Správa AS STU za akademický rok 2006/07
Akademický senát STU v akademickom roku 2006/07 informoval akademickú
obec o svojej činnosti viacerými formami, a to:
1/ zverejnením základných informácií o zložení senátu, predsedníctva, komisií a ich
zmenách a prehľadom materiálov predložených a schválených v AS STU za uplynulý
rok vo Výročnej správe o činnosti STU za rok 2006.
2/ priebežnými informáciami o svojej činnosti v periodiku STU Spektrum.
3/ zverejňovaním zápisníc zo zasadnutí AS STU na webovej stránke:
http://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1621
Správa AS STU uvádza len tie najdôležitejšie.
V uplynulom akademickom roku Akademický senát STU v oblasti legislatívnej
venoval predovšetkým pozornosť novele vysokoškolského zákona a úprave štatútu.
Na zasadnutí akademického senátu v decembri 2006 bola schválená úprava
Štatútu STU, ktorá zaviedla používanie nového loga STU a súčasne boli schválené aj
Zásady používania a ochrany loga STU. K novele zákona o vysokých školách sa AS
vyjadril na aprílovom zasadnutí. V stanovisku, ktorý AS prijal, sa stotožnil so
stanoviskom RVŠ SR.
Nakoľko novela zákona o vysokých školách sa v tomto akademickom roku
zavádza do života, bude AS venovať veľkú pozornosť jej realizácii, predovšetkým
v oblasti schvaľovania úprav vnútorných univerzitných noriem.
Pre Akademický senát STU bol akademický rok 2006/2007 rokom volieb.
Senát volil 30. 10. 2006 kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie rokov
2007 – 2011 a 29. 1. 2007 prorektorov STU. Doplnkové voľby prorektorov sa uskutočnili
2. 4. 2007.
Voľby členov AS STU sa podľa schválených Zásad volieb členov AS STU
uskutočnili v čase od 15. 4. do 7. 5. 2007.
Volebná komisia AS STU konštatovala, že všetky voľby prebehli v súlade
s platným zákonom a schválenými vnútornými predpismi STU.
Treba pripomenúť, že na jeseň v roku 2006 sa začala, ale neuzavrela diskusia na tému
racionalizácie počtu členov senátu. V hodnotení za predchádzajúce obdobie sa to
formulovalo nasledovne:
„Jednou z tém na diskusiu by malo určite byť posúdenie súčasného konfederatívneho
modelu akademického senátu univerzity a hľadanie nového univerzitného modelu.“
Bol formulovaný názor, že súčasný stav zloženia 2 študenti a 4 zamestnanci za
každú fakultu je už prekonaný a treba znížiť počet členov senátu. Tento zámer sa
v predchádzajúcom funkčnom období nepodaril zrealizovať. Dôvodov bolo viac, a záleží
na súčasnom senáte, či po dôkladnej analýze a diskusii nájde nový model senátu, ktorý
v žiadnom prípade nezníži zodpovednosť a funkčnosť najvyššieho samosprávneho
orgánu univerzity.
Akademický senát sa každoročne viackrát zaoberá schvaľovaním rozpočtu STU.

Rozpočet STU na rok 2007 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR – schválil senát v
apríli. Metodika rozdelenia dotácie STU na jednotlivé súčasti sa realizovala v súlade s
metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám spracovanou
MŠ SR. Schvaľovanie celkového rozpočtu na rok 2007 sa presunulo na jesenné
zasadnutie.
Senát v priebehu roku skoro pravidelne schvaľuje úpravy rozpočtu, na základe
pridelených dotačných prostriedkov Ministerstvom školstva SR. Väčšina je účelovo
určená konkrétnym subjektom na riešenie projektov KEGA, VEGA, APVV, štátnych úloh
a pod. Treba zvážiť racionalizovanie procedúry schvaľovania zmien pridelených
prostriedkov zvlášť aj preto, že podľa novely zákona o vysokých školách bude
schvaľovať rozpočet univerzity aj Správna rada STU.
AS STU schválil na svojom júnovom zasadnutí Dlhodobý zámer rozvoja STU na
roky 2007 – 2011. V rámci diskusie bolo konštatované, že závery hodnotiacej správy
EUA nie sú v dlhodobom zámere zohľadnené. Ako sa v správe hovorí „STU je na
križovatke z hľadiska vývoja európskeho vysokoškolského vzdelávania“, a preto by mala
prijať adekvátny strategický zámer rozvoja.
AS STU schválil ideový zámer výstavby nového ŠD v Mlynskej doline s tým, že
žiada vedenie vypracovať strategický zámer v oblasti investičnej výstavby. Je zrejmé, že
aj v súvislosti s plánovaným predajom strategických nehnuteľností školy bude
posudzovanie týchto zámerov jednou z hlavných úloh senátu.
Študentská časť senátu STU prostredníctvom svojich členov zaujímala stanoviská
najmä k problémom, ktoré sú spojené so sociálnymi a študijnými záležitosťami
študentov, a to:
• analýze subjektov pôsobiacich v Študentských domovoch a jedálňach STU,
• analýze výšky poplatkov za ubytovanie a dôvodmi ich zvýšenia,
• prevádzke informačných technológií na študentských domovoch STU.
Ako odporúčanie na zlepšenie činnosti Akademického senátu STU navrhujem
zamyslieť sa nad novými formami práce senátu prostredníctvom priamej komunikácie
s akademickou obcou univerzity, organizovaním diskusných fór k strategickým úlohám
univerzity a pod.
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