AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 16
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. 11. 2009 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov
Ospravedlnení: prof. P. Ballo (FEI), prof. P. Šimon, Bc. Z. Oravcová (FCHPT), prof. B. Kováč
(FA), Ing. E. Zibrínová (MTF), Ing. V. Vranič, Ing. T. Kováčik (FIIT)
Neospravedlnení: prof. V. Macura (SvF), Ing. J. Szalay (FA)
Hostia: prof. V. Báleš, prof. M. Finka, prof. F. Janíček, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, Ing. V.
Kovár, prof. K. Ivanička, JUDr. I. Fabianová, PhDr. D. Kráľovičová, Ing. M. Belko
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Podpredseda AS doc. K. Jelemenský odovzdal osvedčenia dvom zástupcom študentskej časti za
FEI: Martinovi Horniakovi a Ing. Petrovi Telekovi.
Predseda AS informoval prítomných, že na FIIT prebehli doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti
AS STU. Novými členmi AS sa stali doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD. a Ing. Juraj Štefanovič,
PhD., ktorí si tiež z rúk podpredseda AS prevzali osvedčenia o zvolení do AS STU.
K bodu – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 32 členov AS STU.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Ing. Ján Máté
a za skrutátorov:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., Marek Šalát
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU za FEI
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU
dňa 2. 11. 2009
5. Aktuálne otázky STU
6. Správa o činnosti AS za akad. rok 2008/2009
7. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu
STU“
8. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU“
9. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských
študijných programov Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad.
roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU“
10. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku STU
11. Schvaľovanie úpravy dotácie STU z MŠ SR k 5. 11. 2009
12. Schvaľovanie poskytnutia „pôžičky“ z Fondu reprodukcie STU pre Stavebnú fakultu STU
13. Schvaľovanie návrhu na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o.
14. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Organizačného poriadku Výskumného centra STU
15. Rozličné
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Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe:
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.
K bodu 4 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania
AS STU dňa 2. 11. 2009
Doc. M. Huba podal písomne pripomienku k zápisnici z 2. 11. 2009, že v nej nie je zaznamenaná
jeho otázka v diskusii o AIS a EIS prečo v prehľade nákladov na nákup a údržbu systémov
nefiguruje položka náklady na tréning používateľov systémov, či boli stanovené minimálne
zručnosti a vedomosti pre jednotlivých používateľov a či sa pravidelne preskúšavajú.
Overovateľ zápisnice doc. I. Ščepka požiadal prof. Horvátha o písomné vyjadrenie, ktoré na
zasadaní prečítal.
Požiadavka doc. M. Hubu bude v zápisnici zohľadnená.
Predseda skonštatoval, že zo zasadania AS 2. 11. 2009 nevyplynuli žiadne úlohy, všetky uznesenia
AS sú splnené.
Predseda AS ako člen RVŠ sa zúčastnil na rokovaní RVŠ v dňoch 5. – 6. 11. 2009. Informoval
prítomných, že rokovanie RVŠ sa zaoberalo metodikou rozpisu dotácie z MŠ SR na rok 2010.
Pokiaľ bude dotácia menšia o 2,9 %, tak ako to avizuje MŠ SR, je ohrozené postavenie vysokých
škôl.
Členovia AS dostali mailovou poštou návrh novely zákona o vysokých školách.
Predseda AS upozornil na „Prílohu č.5“ k zákonu, v ktorej je uvedený zoznam majetku štátu
v správe ministerstva, ktorý prechádza 1. januárom 2010 do majetku STU. Je to výsledok odbornej
práce vedenia STU, za čo sa poďakoval rektorovi.
P AS sa zaoberalo aj bodmi § 63 novely zákona, ktorá sa týka plagiátorstva. Tieto body zákona
nemajú všeobecnú platnosť, nie sú stavané pre technické školy a P AS navrhuje, aby AS STU sa
týmto problémom zaoberal na ďalších zasadaniach.
K bodu 5 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadania vedenia STU a kolégia rektora, ktorými
boli:
– Inštitút celoživotného vzdelávania – plán vzdelávacích činností (bude spracovaný do konca
januára 2010 novým riaditeľom doc. Ing. Jánom Lešinským)
– Návrh koncepcie stravovania na STU
– Vyhodnotenie účasti STU v programe Erasmus
– Stav prípravy 4. reprezentačného plesu STU
– Investičné aktivity STU
– Informácia o evidovaných publikáciách k 31. 10. 2009
– Etický kódex pracovníkov STU
Informáciu o podaných projektoch Centier excelentnosti 3 podal prorektor R. Redhammer.
K 18. 11. 2009 bolo pripravených a odovzdaných 11 projektov v rámci výziev MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ vo výške viac ako 1 miliardy korún (viac ako 72 mil. EUR). Predpoklad je,
že STU uspeje v 2 – 4 projektoch.
Predseda pripomenul, že body rokovania č. 6 – 9 sú opakovanými bodmi zo zasadania AS dňa
2.11.2009.
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K bodu 6 – Správa o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009
Predseda AS STU skomentoval výročnú správu AS STU za akad. rok 2008/2009. Upozornil na
prípravu volieb rektora a nového senátu, s prípravou by sa malo začať vo februári 2010.
AS STU poveril legislatívnu komisiu AS , aby urobila analýzu volebného poriadku kandidáta na
rektora do najbližšieho zasadania AS, ktoré bude na prelome januára a februára 2010. LK AS
zozbiera aj námety z fakúlt. Volebný poriadok musí byť schválený v jarnom období.
V správe je aj spomenuté 20. výročie nežnej revolúcie. V súvislosti s tým bude STU iniciovať
konferenciu o vývoji samosprávy vysokých škôl na Slovensku za posledných 20 rokov.
Správa o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009 bude v tomto zmysle opravená.
Návrh uznesenia č. 16.1/2009
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 16.1/2009.
K bodu 7 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu
Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU
Rektor informoval, že pripomienky zo zasadania AS 2. 11. 2009 sú v predkladanom materiáli
zohľadnené.
Návrh uznesenia č. 16.2/2009
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU prijal uznesenie č. 16.2/2009.
K bodu 8 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov
Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii
Ústavu manažmentu
Rektor informoval, že pripomienky zo zasadania AS 2. 11. 2009 sú v predkladanom materiáli
zohľadnené.
Návrh uznesenia č. 16.3/2009
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov Ekonomika a riadenie stavebníctva a Priestorové plánovanie v akad. roku
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 2)
AS STU prijal uznesenie č. 16.3/2009.
K bodu 9 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov
Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2010/2011 v gescii
Ústavu manažmentu STU
Rektor informoval, že pripomienky zo zasadania AS 2. 11. 2009 sú v predkladanom materiáli
zohľadnené.
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Návrh uznesenia č. 16.4/2009
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných
programov Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku
2010/2011 v gescii Ústavu manažmentu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU prijal uznesenie č. 16.4/2009.
K bodu 10 – Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU
Diskusia k predkladanému materiálu:
V čl. 4a bod1) má byť ...“študijných programov“... namiesto „študijného programu“.
Diskusia bola hlavne zameraná na vyčlenenie maximálne 30 % študentov.
P. Schreiber poukázal na nemožnosť vyplatiť motivačné štipendium, ak na študijnom programe sú
len 3 študenti.
J. Dický navrhol, aby polovica 0,1 násobku štipendia sa vyplatila všetkým doktorandom, ktorí
spĺňajú bez restov štúdium v predchádzajúcom roku a druhú polovičku rozdeliť na motivačné
štipendiá. Uviedol príklad, že keby sa takto postupovalo pri osobnom ohodnotení a len 30 %
zamestnancov by dostalo osobné ohodnotenie, asi by to bolo veľmi nespravodlivé. K tomuto názoru
sa priklonili viacerí členovia AS.
I. Ščepka poukázal na to, že členovia senátu nemajú k dispozícii počty doktorandov na študijných
programoch.
J. Česelský upozornil na to, že je neúmerne veľký skok medzi 30 % študentov, ktorí dostanú
motivačné štipendium a 70 % študentov, ktorí nedostanú nič.
Rektor upozornil na to, že prodekani fakúlt súhlasili s predloženým návrhom.
Rektor po diskusii v pléne navrhol nasledovnú úpravu textu v čl. 3 ods.1 prvá veta: .štipendium
možno priznať...“
Kvestorka navrhla, aby sa bod 2) posunul až na koniec a doplnil o text „Motivačné štipendium
možno priznať aj z iných zdrojov ako dotačných.“
Predseda AS premietol prítomným členom AS v zmysle pripomienok upravený Dodatok č. 1.
Návrh uznesenia č. 16.5/2009
AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku STU v upravenom znení.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU prijal uznesenie č. 16.5/2009.
K bodu 11 – Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 18. 11. 2009
Kvestorka STU komentovala predkladaný materiál. Ide o účelovo viazané prostriedky, ktoré sa
týkajú príspevkov na pedagogické praxe a projektov. Súčasne sú realizované interné úpravy dotácie
bežných výdavkov, ktoré sa týkajú prevodov za vzájomné výkony vo vzdelávaní, prevody v rámci
spoluriešiteľstva presun sociálnych štipendií na ÚM.
Predseda EK AS uviedol, že EK AS prerokovala predkladaný materiál, nemá k nemu pripomienky
a odporúča ho AS schváliť.
Návrh uznesenia č. 16.6/2009
AS STU schvaľuje Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 18. 11. 2009 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
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(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 16.6/2009.
K bodu 12 – Poskytnutie „pôžičky“ z fondu reprodukcie STU pre Stavebnú fakultu STU
Rektor informoval, že STU má voľné prostriedky z predaja majetku. Stavebná fakulta požiadala
o pôžičku na zateplenie budovy. Pôžička bude poskytnutá na základe uzavretej zmluvy medzi STU
a SvF.
V prvom odseku materiálu sa výška ročných splátok opravuje na 679 234 €. (V predkladanom
materiáli je preklep.)
Dekan SvF A. Kopáčik oboznámil prítomných s pripravovanou rekonštrukciou.
E. Kráľová navrhla pripraviť do budúcna všeobecné pravidlá zásad poskytovania pôžičiek aj ďalším
fakultám.
K. Jelemenský sa zaujímal, či na projekte rekonštrukcie spolupracovali aj odborníci zo SvF. Dekan
SvF informoval, že audit budovy bol objednaný u rakúskej firmy, bol bezplatný, ak sa firma bude
podieľať na realizácii. Očakáva sa 50 % úspor na vykurovaní.
J. Dický navrhol ošetriť zmluvu tak, aby prípadné zmeny v užívaní budov boli len so súhlasom
senátu STU. Dekan SvF navrhol, aby AS prijal uznesenie, že nebude hlasovať v priebehu rokov tak,
aby bolo možné skôr ako 10 rokov po splatení dlhov zmeniť užívateľa budovy.
I. Hudec navrhol, aby to bolo súčasťou zmluvy
Kvestorka podotkla, že vedenie nebude iniciovať zmenu sídla fakulty.
M. Žalman navrhol, na základe návrhu E. Kráľovej, vypracovať zásady poskytovania nenávratnej
pôžičky subjektom STU.
Predseda EK AS uviedol, že EK AS prerokovala predkladaný materiál, nemá k nemu pripomienky
a odporúča ho AS schváliť.
Návrh uznesenia č. 16.7/2009
AS STU schvaľuje Poskytnutie „pôžičky“ z Fondu reprodukcie STU Stavebnej fakulte STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 16.7/2009.
Na základe diskusie J. Dický podal návrh uznesenia č. 16.8/2009:
AS STU odporúča rektorovi, aby v dohode o poskytnutí pôžičky bolo zakotvené, že najmenej
do roku 2026 vedenie STU ani vedenie Stavebnej fakulty STU nebudú bez predchádzajúcej
dohody iniciovať zmenu sídla Stavebnej fakulty STU.
Dekan SvF A. Kopáčik skonštatoval, že pripravený návrh zmluvy je veľmi korektný.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 6)
AS STU prijal uznesenie 16.8/2009.
K bodu 13 – Návrh na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o.
O spoločnosti STU Scientific, s. r. o., informoval prítomných prorektor R. Redhammer. Pripomenul
prítomným, že súhlas so založením spoločnosti dal AS STU 19. 11. 2007 s tým, že ďalšie vklady do
spoločností bude vždy schvaľovať AS STU.
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Prorektor v krátkej prezentácii predstavil členom AS orgány spoločnosti, činnosť spoločnosti, prvé
Spin-off STU 2009, finančný odhad Spin-off. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na základe
skúseností z Oxfordu.
Vklady finančných prostriedkov do spoločnosti STU Scientific, s. r. o. sú v 100 % vlastníctve STU,
spolu vo výške 250.000 €, realizované sú podľa potrieb v etapách v období najbližších troch rokov.
Diskusia sa zamerala na profit STU zo spoločnosti Scientific a jej „vnučiek“, predmet činnosti
a základné imanie „vnučiek“ a na záruky úspešnosti podnikania takýmto spôsobom.
Návrh uznesenia č. 16.9/2009
AS STU schvaľuje Návrh na finančný vklad do spoločnosti STU Scientific, s. r. o.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 4)
AS STU prijal uznesenie 16.9/2009.
K bodu 14 – Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU
Organizačný poriadok Výskumného centra bol schválený AS STU 19. 11. 2007. V zmysle platného
rokovacieho poriadku AS z roku 2008 dodatok k Organizačnému poriadku už AS neschvaľuje, ale
len prerokováva.
Prorektor R. Redhammer uviedol, že dodatok upravuje len organizačné členenie Výskumného
centra STU na základe jeho doterajšej činnosti.
Záver:
AS STU prerokoval Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU za
prítomnosti 27 členov AS STU a nemal k nemu zásadné pripomienky.
K bodu 15 – Rozličné
V. Chmelko vyjadril nesúhlas s krátkou diskusiou k bodu 13. Predseda AS upozornil na skutočnosť,
že v súvislosti s neobsadeným počtom členov AS STU, a tým spôsobenou skutočnosťou, že AS
nebol uznášaniaschopný sa nakopili materiály na schválenie, ktoré už nemožno odkladať, nakoľko
v decembri a v januári nie je veľký priestor na zasadanie AS STU. Upozornil, že sa nevyužívajú
formy seminárov na oboznamovanie sa s novými trendmi, ktoré by umožňovali členom AS
kvalifikovane sa vyjadrovať k rôznym materiálom.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Ing. Ján Máté
25. 11. 2009
Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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