AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 13
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. 3. 2009 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: A. Sabová (SvF), doc. J. Lelák (FEI), J. Škopp (FA)
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), M. Charvát, P. Telek (FEI), Ing. J. Szalay (FA), E.
Danillová (FIIT)
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. M. Finka, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. D. Petráš, doc. R.
Redhammer, Ing. H. Žideková, prof. A. Kopáčik, doc. J. Vajda, prof. D. Bakoš, prof. Ľ. Petránsky,
prof. Ľ. Molnár
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. Pavol Návrat, PhD., Eva Zibrínová
a za skrutátorov:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., Zuzana Oravcová
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 2. 3. 2009
3. Aktuálne otázky STU
4. Schvaľovanie návrhu dodatku k Zásadám delenia dotačných prostriedkov na STU
5. Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2009 – časť dotácie z MŠ SR
6. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2008
7. Rozličné
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe:
Prezentovalo sa 31 členov AS
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.
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 9. 3. 2009 zaoberalo programom zasadania AS
23. 3. 2009.
Kontrola uznesení:
Z minulého zasadania AS STU nevyplynuli uznesenia, s ktorými by sa P AS muselo zaoberať.
Predseda AS oboznámil prítomných o zriadení Multimediálneho centra STU k 8. 4. 2009.
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K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Témami
rokovaní boli:
– Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti
– Edičný plán Nakladateľstva STU na rok 2009
– Rok Aurela Stodolu na STU – plán osláv
– 1. čítanie metodického pokynu o slobodnom prístupe k informáciám
– Rozpočet STU na rok 2009
– Rekonštrukcia transformačnej stanice campus mesto
– Organizačná štruktúra oddelenia energetiky a revíznych činností
– Návrh smernice rektora STU pre verejné obstarávanie – 1. čítanie
– Príprava Študentskej vedeckej konferencie na univerzite
– Správa o BOZP za rok 2008
– Zámer pre realizáciu kontroly personálnej agendy na zložkách STU – 1. čítanie
– Systém projektového riadenia
– Podpora obnovy a rozvoja výskumnej infraštruktúry STU
– Prihláška STU do programu Erasmus na roky 2009/10
– Zámer pre spracovanie programov kvalifikačného rastu pedagogických pracovníkov
– Centrá excelentnosti
– Výročná správa o činnosti STU za rok 2008
K bodu 4 – Schvaľovanie dodatku č. 1 k Všeobecným zásadám tvorby rozpočtu STU
Rektor informoval členov AS, že k dodatku k zásadám tvorby rozpočtu prebehla diskusia na
kolégiu. Kolégium rektora prijalo tento predkladaný materiál.
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval, že EK AS STU sa na svojom zasadaní 20. 3. 2009
zaoberala dodatkom č. 1 k materiálu Všeobecné zásady tvorby rozpočtu. Zástupcovia MTF mali
k predloženému materiálu pripomienky.
V diskusii zazneli otázky týkajúce sa výšky sadzieb pri započítavaní pedagogických výkonov
a financií prevádzky ÚM.
Senátor P. Schreiber podal pozmeňujúci návrh k bodu 2 predkladaného návrhu, a to:
V 2. a 3. odseku bodu 2 slová ...“podielu na schválenej dotácii“ nahradili slovami ...“podielu
dotácie bežného roka vyčíslenej podľa výkonových parametrov“, nakoľko na MTF pociťujú
takto stanovené pravidlá ako diskrimináciu.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh:
Prezentácia: 34 členov
(za – 10 hlasov, proti – 16 hlasov, zdržalo sa – 8 hlasov)
Pozmeňujúci návrh AS STU neschválil.
Materiál sa schvaľoval v pôvodnom znení.
Návrh uznesenia č. 13.1/2009
AS STU berie na vedomie materiál Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU – dodatok č. 1.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 13.1/2009
Predseda EK AS ďalej informoval, že ekonomická komisia vzhľadom na zmenené podmienky od
roku 2003 súčasne navrhuje AS STU prijať nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 13.2/2009:
AS STU žiada vedenie STU spracovať Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU ako nový
materiál platný minimálne počas nasledujúcich troch rokov najneskôr v termíne
schvaľovanie rozpočtu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 5)
AS STU schválil uznesenie č. 13.2/2009.
K bodu 5 – Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2009 – časť dotácie z MŠ SR
Kvestorka STU Ing. H. Žideková podrobne prítomných informovala o o výške dotácie a jej rozpisu
v štruktúre programového rozpočtovania. Upozornila na záväzne určené ukazovatele v zmysle
dotačnej zmluvy. Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2009 bude pridelená dotácia v priebehu roka
upravovaná z dôvodu pridelenia účelovo určených prostriedkov.
Rozdelenie dotácie na súčasti STU vychádza z Metodiky MŠ SR na rok 2009.
S cieľom zamedziť dopad na objem dotácií pre jednotlivé súčasti STU, v súvislosti s každoročne sa
meniacimi parametrami Metodiky MŠ SR, sa pri delení dotácií v rámci podprogramu vzdelávanie
a podprogramu veda – prvok inštitucionálna veda použilo „pravidlo 50/30/20“ o ktorom bol AS
informovaný na predchádzajúcom zasadaní.
Predseda EK AS doc. I. Hudec informoval, že EK AS sa zaoberala rozpočtom na svojom zasadaní
20. 3. 2009. Členovia EK mali k predloženému materiálu pripomienky týkajúce sa chybného
číslovania bodov, záväznosti dodržiavania zásad v ďalšom období a k dikcii textu v bode 2 a 3 ,
ktorí predložili zástupcovia MTF ako pozmeňovací návrh.
Diskusia:
M. Peciar upozornil, že v librete na str. 4 body c, d, e nesúhlasia s textom v tabuľkách
J. Dický: na R STU nie je jasné aká čiastka pripadne na vedenie a aká na obslužný personál. Podal
návrh porovnať prostriedky na administratívu na fakultách a na rektoráte.
P. Návrat upozornil na to, aby pri vzájomnom započítavaní výkonov fakulty zaplatili len raz.
P. Schreiber porovnal rozdelenie dotácie podľa pôvodnej metodiky a upravenej tohtoročnej
metodiky. MTF bola podľa novej metodiky výrazne znevýhodnená.
Rektor upozornil, že metodika bola konzultovaná so všetkými dekanmi a bola schválená.
Predseda EK AS STU prečítal aj ďalšie odporúčania EK:
- pri vyčíslení dotácie pre súčasti STU uplatnením zásady 50/30/20 zohľadniť započítanie úprav
dotácie medzi fakultami za vzájomne poskytované výkony v predošlých rokoch tak, aby časť
o ktorú sa kráti dotácia pre súčasť STU z dôvodu vzájomne započítavaných výkonov bola
zohľadnená pri úhrade za vzájomne poskytované výkony v nasledujúcom roku,
- zvážiť možnosti kompenzácie prostriedkov prerozdelených jednotlivým súčastiam STU v roku
2008 z mimodotačných zdrojov pri uplatnení metodiky 50/30/20 vychádzajúcej zo schválenej
dotácie v predošlých rokoch.
Návrh uznesenia č. 13.3/2009
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2009 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za – 27, proti – 6, zdržal sa – 1)
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AS STU schválil uznesenie č. 13.3/2009
K bodu 6 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2008
Rektor úvodom upozornil na to, že správa je obsažná kvôli hodnotiacim agentúram. Prorektor D.
Petráš informoval, že správa má za úlohu zachytiť komplet dianie na STU a prezentovať výsledky
činnosti STU. Správa sa dá ešte doplniť.
Spravodajcom za AS bol K. Jelemenský. Skonštatoval, že prišla len jedna pripomienky od P.
Návrata na doplnenie zastúpenia STU v inštitúciách EÚ.
Pripomienky k obsahu: malo by sa prezentovať postavenie STU v systéme európskych univerzít,
v kapitole univerzitné pracoviská sú zahrnuté rôznorodé pracoviská, zosúladiť kapitoly, aby boli
rovnocenné, vyhodiť nepodstatný text, napr. v Archíve STU, SWOT analýza sa publikuje len pri
vzdelávaní, tabuľka o vycestovaniach asi nemá správne údaje.
I. Ščepka: SWOT analýza by mala byť uvádzaná skôr pri aktualizácii dlhodobého zámeru rozvoja
STU.
M. Žalman: v časti vzdelávanie sú konštatované viaceré skutočnosti bez zdôvodnenia, dištančné
vzdelávanie je len v rétorickej polohe.
Návrh uznesenia č. 13.4/2009
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2008 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 13.4/2009.
K bodu 7 – Rozličné
Najbližšie zasadanie P AS bude 11. mája 2009
Rokovanie AS STU bude 25. mája 2009

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Eva Zibrínová
27. 3. 2009
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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