AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 14
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. 3. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov
Ospravedlnení: A. Szalaiová (SvF), D. Cagáňová (MTF), V. Vranić (FIIT)
Neospravedlnení: M. Horniak, M. Rapčík (FEI)
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, S. Biskupič, F. Horňák, M. Sokol, D. Faktor, A. Kopáčik,
Ľ. Šooš, A. Gatial, J. Šajbidor, Ľ. Vitková, A. Ujhelyiová
Program:
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 25. 2. 2013
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh rektora na členov Správnej rady STU
6. Výročná správa o činnosti STU v roku 2012
7. Rozpočet STU 2013 – rozpis dotácie
8. Správa o výstavbe FIIT
9. 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
Člen AS STU S. Unčík (predseda AS SvF) navrhol program doplniť o bod: Pôţička SvF na
obnovu plášťa budovy.
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 25. 2. 2013
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh rektora na členov Správnej rady STU
6. Výročná správa o činnosti STU v roku 2012
7. Rozpočet STU 2013 – rozpis dotácie
8. Správa o výstavbe FIIT
9. Pôţička SvF na obnovu plášťa budovy
10. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
J. Híveš, L. Mihályová
a za skrutátorov:
B. Somora, D. Jurovatá
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Hlasovanie o doplnenom programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 37 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdrţal sa – 1)
AS STU schválil doplnený program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 25. 2. 2013
Zo zasadania AS STU 25. 2. 2013 nevyplynula ţiadna úloha. P AS upozornilo rektora na
súťaţ študentov v pití alkoholu.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o najdôleţitejšom dianí od ostatného zasadania AS STU:
a/ MŠVVaŠ zaujalo pozitívne stanovisko k zriadeniu univerzitných technických parkov
v Bratislave a Trnave a do roku 2015 vyčlenilo na preinvestovanie pre STU 80 – 85 mil. €.
b/ Bolo zaloţené zdruţenie výskumných univerzít.
c/ SRK sa vyjadrila ku komplexnej akreditácii a odporučila ministrovi neprijať navrhnuté
kritériá.
d/ proti súťaţi v pití alkoholu zakročil riaditeľ ŠD a súťaţ sa neuskutočnila na pôde STU.
Chybou však ostalo, ţe súťaţiaci nesú názvy našich fakúlt.
Vedenie STU a kolégium rektora sa zaoberalo najmä: Výročnou správou o činnosti STU za
rok 2012, vyhodnotením plánu činnosti STU za rok 2012 a aktualizáciou dlhodobého zámeru
rozvoja STU na rok 2013, legislatívnym zámerom STU.
J. Vajda sa informoval, či by členovia AS STU mohli dostať k nahliadnutiu projekty na
zriadenie vedeckých parkov.
Rektor sľúbil, ţe vedenie pripraví písomnú správu a prezentáciu.
K bodu 5 – Návrh rektora na členov Správnej rady STU
Rektor informoval, ţe členovia správnej rady sa obmieňajú kaţdé dva roky. Vţdy končia
štyria, ktorých nahradia noví členovia. Konkrétne teraz dvoch navrhuje STU a dvoch minister
školstva.
Návrh členov Správnej rady STU:
Ing. Igor Vida – prezident Slovenskej bankovej asociácie
Ing. arch. Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov
Predseda AS STU navrhol, aby členmi volebnej komisie boli členovia legislatívnej komisie.
Členovia LK súhlasili, predseda LK AS STU I. Ščepka navrhol volebnú komisiu v zloţení:
Návrh uznesenia č. 14.1/2013
AS STU schvaľuje volebnú komisiu na voľby členov SR STU v zložení:
Milan Andráš, Ján Híveš, Dušan Petráš, Danica Rosinová, Lucia Mihályová, Kristína
Vaňová.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS
(za – 37, proti – 0, zdrţal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 14.1/2013
Predseda AS STU vyhlásil voľby členov Správnej rady STU.
Predseda volebnej komisie Igor Ščepka oboznámil prítomných s postupom pri hlasovaní.
Tajné voľby členov Správnej rady STU riadila volebná komisia AS STU. Na voľbách sa
zúčastnilo 38 členov AS STU, všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné.
2

Výsledky volieb
Získaný počet hlasov:
Ing. Igor Vida
Ing. arch. Juraj Šujan

za
35
36

proti
0
0

zdrţal sa
3
2

Záver:
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil rektorom navrhovaných nových
členov Správnej rady STU: Ing. Igora Vidu a Ing. arch. Juraja Šujana.
Bod 6 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2012
Rektor v krátkosti informoval o spracovaní Výročnej správy o činnosti STU za rok 2012.
P. Pištek sa informoval, či boli zapracované pripomienky. Odpoveď rektora bola kladná.
Návrh uznesenia č. 14.2/2013:
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2012.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS
(za – 38, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 14.2/2013
K bodu 7 – Rozpočet STU na rok 2013 – rozpis dotácie
Kvestor k rozpisu dotácie vysvetlil, ţe pri rozpise postupovalo podľa metodiky delenia zo
strany MŠVVaŠ. Na STU sa postupovalo v zmysle platných zásad s uplatnením pravidla
50/30/20. V rozpise na rok 2013 sa pouţili niektoré nové zásady, rozpis je korektný, rozpočet
solidárny, spôsob tvorby je algoritmická činnosť.
Predseda EK AS STU oboznámil prítomných členov AS s diskusiou a závermi EK.
V diskusii členov EK odzneli nasledovné pripomienky, resp. otázky:
- Aký je rozdiel medzi administratívnymi a prevádzkovými pracovníkmi
- Čo predstavuje personálne dobudovanie Útvaru VO a Organizačno-právneho odboru
- Či je moţné vyčleniť z dotácie fond reprodukcie
- Ako sa bude rektorát STU podieľať na tvorbe fondu reprodukcie
- Zdôvodnenie podieľania sa MTF STU na rekonštrukcii internátov v Bratislave
- Či sa plánujú obdobným spôsobom vyčleniť aj zdroje na internáty v Trnave
- Ako je zabezpečená pripravenosť STU na verejné obstarávania na opravy internátov
a či sme schopní prostriedky v roku 2013 minúť
- Z akého dôvodu je tak vysoká čiastka v bode 22d pre útvar práce s verejnosťou
- Otázky týkajúce sa doktorandských štipendií pre novo prijímaných študentov v bode
33, ktorý nie je ukončený
- Z akého dôvodu sa vyčleňuje z podprogramu 07712 Vysokoškolská veda a technika
83 000 EUR na správu športovísk v pôsobnosti CAŠ – činnosť CAŠ vôbec nesúvisí
s vedou a technikou.
Členovia EK AS STU upozornili na nesúlad súčtov v niekoľkých bodoch predloţeného
materiálu, ktorý poţadujú odstrániť ešte pre distribúciou materiálu všetkým členom AS
STU.
Členovia EK AS STU navrhli doplnenie bodu týkajúceho sa štipendií novo prijímaných
doktorandov tak ako bol schválený v delení dotácie na rok 2012 (vyčlenenie 0,1% objemu
z prvku 0771201)
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Predkladateľ upozornil na vlastnú chybu v rozpise spočívajúcu v zámene prídelu za
umeleckú činnosť medzi SvF a FA. Táto chyba bude v materiáli pre členov senátu
odstránená.
EK AS STU ţiada preznačiť články v bode 26 tak, aby išli abecedne za sebou.
Po rozsiahlej diskusii prijala EK AS STU nasledovné uznesenie:
EK AS STU odporúča AS schváliť Rozpočet STU na rok 2013 – rozpis dotácie
s pripomienkami uvedenými v predošlom texte.
Kvestor informoval, ţe v materiáli predloţenom na zasadanie AS STU je zosúladený text
s tabuľkovou časťou.
Diskusia:
Prítomní mali pripomienky k bodu
(32) Finančné prostriedky na nových doktorandov MŠVV a Š SR osobitne neprideľuje.
Určenie počtu nových doktorandov je v kompetencii STU,
nakoľko v predloţenom materiáli nie je zohľadnená pripomienka EK AS.
Ţiadali text opraviť v zmysle rozpočtu na rok 2012, kde sa konkretizovala čiastka na
štipendiá.
Text bodu (32) na základe návrhu členov AS STU:
Pre akademický rok 2013/2014 sú všetky fakulty a UM povinné prijať taký počet
doktorandov, aby na ich štipendiá v mesiacoch 9 -12/2013 použili finančné prostriedky
(dotačné alebo nedotačné), vo výške zodpovedajúcej minimálne 1,25% dotácie 2013 na
PP 077 11 a PP 07712 bez účelovo určených častí dotácie z MŠ SR a bez dotácie určenej
z MŠ SR na existujúcich doktorandov.
Rektor súhlasil, aby sa text v bode (32) zosúladil s textom v rozpise na rok 2012.
L. Šarkőzi: Budú oslovení aj študenti pri príprave rekonštrukcií ŠD?
Rektor odpovedal, ţe počítajú aj s názorom študentov ubytovaných v študentských
domovoch.
B. Kováč: Do konca roka ostáva len 9 mesiacov, ako sa za takýto čas dá spraviť projektová
príprava na rekonštrukcie a aj rekonštrukcia?
Rektor: Mladosť uţ má projekt pripravený 4 roky, na rekonštrukciu ŠD Jura Hronca a ŠD
Mladá garda je konkrétna predstava, zodpovedným bude riaditeľ študentských domovov F.
Hulík.
P. Nahálka: V predloţenom materiáli je rozdiel medzi definovaným fondom reprodukcie
v zákone o vysokých školách. Nikde nie je zadefinované, ţe sa môţe tvoriť z prostriedkov
školy na hlavnú činnosť.
Kvestor konzultoval túto otázku z MŠVVaŠ a potvrdili mu korektnosť tvorby ako je uvedená
v rozpise STU.
V diskusii viacerí členovia AS STU, aj dekan SjF Ľ. Šooš poloţili otázku prečo je v roku
2013 určených oveľa viac účelových prostriedkov na Rektorát ako bolo v roku 2012.
Kvestor: Pod pojmom Rektorát STU sú zahrnuté aj všetky účelové zariadenia, aj niektoré
stratové, napr. CAŠ, Technik, Nakladateľstvo, Gabčíkovo.
B. Roháľ-Ilkiv navrhol uznesenie k výške účelových prostriedok na rektorát:
AS STU žiada upraviť celkovú výšku vyčlenených dotačných finančných prostriedkov
pre Rektorát STU (účelové aj neúčelové) len v zhode s pomerným koeficientom nárastu
dotačných prostriedkov na roky 2011/2012.
Po vzájomnej diskusii medzi rektorom a predkladateľom uznesenia B. Roháľ-Ilkiv stiahol
svoj návrh.
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D. Rosinová upozornila na krátkosť času na preštudovanie tak dôleţitého materiálu akým je
rozpočet.
Ľ. Čaplovič podal návrh, aby AS STU dostal odpočet hospodárenia internátov za posledných
5 rokov.
Rektor navrhol urobiť senátorský prieskum u riaditeľa ŠD, ktorý má spracovaný odpočet
hospodárenia za kaţdý rok na kaţdom internáte.
B. Kováč vyjadril názor, ţe AS STU by mal ţiadať urobiť analýzu budov, aţ potom
rozhodovať o rekonštrukciách.
Návrh uznesenia č. 14.3/2013:
AS STU žiada vypracovať dlhodobý plán rekonštrukcií a rozvoja fakúlt a internátov.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 14.3/2013
Návrh uznesenia č. 14.4/2013:
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2013 – časť rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR
s pripomienkou k bodu 32.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS
(za – 33, proti – 2, zdrţal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 14.4/2013.
K bodu 8 – Správa o výstavbe FIIT
Rektor a prorektor M. Sokol v krátkosti informovali o predkladanej správe.
Predseda EK AS I. Hudec predniesol stanovisko komisie:
Správa o výstavbe FIIT bola široko diskutovaná. EK AS STU vzhľadom na charakter
materiálov neprijala k nim ţiadne uznesenia, ale odporúča AS STU vrátiť sa k predloţenému
materiálu na rokovaní AS STU, na ktorom bude schvaľovaná Správa o hospodárení za rok
2012, keďţe väčšina prostriedkov z výnosov predaja majetku na financovanie FIIT bola
pouţitá v ostatných dvoch kalendárnych rokoch. Členovia EK AS STU súčasne navrhujú, aby
boli materiály doplnené aj o to, kto podpísal zmluvy a všetky dodatky k zmluvám súvisiace so
stavbou FIIT.
Diskusia:
Kováč poukázal na finančné čiastky za autorský dozor 50 000 €, projektovú dokumentáciu
40 000 €, úpravu projektovej dokumentácie 91 000 € a ţiadal vysvetlenie z akých dôvodov
nebola dodrţaná vysúťaţená cena a bola nutná úprava projektovej dokumentácie.
J. Vajda sa informoval z akých prostriedkov bude FIIT platiť prevádzkové náklady.
J. Dický poloţil otázku, či aj realizačný projekt s dvoma podlaţiami navyše bol odsúhlasený
MŠVVaŠ.
F. Janíček objasnil genézu výstavby: ministerstvo sľúbilo uvoľniť peniaze pre STU na
výstavbu FIIT a poţadovalo rýchlo podklady. Doslova na jednom liste bol vypracovaný
zámer, na základe ktorého bol daný prísľub na financie. Potom sa zistilo, ţe na určenom
pozemku je reaktor, zakladanie by muselo byť na 40 metrových pilotách, čo by neúnosne
predraţilo výstavbu. Budovu navrhli posunúť smerom z kopca, doslova by bola utopená, tak
sa prijal návrh, zvýšiť ju o dve poschodia.
A. Puškár uviedol príklad SvF, ako sa dá ušetriť na projektovej príprave.
I.Hudec vyslovil poţiadavku, aby sa k materiálu dodali mená, kto podpisoval zmluvy.
Rektor vysvetlil, ţe zmluvy môţe podpisovať len rektor, teda ich podpisoval V. Báleš.
Od roku 2011 sa uţ len mapoval stav a hľadalo riešenie na dokončenie.
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M. Bobrík skonštatoval, ţe finančné prostriedky MŠVVaŠ pridelilo ešte za rektora Ľ.
Molnára.
Rektor priznal, celý proces výstavby nebol adekvátny, spravili sa chyby, ale fakulta má
perspektívu. Je to poučenie do budúcnosti.
Návrh uznesenia č. 14.5/2013:
AS STU prerokoval správu o výstavbe FIIT s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS
(za – 36, proti – 1, zdrţal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 14.5/2013.
K bodu 9 – pôžička SvF na opravu plášťa budovy
Predseda AS SvF S. Unčík uviedol okolnosti vzniku pôţičky na opravu plášťa budovy SvF na
Radlinského ul.
Pôţička vznikla v roku 2009 potom, čo vypadli dva okná na 22 poschodí, situácia bola veľmi
kritická. SvF bola rada, ţe získali pôţičku od STU, bolo vtedy povedané, ţe je to pilotný
projekt a ţe tak budú pokračovať ďalšie projekty opráv na fakultách.
Je však jedinou fakultou, ktorá má takúto formu financovania. Náklady na opravu činili okolo
5 miliónov €, pôţička z toho bola 4 mil. 75 tisíc €, ostatné si hradila fakulta zo svojich
prostriedkov. Rekonštrukcia bola realizovaná na základe vlastných projektov a podľa
vyjadrení mnohých patrí k tým kvalitným realizáciám.
V súčasnosti je podpísaná zmluva medzi rektorom V. Bálešom a dekanom SvF, je urobený aj
ústretový krok v splátkovom kalendári.
S. Unčík v mene AS SvF ţiada o prehodnotenie uznesenia, aby sa pôţička stala nenávratnou.
Doteraz bola realizovaná jedna splátka.
Rektor: SvF chcela úver z komerčnej banky, vedenie STU navrhlo zriadiť fond IGOR ako
centrálny fond na opravy. Prišiel rozpis, a fakulty sa nevedeli dohodnúť na čiastkach, ktoré
vloţia fakulty do pôţičkového fondu. Fond sa nerealizoval.
Dekan SvF A. Kopáčik vysvetlil, ţe oslovili komerčnú banku preto, lebo keď poţiadali
vedenie STU o financovanie rekonštrukcie odpoveď bola, ţe prioritou je výstavba FIIT. SvF
mala pripravené projekty vo vlastnej réţii. Pristúpili na ponuku pôţičky zo strany STU
a súhlasili aj so splátkami. Podporovali fond IGOR. Od apríla minulého roka ţiadajú
o jednotné pravidlá pri pôţičkách.
B. Kováč bol vo februári na zasadaní AS SvF, zo strany pléna vzišli otázky, prečo SvF si
musela brať návratnú pôţičku, keď FIIT bola zafinancovaná STU. K realizácii sa vyjadril ako
ku vzorovému riešeniu.
I.Ščepka upozornil na to, ţe neexistuje solidárnosť medzi fakultami.
Rektor zdôraznil, ţe by sa mal vytvoriť taký model, aby ľudia nemali pocit krivdy.
Riešením by mohol byť fond IGOR a jeho doriešenie.
M. Bobrík navrhol, aby sa SvF odpustila aspoň výška úspor energií.
V. Lukeš pripomenul, ţe nikdy sa nehlasovalo, aby FIIT dostala finančné prostriedky
nenávratne, vţdy sa hľadali len prostriedky na dokončenie stavby.
I.Hudec navrhol, aby sa problém neuzavrel a AS STU počkal na návrh rozpočtu STU.
J. Dický upozornil, ţe SvF cíti krivdu, treba to riešiť.
P. Návrat ocenil výsledok rekonštrukcie SvF a vyuţitia pôţičky.
J. Lelák síce ľudsky podporil SvF, navrhol však celý problém dobre zváţiť, aby odpustenie
pôţičky neprinieslo problémy do budúcnosti.
D. Petráš dal kompromisný návrh, aby sa to doriešilo v rámci schvaľovania rozpočtu
a podporil fond IGOR.
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Rektor prisľúbil urobiť prehľad veľkých objemov opráv a navrhnúť systémové riešenie na
krytie opráv a pod.
Nakoľko diskusia nepriniesla jednoznačný záver, predseda AS STU K. Jelemenský
navrhol prerušenie rokovania o pôžičke SvF na rekonštrukciu opláštenia budovy do
nasledujúceho zasadania.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 1)
AS STU schválil prerušenie rokovania k bodu 9 do nasledujúceho zasadania AS STU.
K bodu 10/ – Rozličné
Prorektor M. Sokol pozval prítomných na preteky osemveslíc, ktoré sa uskutočnia 4. 5. 2013.
D. Rosinová pripomenula, ţe v zmysle Rokovacieho poriadku AS STU, čl. 11 bod 6,
uznesenia k zásadným záleţitostiam, predovšetkým tým, ktoré sú uvedené v § 9 ods. 1 písm.
a), b), a d) aţ n) zákona o vysokých školách, prijíma AS STU spravidla po rokovaní aspoň na
jednom zasadnutí AS STU pred zasadnutím, na ktorom bude k návrhu prijaté konečné
uznesenie. Odporúčala, aby AS STU pri schvaľovaní materiálov dodrţiaval toto ustanovenie.
Najbliţšie zasadanie P AS bude15. 4. 2013 a zasadanie AS STU bude 29. 4. 2013.

Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

Overili:
Ján Híveš
Lucia Mihályová
3. 4. 2013
Zapísala: Viera Jančušková

7

