AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 19
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 3. 5. 2010 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar, M. Matejková (SvF), prof. P. Šimon, Bc. Z. Oravcová (FCHPT),
M. Vonkomerová (FA), Ing. E. Zibrínová, Ing. Z. Kelemenová (MTF)
Neospravedlnení: Martin Horniak (SjF)
Hostia: prof. V. Báleš, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. D. Petráš, doc. R.
Redhammer, Ing. H. Žideková, Ing. M. Hlinková
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
K bodu 2 – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
prof. Ing. Karol Balog, PhD., Bc. Tomáš Kopecký
a za skrutátorov:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., Bc. Martin Šulaj
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU
dňa 29. 3. 2010
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie harmonogramu volieb kandidáta na rektora
6. Úprava Rokovacieho poriadku AS STU
7. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2009
8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2010
9. Schvaľovanie úpravy dotácie z MŠ SR
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.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania
AS STU dňa 29. 3. 2010
Predseda AS skonštatoval, že zo zasadania AS 29. 3. 2010 nevyplynuli žiadne úlohy.
P AS na svojom zasadaní 12. 4. 2010 poverilo volebnú komisiu, aby aktualizovala volebný
poriadok volieb kandidáta na rektora a ekonomickú komisiu, aby prerokovala ekonomické
materiály.

P AS na ďalšom zasadaní 26. 4. 2010 spresnilo program rokovania AS a zaznamenalo pripomienku
B. Kováča k obstarávaniu projektových prác.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval, že od ostatného zasadania AS STU vedenie STU zasadalo 2-krát
a kolégium rektora tiež 2-krát. Nosnými témami zasadaní boli:
– transformácia Komplexného informačného balíka STU,
– letná univerzita pre stredoškolákov,
– organizačné zabezpečenie športových majstrovstiev STU,
– stav prípravy kontroly plagiátorstva záverečných prác,
– aktuálny stav prípravy projektov ŠF a spolufinancovanie a prefinancovanie projektov ŠF,
– výročná správa o hospodárení STU za rok 2009,
– rozpočet STU na rok 2010,
– zámer na spracovanie analýzy možností profesionalizácie riadiacich činností na úrovni fakúlt
a rektorátu.
K bodu 5 – Schvaľovanie harmonogramu volieb kandidáta na rektora
Informáciu o zostavení harmonogramu kandidáta na rektora podal predseda volebnej komisie K.
Jelemenský. Volebná komisia zasadala 19. 4. 2010 a pripravila harmonogram, v ktorom PAS
spresnilo jeden termín.
E. Kráľová v predloženom harmonograme navrhla opačné zoradenie podľa dátumov.
Členovia AS upozornili na nejednotné označenie „harmonogram a interné pravidlá“.
Na listine, ktorá bude zverejnená budú tieto pripomienky zohľadnené.
Návrh uznesenia č. 19.1/2010:
AS STU schvaľuje navrhovaný „Harmonogram a interné pravidlá volieb kandidáta na
rektora STU“ s technickými úpravami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 19.1/2010.
K bodu 6– Úprava Rokovacieho poriadku STU
V Rokovacom poriadku AS STU schválenom 23. 6. 2003 je v čl. 2, bode (1) iný údaj o počte
členov AS ako v platnom Štatúte STU a čl. 2, bod (6) je v nesúlade s platným zákonom o vysokých
školách, preto P AS navrhlo predloženú úpravu.
Členovia AS STU po vysvetlení prijali úpravy.
Návrh uznesenia č. 19.2/2010:
AS STU schvaľuje navrhované úpravy Rokovacieho poriadku AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU prijal uznesenie č. 19.2/2010.
K bodu 7 – Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2009
Komentár k výročnej správe podala kvestorka STU.
Predseda EK AS informoval, že EK AS prerokovala výročnú správu a má pripomienku k tabuľke č.
7, kde výška čerpaných prostriedkov na „zateplenie budov“ a „Energocentrum Ilkovičova“
nezodpovedá skutočnému účelu použitia prostriedkov.
Kvestorka súhlasila s pripomienkou a opravenú tabuľku dodá členom AS STU.

Diskusia sa týkala odpisov FIIT, využitia Gabčíkova a Energocentra Ilkovičova.
Návrh uznesenia č. 19.3/2010:
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2009.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 19.3/2010.
K bodu 8 – Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2010
Návrh rozpočtu uviedol rektor. Vychádza z rozpočtu, ktorý navrhli dekani fakúlt.
Predseda EK informoval, že EK AS po diskusii navrhla prijať návrh rozpočtu STU na rok 2010 bez
pripomienok.
Diskusia:
E. Kráľová sa informovala prečo náklady na rekonštrukciu stravovacích zariadení sú vyššie ako
náklady na rekonštrukcie laboratórií a o spoluúčasti vo výške 5 % na projektoch zo ŠF (Vyhne,
Gabčíkovo, Banská Štiavnica, Kočovce).
M. Koman upozornil, že grantová podpora nie je v rozpočte.
Na otázku Výskumného centra v priestoroch Vazovova rektor uviedol, že ide o posledný
nezrekonštruovaný trakt, kde majú byť umiestnené centrá excelentnosti.
P: Ballo namietal, že rozvojové aktivity STU v oblasti výpočtovej techniky – na úložisko
záverečných prác je plánovaná vysoká finančná čiastka.
Členovia AS sa dohodli, že o vysvetlenie požiadajú prof. P. Horvátha, riaditeľa ICV.
V. Chmelko sa zaujímal o formu vrátenia prostriedkov do fondu reprodukcie, rektor uviedol, že to
bude formou odpisov.
V. Chmelko navrhol, aby v rozpočte boli podchytené aj študentské aktivity (napr, formula). Rektor
vysvetlil, že študentské aktivity, ktorých je na STU viacero sa riešia individuálne.
K problematike stravovacích zariadení bola dlhšia diskusia. Rozpočet je nastavený na schválené
jedno centrum varenia stravy kolégiom rektora, to bude v ŠD Jura Hronca a na rekonštrukciu
výdajní stravy.
Návrh uznesenia č. 19.4/2010
AS STU schvaľuje návrh rozpočtu STU na rok 2010 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 5)
AS STU prijal uznesenie č. 19.4/2010.
K bodu 9 – Schvaľovanie úpravy dotácie z MŠ SR k 28. 4. 2010.
Úprava sa týka účelovo viazaných prostriedkov.
EK AS prerokovala predložený materiál, nemá k nemu pripomienky a odporúča ho schváliť.
Návrh uznesenia č. 19.5/2010:
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU z MŠ SR k 28. 4. 2010 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 19.5/2010.

K bodu 10 – Rozličné
K. Jelemenský navrhol, aby vzájomné vyrovnávanie výkonov sa uskutočnilo v hospodárskom roku
a neprenášalo sa do ďalšieho roka.
AS STU odporúča vedeniu STU prijať také opatrenia, aby vyrovnanie vzájomných výkonov
medzi súčasťami STU sa uskutočnilo v hospodárskom roku, v ktorom sa výkony realizovali.
Kontrola stavu plnenia by bola v októbri daného roka.
M. Huba upozornil na vysoké ceny vybraných obstarávajúcich firiem výpočtovej techniky
a leteniek. Prorektor F. Janíček sa vyjadril k obstarávaniu leteniek v tom zmysle, že ak fakulta nájde
lacnejšie letenky prostredníctvom inej firmy, nemusí využiť vybranú firmu.
Na upozornenie B. Kováča zo zápisnice z predsedníctva AS (26. 4. 2010) ohľadne nových prvkov
zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predpisujú povinnosť súťaže návrhov, odpovedal pror.
Janíček. Uviedol, že postup podľa zákona o verejnom obstarávaní je časovo náročný a dodržať ho
bránia iné predpisy, týkajúce sa lehôt na využitie finančných prostriedkov. Preukázal, že pri
výstavbe FIIT nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní (hodnota služieb bola nižšia ako
zákonom predpísané minimum).
Predseda M. Žalman upozornil, že 31. 5. 2010 je posledné zasadanie AS v akad. roku 2009/2010.
Na rokovanie treba pripraviť dodatky k štatútom fakúlt na schválenie.
Ako body programu by mohli byť:
informácie o úložiskách záverečných prác (P. Horváth) a
informácia o projektovom zámere stravovania na STU, schváleného vo vedení a KR 14. 12. 2009.
V súvislosti s voľbami kandidáta na rektora majú AS fakúlt v čase od 1. 9. do 31. 9. 2010 povinnosť
skontrolovať mandáty svojich zástupcov v senáte. V prípade neplatnosti mandátu členov AS STU
volených akademickou obcou fakulty, zabezpečiť doplňujúce voľby v študentskej alebo
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
V súčasnom období končia mandáty v ŠRVŠ. Predseda študentskej časti AS J. Česelský
zorganizuje voľby zástupcov do ŠRVŠ.
Najbližšie zasadanie AS STU bude 31. 5. 2010 a zasadanie P AS 17. 5. 2010.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.,
Bc. Tomáš Kopecký
5. 5. 2010
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

