárneho vzdelávania. 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Témami 
rokovaní v januári a februári 2009 boli: 
– Stav KIB za rok 2008 a jeho preklopenie do AIS 
– Vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest za rok 2008 
– Vyhodnotenie prípravy projektov Centier excelentného výskumu zo štrukturálnych fondov 
– Správa o vzdelávaní v akad. roku 2007/2008 (bola schválená VR STU 2. 3. 2009) 
– Licenčná zmluva o použití školského diela 
– Stav prípravy energetického centra campus mesto – SvF, FCHPT, SjF, FA (jednotné riadenie 
energetiky) 
– Stav nehnuteľného majetku STU 
– Finančné schémy na dofinancovanie projektov 7. RP 
– Návrh zabezpečenia realizácie projektov centier excelentnosti 
– Stav výstavby FIIT 
– Správa o činnosti študentských domovov 
– Stav účelového zariadenia Multimediálne centrum STU 
– Návrh organizačnej zmeny Inštitútu celoživotného vzdelávania 
– Hodnotenie úrovne STU v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2008 (schválené VR STU  
2. 3. 2009) 
– Návrh smernice rektora STU o poplatkoch za habilitačné a inauguračné konanie na STU 
– Vyhodnotenie plesu STU 
– Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009 
– Stav zabezpečenia pracovnej zdravotnej služba na STU 
– Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov 
– Usmernenie v podávaní projektov na STU 
– 150. výročie narodenia Aurela Stodolu 
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K bodu 4 – Prerokovanie návrhu na zriadenie a Organizačného poriadku účelového 
zariadenia Multimediálne centrum STU 
Rektor skonštatoval, že Multimediálne centrum STU sa svojou skúšobnou produkciou dostalo do 
podvedomia verejnosti. Organizačný poriadok MMC je prerokovaný so študentmi aj právnikmi. J. 
Česelský informoval, že OP zahŕňa všetky požadované aktivity. 
O MMC sa možno dozvedieť na www stránkach: medialne.etrend.sk 
K predloženému návrhu nemali členovia AS pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 12.1/2009 
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Multimediálneho centra STU bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU prijal uznesenie č. 12.1/2009 
 
K bodu 5 – Schvaľovanie návrhu rektora na členov Správnej rady , voľby členov Správnej 
rady STU za študentskú časť AS STU 
Rektor informoval, že vo februári skončilo členstvo štyrom členom Správnej rady STU a po 
konzultáciách sú navrhnutí: Ing. Peter Adamec, Ing. Ján Király, Ing. Matej Korec a Ing. Jozef Uhrík 
Schvaľovanie návrhu rektora na členov Správnej rady STU prebehlo tajným hlasovaním. Volebná 
komisia pracovala v zložení: doc. P. Ballo (predseda LK AS), doc. I. Ščepka, doc. R. Hrmo, Z. 
Kelemenová.  
Doc. P. Ballo, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky: 
Počet členov    36 
Získaný počet hlasov: 
Ing. Peter Adamec   34 
Ing. Ján Király   33 
Ing. Matej Korec   33 
Ing. Jozef Uhrík   32 
 
Záver: 
AS STU schválil návrh rektora nasledovných členov Správnej rady STU: 
Ing. Petra Adamca 
Ing. Jána Királyho 
Ing. Mateja Korca 
Ing. Jozefa Uhríka 
 
Voľba člena do Správnej rady STU za študentskú časť STU. 
Voľba prebehla tajným hlasovaním z dvoch kandidátov: Evy Zibrínovej a Martina Šulaja. Volebná 
komisia pracovala v zložení: Zuzana Kelemenová, Jozef Moravčík 
Počet členov   12 
Získaný počet hlasov: 
Eva Zibrínová   9 hlasov 
Martin Šulaj   2 hlasy 
 
Predseda AS oznámi výsledky volieb: Za zástupcu študentskej časti AS STU v Správnej rade 
STU bola právoplatne zvolená Eva Zibrínová z MTF. 
 
K bodu 6 – Doplňujúce voľby člena Vedeckej rady STU 
V súvislosti s ambíciou STU akreditovať študijné programy a získať habilitačné a inauguračné 
práva v skupine študijných ekonomických odborov tak, aby STU mohla bezproblémovo zabezpečiť 
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kvalifikačný rast vedecko-pedagogických pracovníkov v tejto oblasti rektor predložil návrh, aby 
členom VR STU bol prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., ktorý je garantom študijných programov 
v II. a III. stupni v predmetnej oblasti.  
Voľba člena Vedeckej rady STU prebehla tajným hlasovaním. 
Volebná komisia pracovala v zložení: doc. P. Ballo (predseda LK AS), doc. I. Ščepka, doc. R. 
Hrmo, Z. Kelemenová.  
 
Doc. P. Ballo, predseda volebnej komisie oznámil výsledky: 
Počet členov:    37 
Za kandidáta hlasovalo  24 
 
Záver: 
AS STU za člena Vedeckej rady STU zvolil prof. Ing. Kolomana Ivaničku, PhD. 
 
 
K bodu 7 – Schvaľovanie dodatku č. 3 k Štatútu STU 
Prorektor M. Finka skonštatoval, že v dodatku k štatútu ide len o prepočet koruny na eurá v čl. 23 
a 28 v zmysle zákona. 
K predloženému návrhu nemali členovia AS STU pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 12.2/2009 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu STU. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 12.2/2009 
 
K bodu 8 – Schvaľovanie dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku STU 
Prorektor M. Finka skonštatoval, že v dodatku k pracovnému poriadku ide len o prepočet koruny na 
eurá v čl. 19 a 20 v zmysle zákona. 
K predloženému návrhu nemali členovia AS STU pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 12.3/2009 
AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku STU. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 12.3/2009 
 
 
K bodu 9 – Schvaľovanie dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku STU 
Prorektor M. Finka informoval, že v nadväznosti na prerokovanie návrhu Organizačného poriadku 
účelového zariadenia Multimediálneho centra STU AS STU je potrebné toto účelové zariadenie 
doplniť do Organizačného poriadku STU v Bratislave: 
 
v čl. 2 ods. 4 Účelové zariadenia STU doplnením textu  
„e/ Multimediálne centrum STU (MMC STU).“ 
 
v čl. 5 Účelové zariadenia doplnením textu  
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„e/ Multimediálne centrum STU poskytuje celouniverzitne služby v oblasti tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zdravý duševný 
vývin mladých ľudí, a to najmä informačné služby a poskytovanie informácií o študijných 
programoch, spojenie vedomostí s praktickou činnosťou, uplatnenie sa na trhu práce a všetky 
aktuálne informačné služby zamerané na osobnostný rozvoj, služby v oblasti výskumu, vývoja, 
vedecko-technických a informačných služieb so zameraním na výskum a vývoj špecializovaného 
softvéru na spracovanie a internetové vysielanie obrazu a zvuku, organizovanie besied, stretnutí, 
prezentácií, školení a výučby so zameraním na IT a TV techniku, spôsoby vysielania, programovú 
tvorbu a dramaturgiu. Multimediálne centrum STU riadi riaditeľ.“ 
 
K predloženému návrhu nemali členovia AS pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 12.4/2009 
AS STU schvaľuje zmenu Organizačného poriadku STU doplnením textu v čl. 2 a v čl. 5 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 12.4/2009 
 
K bodu 10 – Schvaľovanie zásad výberového konania 
Prorektor M. Finka informoval prítomných, že zásady výberového konania sú doplnené o tri body, 
ktoré vyplývajú z noviel nadradenej legislatívy a upozornil na tie, ktoré vyplývajú z iných dôvodov. 
Ide o čl. 2 bod 2 doplnený o vyhlasovanie výberového konania, čl. 3 bod 1 doplnený o kvalifikačné 
predpoklady, čl. 4 bod 2 doplnený o vymenúvanie členov komisie. Materiál bol prekonzultovaný 
s JUDr. Fabianovou. 
B. Kováč navrhol, aby čl. bod 2 bol text ...“ vymenúva dekan príslušnej fakulty po odsúhlasení 
rektorom,...nahradený ... „vymenúva dekan príslušnej fakulty po prerokovaní s rektorom“....návrh 
po diskusii nebol kvalifikovaný ako pozmeňujúci návrh. 
V. Chmelko mal pripomienku k č. 4 bodu 3, kde sa spomína odborový orgán.  
Vysvetlenie: Toto doplnenie vyplýva zo zákona. 
 
Návrh uznesenia č. 12.5/2009 
AS STU schvaľuje Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov . 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 32, proti – 2, zdržal sa – 3) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 12.5/2009. 
 
K bodu 11 - Schvaľovanie úprav dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
Kvestorka oboznámila prítomných s úpravami dotácie STU k 31. 12. 2008. Ide o účelovo viazané 
prostriedky. 
K materiálu nemali členovia AS pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 12.6/2009 
AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2008 k 31. 12. 2008 
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Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 12.6/2009. 
 
K bodu 12 – Návrh na zámenu pozemkov s mestom 
Ide o zámenu pozemkov pri FA zo strany Námestia slobody a pozemkov v areáli FCHPT a SjF. 
B. Kováč sa opýtal, či sa návrh prerokoval s vedením FA, nakoľko podľa nového cestného zákona 
sa nebude môcť pred budovou FA parkovať, ostáva na parkovanie len priestor od Námestia 
slobody. 
Prorektor Janíček vysvetlil, že mesto v tejto časti chce vybudovať podzemné garáže. Súhlasil s tým, 
že bude rokovať s mestom o možnom ponechaní nejakej plochy pri FA. Členovia AS súhlasili 
s takýmto riešením. 
I. Hudec upozornil na chybu v označení ulice v bode 2, ide o Jánsku ulicu a nie o Jánovu, v prílohe 
č. 6 treba doplniť areál FCHPT aj o areál SjF. 
 
Návrh uznesenia č. 12.7/2009 
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje návrh na zámenu pozemkov, ktorou sa 
zamieňajú 
 
a) pozemky vo vlastníctve STU: 
parc. č. 7776/22 o výmere 1096 m2, ostatné plochy, 
parc. č. 7776/24 o výmere   869 m2, ostatné  plochy,  
parc. č. 7776/61 o výmere 1515 m2, ostatné  plochy,  
parc. č. 7776/64 o výmere      49 m2, ostatné  plochy,  
zapísané na  liste vlastníctva č. 2139 pre kat. územie Staré Mesto 
 

b) za časť o výmere 805 m2 z neknihovanej parcely č. 21738 (bývalá Jánska ulica), k. ú 
Bratislava,  
za časť o výmere 2271 m2 z neknihovanej parcely č. 21739 (bývalá Slovanská ulica), k. ú. 
Bratislava, 
a za časť o výmere 10 m2 z pozemnoknižnej parcely č.8119 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave a hlavným mestom SR Bratislavou  
s pripomienkami.  
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1) 
AS STU schválil uznesenie č. 12.7/2009. 
 
K bodu 13 – a/ Schvaľovanie Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja  STU na rok 2009  
                     b/ Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2008 
 
b/ Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU za rok 2008 
Rektor skonštatoval, že za rok 2008 sa splnili viaceré dôležité body zámeru, najmä v oblasti vedy 
a výskumu. 
Diskusia: 
V. Chmelko: v športovej oblasti nie je jasne definovaná reprezentácia a činnosť športových klubov, 
využívanie objektov. 
Rektor: prorektor Petráš má za úlohu zmapovať činnosť športových klubov. 
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M. Žalman: čo sa konkrétne myslí pod systémovými opatreniami v bode 8 a. 
M. Finka: v zámere sú v rôznych bodoch zachytené odporúčania EUA, ktoré sa napĺňajú, ale nie je 
tam explicitne napísané, že sú to odporúčania, napr. práve Akademickým senátom prerokúvané 
zmeny v zásadách a kritériách pre výberové konania, spracovanie etického kódexu, spracovanie 
analýzy možností zefektívnenia niektorých administratívnych a ekonomických činností a podobne.  
M. Žalman: k bodu 10 m – ako je splnená pasportizácia s termínom december 2008 
F. Janíček informoval, že pasportizácia majetku je ukončená, pracuje sa na digitalizovanej podobe, 
ocenenie majetku sa nebude robiť. 
 
a/ Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009 
V aktualizácii DZR na rok 2009 sú konkretizované úlohy aj s termínmi plnenia. 
Členovia AS STU dostali materiál v dostatočnom predstihu, aby si mohli pripraviť pripomienky. 
P. Šimon: bod 4a – čo sa myslí pod „osvetovými aktivitami“, ktoré majú podporiť úspešnosť STU 
v oblasti vedy, techniky a umenia? 
Rektor: sú to aktivity, ktoré propagujú vedu a výskum v širšej verejnosti a medzi mladými ľuďmi, 
napr. MMC pripravuje filmy o fakultách, úspešná je akcia „Noc výskumníka“, bude sa v nej 
pokračovať, účasť na rôznych výstavách. 
P. Šimon: bod 4j doplniť o : „Pri projektoch vyžadujúcich predfinancovanie alebo 
spolufinancovanie zabezpečiť financovanie zo zdrojov STU vrátane ekonomickej administrácie.” 
bod 11b doplniť: „Pri projektoch vyžadujúcich predfinancovanie alebo spolufinancovanie 
zabezpečiť financovanie zo zdrojov STU. 
Rektor: predfinancovanie je veľmi zložité, STU by sa mohla dostať do finančných ťažkostí. 
P. Šimon: bod 4k doplniť o: „Zabezpečiť administratívnu podporu pre vedúcich projektov a grantov 
zo strany STU.”  
Rektor: prorektor R. Redhammer pripravuje schému vedeckého centra na administratívnu podporu 
– stredisko vedecko-technických služieb. 
P. Šimon: bod 10e – čo znamenajú projektové práce na stavebnom zámere verejnej práce objektov 
na Vazovovej ulici? 
F. Janíček: ide o vytvorenie múzea – centra histórie STU za účelom popularizácie vedy. Bude vo 
dvore areálu Vazovova – Mýtna, kde sa plánuje prekrytie dvora a aj vybudovanie kongresového 
centra s priestormi na usporadúvanie konferencií. 
P. Šimon: bod 11c nahradiť: „Vypracovať vlastné kritériá STU pre rozdeľovanie dotácie MŠ SR 
tak, aby podporovali iniciatívu vo vede a vzdelávaní a priniesli ekonomickú stabilitu a 
predvídateľnosť.” 
M. Žalman sa informoval o etickom kódexe zamestnanca. 
Rektor vysvetlil, že noví zamestnanci budú pri nástupe do zamestnania podpisovať etický kódex, 
tak, ako sa to robí v iných firmách 
V. Vranic mal pripomienky k študentskej vedeckej konferencii (viď príloha) 
Prorektor J. Kalužný vysvetlil, že nakoľko ŠVK je oživená, snahou je zvyšovať kvalitu a poskytnúť 
študentom možnosť prezentovať sa v rovnakých študijných odboroch na univerzitnej úrovni. 
Nepôjde to na úkor ŠVK na fakultách, bude to ďalšie kolo. 
M. Koman upozornil, že v rámci investičnej činnosti chýba zámer údržby a regenerácie budov, 
ktoré teraz využívame. 
A. Puškár podporil zámer údržby budov. Informoval, že SvF STU má pripravený projekt zateplenia 
- oplášťovania budovy fakulty, čím by sa usporili aj značné prostriedky v rámci energií. 
J. Lelák tiež podporil zaradenie realizácie opráv budov STU do zámeru. Viaceré budovy sú 
v havarijnom stave, napr. na FEI STU okrem iného už odpadávajú aj časti  balkónov.  
I. Hudec navrhol v bode 10g text: Vytvoriť podmienky na opravy jednotlivých súčastí STU 
a študentských domovov...doplniť text o: „z vlastných zdrojov univerzity.“ A ďalej pridať text: 
„Začať projektovú prípravu na realizáciu opravy a rekonštrukcie budov v areáli Námestia slobody 
a FEI STU.“ 
I. Hudec navrhol, aby v bode 3d/ sa termín presunul na jún 2009 a dal na zváženie doplnenie bodu  
3 o „e/ Spracovať program motivácie mladých pracovníkov – končiacich doktorandov ako budúcich 
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potenciálnych pracovníkov univerzity.“, do kapitoly 11 doplniť bod „g/ schváliť a uviesť do praxe 
pravidlá delenia dotácie na jednotlivé súčasti STU, termín: marec 2009.“ 
 
Návrh uznesenia č. 12.8/2009 
AS STU schvaľuje Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2009 
s pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 2) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 12.8/2009. 
 
K bodu 14 – Vyjadrenie sa k návrhu Zásad delenia dotačných prostriedkov na STU v roku 
2009  
Rektor informoval členov AS STU o zmene metodiky nápočtu dotácie zo strany MŠ SR, podstatná 
zmena je vo vede a publikačnej činnosti. Na kolégiu rektora bol prerokovaný rektorov návrh, aby sa 
dotácia z MŠ SR na fakulty rozdelila tak, že sa budú zohľadňovať uplynulé tri roky, 
v percentuálnom vyjadrení: 50 – 30 – 20 %. 
I. Hudec: podporil návrh, ale odporučil, aby fakulty mali stanovené aj hranice. Mal pripomienky 
k financovaniu Ústavu manažmentu. 
P. Schreiber: členovia AS nedostali zásady v písomnej podobe, nenamietal voči obsahu. 
Kvestorka. prisľúbila, že súčasný návrh členov AS STU ako aj členov kolégia rektora spracuje a 
predloží v rámci úprav zásad delenia dotačných prostriedkov na STU na najbližšom rokovaní AS. 
P. Schreiber navrhol, aby na ďalšom zasadaní sa k návrhu ešte vrátilo. 
 
K bodu 15 – Rozličné 
Návrh, aby AS bol informovaný ako funguje AIS na fakultách, mali by sa vyjadriť aj študenti. 
Prorektor M. Finka informoval, že Ekonomický informačný systém, zvládol prechod na euro, 
v marci sa končí prvá etapa zavádzania tohto systému. Bude sa pokračovať na prepojení AIS a EIS. 
 
Najbližšie zasadanie P AS bude 9. marca 2009 
Rokovanie AS STU bude 23. marca 2009 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
predseda AS STU 

Overili: 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.,  
Július Škopp 
 
 
4. 3. 2009 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 


