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 28. 1. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: K. Vaňová (SvF), J. Lelák, M. Horniak, M. Rapčík (FEI), M. Kalabová
(FCHPT), E. Gramatová (FIIT), M. Finka (ÚM)
Neospravedlnení: M. Buranovský, A. Szalaiová (FA)
Hostia: M. Peciar, S. Biskupič, F. Horňák, D. Faktor
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 26. 11. 2012.
4. Aktuálne otázky STU
5. Úprava dotácie STU z MŠVVaŠ k 31. 12. 2012
6. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu
priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014 na Ústave manažmentu STU
7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov
priestorové plánovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky v akad. roku
2013/2014 na Ústave manažmentu STU
8. Novela zákona o vysokých školách č. 455 z 13. 12. 2012 a jej zapracovanie do
dokumentov STU
9. Harmonogram úloh realizácie zmien vyplývajúcich z novely zákona o vysokých
školách
10. Rozličné
K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
F. Janíček, L. Šarkőzi
a za skrutátorov:
P. Nahálka, D. Jurovatá
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 3 - Správa o činnosti P AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU
29. 10. 2012
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Predseda informoval o zasadaní P AS dňa 17. 12. 2012, ktoré sa venovalo úprave dotácie
z MŠVVaŠ a 14. 1. 2013, ktoré pripravovalo program zasadania AS STU.
Ďalej skonštatoval, že z uznesení zasadania AS STU 26. 11. 2012 nevyplynuli žiadne úlohy.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Prorektor informoval o zasadaniach vedenia STU a kolégia rektora, ktoré sa uskutočnili od
ostatného zasadania AS STU.
Dôležité materiály sa týkali najmä: riešenia pre vysokorýchlostné počítanie, štrukturálnych
fondov, nákladov na rekonštrukcie budov, analýzy vedeckej úspešnosti od roku 2007,
habilitačných konaní, verejných obstarávaní na rok 2013, nájomných zmlúv, dopadu novely
zákona o vysokých školách na dokumenty STU a ich harmonogramu zapracovávania do
dokumentov, návrhu kritérií na akreditáciu a postupu pri predkladaní zmlúv.
K bodu 5 – Úprava dotácie STU z MŠVVaŠ k 31. 12. 2012
Predseda AS STU informoval, že 8 častí účelovo viazanej dotácie z MŠVVaŠ prerokovalo
a schválilo P AS 17. 12. 2012. Kvestor doplnil, že materiál je oproti schválenému doplnený o
poslednú účelovo viazanú dotáciu, ktorá prišla na konci decembra.
Predseda EK AS sa vyjadril, že materiál je dostatočne popisný a nemá k materiálu
pripomienky.
Diskusia.
J. Vajda sa informoval o prevodoch prostriedkov z ÚM na Rektorát STU a medzi FIIT a FEI.
Kvestor vysvetlil, že ÚM nemá vlastné mzdové a personálne oddelenie, túto činnosť
zabezpečujú pracoviská rektorátu. Čo sa týka FEI a FIIT, prostriedky na prevádzku boli
doteraz určené len pre FEI.
Návrh uznesenia č. 12.1./2013:
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU z MŠVVaŠ k 31. 12. 2012.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 12.1/2013
Rokovanie AS STU od bodu 6 viedol podpredseda AS STU B. Kováč.
K bodu 6 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu
Priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014 na Ústave manažmentu STU
Predseda PK AS informoval, že pedagogická komisia sa zaoberala predloženým materiálom
a pripomienky, ktoré sú uvedené aj v zápisnici PK AS prerokovala so zástupcom ÚM.
Zápisnicu zo zasadania PK AS dostali všetci členovia AS STU, materiál na rokovanie AS
STU je už so zapracovanými pripomienkami.
Diskusia:
B. Kováč navrhol, aby text v bode 4 „klauzúrna práca, resp. priestorovo-plánovací dokument“
bol upravený na ...“klauzúrna práca (priestorovo-plánovací dokument).
Ďalšia pripomienka sa týkala umožneniu štúdia na 2. stupni aj absolventovi, ktorý už ukončil
2. stupeň štúdia a spĺňa podmienky na štúdium predmetného študijného programu.
Návrh uznesenia č. 12.2/2013:
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného
programu Priestorové plánovanie v akad. roku 2013/2014 na Ústave manažmentu STU
s pripomienkami.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 12.2/2013
K bodu 7/ – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných
programov Priestorové plánovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky v akad. roku
2013/2014 na Ústave manažmentu STU
Predseda PK informoval, že pedagogická komisia prerokovala predložený materiál
a pripomienky uvedené v zápisnici zo zasadania PK AS prerokovala so zástupcom ÚM.
V materiáli predloženom na rokovanie AS STU sú už pripomienky zapracované.
Návrh uznesenia č. 12.3./2013:
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných
programov Priestorové plánovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky v akad. roku
2013/2014 na Ústave manažmentu STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 12.3/2013
K bodu 8/ – Novela zákona o vysokých školách č. 455 z 13. 12. 2012 a jej zapracovanie
do dokumentov STU
Predseda LK AS informoval, že legislatívna komisia prediskutovala časti novely zákona
o vysokých školách, ktoré sa týkajú akademického senátu. Ide najmä o Rokovací poriadok AS
STU a volebné poriadky kandidáta na funkciu rektora a členov AS STU aj členov fakultných
senátov. LK AS vytvorila pracovné tímy, ktoré spracujú predmetné dokumenty a predložia
ich na zasadanie AS STU vo februári. (Zápisnica z LK AS je v prílohe.)
Uznesenie č. 12.4/2013:
AS STU berie na vedomie informáciu o novela zákona o vysokých školách č. 455 z 13.
12. 2012.
K bodu 9/ – Harmonogram úloh realizácie zmien vyplývajúcich z novely zákona
o vysokých školách
Prorektor informoval, že vedenie STU vypracovalo harmonogram zapracovávania zmien
vyplývajúcich z novely zákona do vnútorných predpisov STU. Ako prvý bude spracovaný
Pracovný poriadok STU.
Členovia AS STU žiadali, aby im vedenie STU poskytlo navrhovaný harmonogram. Členom
AS STU bude zaslaný mailovou poštou.
Uznesenie č. 12.5/2013:
AS STU berie na vedomie informáciu o harmonograme úloh realizácie zmien
vyplývajúcich z novely zákona o vysokých školách.
K bodu 10/ – Rozličné
Predseda AS STU informoval, že členom AS STU bol zaslaný harmonogram zasadaní AS
STU a grémií STU. AS STU bude zasadať vždy posledný pondelok v kalendárnom mesiaci,
predsedníctvo bude zasadať dva týždne predtým.
I.Hudec sa zaujímal o dotáciu z MŠVVaŠ. Kvestor informoval, že dotačná zmluva je už
podpísaná, ale rozdelenie dotácie ešte nebude pripravené na februárové zasadanie AS STU.
J. Dický informoval o zasadaní Správnej rady STU, ktorá sa zaoberala priestormi STU
a nákladmi na prevádzku, priebežnou správou o výstavbe FIIT. J. Dický podal návrh, aby
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záverečná správa o výstavbe FIIT bola pred predložením Správnej rade STU prerokovaná
v AS STU.
V zmysle zápisnice z P AS bol J. Dický poverený, aby spolu s členmi študentskej časti AS
pripravili návrh listu hodnotiaci dopad výučby matematiky na stredných školách na štúdium
na technických univerzitách. Menovaný informoval, že spolu s pedagógmi z katedier
matematiky pripravujú materiál k uvedenej problematike a k maturitám z matematiky.
B. Kováč podal informáciu o rokovaní RVŠ. RVŠ zverejňuje všetky materiály na svojej
internetovej stránke.

Karol Jelemenský
predseda AS STU

Overili:
František Janíček
Lukáš Šarkőzi

4. 2. 2013
Zapísala: Viera Jančušková
Príloha č. 1:
Akademický senát
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zápisnica
zo zasadnutia LK AS STU dňa 21. 1. 2013
Prítomní: členovia LK a hostia podľa prezenčnej listiny

Program
Novela zákona č. 455/2012 zákona o vysokých školách a jaj dopad na vnútorné predpisy
STU.
Predseda AS STU úvodom privítal prítomných.
Členka LK D. Rosinová predložila súhrn oblastí, v ktorých sa mení zákon o vysokých
školách.
Zvlášť upozornila na tie zmeny, ktoré sa dotýkajú vnútorných dokumentov akademického
senátu:
1/ § 8: Členstvo v študentskej časti akademického senátu – možnosť pozastavenia mandátu.
Úprava sa týka Rokovacieho poriadku AS STU.
2/ § 9: Pôsobnosť Akademického senátu STU v prípade, ak zloženie senátu fakulty je v
rozpore so zákonmi.
3/ § 10: Postup pri nezvolení rektora. Úprava sa týka Volebného poriadku pre voľby
kandidáta na rektora.
4/ § 15: Pôsobnosť Akademického senátu STU, ak akademický senát fakulty koná v rozpore
so zákonmi.
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5/ § 26: Zosúladiť pozastavenie členstva v študentskej časti AS fakulty a AS univerzity.
6/ § 28: Pôsobnosť AS STU pri odvolaní dekana fakulty.
Ďalšie zmeny sa týkali najmä Štatútu STU, študijného poriadku, disciplinárneho poriadku
a pracovného poriadku.
Predseda LK AS upozornil na §9 bod 1t určujúci ďalšie povinnosti akademického senátu,
ktoré budú zakotvené v interných predpisoch STU.
LK navrhla, aby drafty Rokovacieho poriadku AS STU, Volebného poriadku pre voľby
kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie a Zásad volieb do AS STU
boli predložené na rokovanie AS vo februári. Spracovaním týchto dokumentov boli poverení:
I. Ščepku, D. Rosinovú a V. Vraniča, - Rokovací poriadok AS STU,
J. Híveša a M. Andráša – volebné poriadky.

Igor Ščepka, v. r.
predseda LK AS STU
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