Správa o činnosti Akademického senátu za akad. rok 2010/2011
(správa je spracovaná do nástupu novozvoleného senátu 23. 5. 2011)
Akademický senát STU pracoval v zložení 42 zástupcov fakúlt (28 členov bolo zo zamestnaneckej
časti a 14 členov zastupovalo študentov).
Od 25. 10. 2010 sa AS STU zišiel na rokovaní 9-krát. Účasť prítomných bola 87,5 %.
Za uvedené obdobie prijali členovia AS STU 32 uznesení k predloženým materiálom.
Medzi najdôležitejšie materiály patril harmonogram a interné pravidlá volieb kandidáta na rektora
na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015.
Voľby kandidáta na rektora prebiehali na troch samostatných zasadaniach.
25. 10. 2010 volili členovia AS STU kandidáta na rektora zo štyroch navrhnutých kandidátov. Ani
jeden kandidát nezískal stanovený počet hlasov, preto predseda AS STU vyhlásil nové voľby.
13. 12. 2010 volili členovia AS STU kandidáta na rektora z piatich navrhnutých kandidátov. Ani
jeden kandidát nezískal stanovený počet hlasov, preto predseda AS STU vyhlásil ďalšie nové
voľby.
14. 2. 2011 volili členovia AS STU kandidáta na rektora z troch navrhnutých kandidátov. V týchto
voľbách bol za kandidáta na rektora zvolený doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 35 hlasmi.
Po vymenovaní rektora prezidentom SR na zasadaní 28. 3. 2011 členovia AS STU volili na základe
návrhu rektora nových prorektorov, členov Vedeckej rady STU a členov Správnej rady STU. AS
STU v týchto voľbách v plnej miere podporil návrhy rektora.
V období medzi druhými a tretími voľbami predseda volebnej komisie a predsedníctvo AS riešilo
s ministerstvom školstva SR aktuálnu situáciu na STU v súvislosti s nezvolením rektora
a skončením funkčného obdobia bývalého rektora.
Medzi legislatívne materiály, ktoré schvaľoval AS STU v uvedenom období patrili:
Dodatok č. 6 k Štatútu STU
Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku STU
Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku STU
Medzi ekonomické materiály, ktoré schvaľoval AS STU v uvedenom období patrili:
Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010
V súvislosti s týmto materiálom prijal AS STU uznesenie č. 23.7/2010
AS STU žiada rektora STU preveriť súlad počtov doktorandov, požadovaných a pridelených
prostriedkov na doktorandské štipendiá podľa jednotlivých súčastí STU,
uznesenie č. 23.8/2010
AS STU žiada rektora STU garantovať rovnaké podmienky pre pridelenie štipendií na rok 2010
pre všetkých študentov doktorandského štúdia na všetkých súčastiach STU podľa pridelených
počtov miest doktorandov z MŠ SR,
a uznesenie č. 23.9/2010
AS STU schvaľuje „Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 26. 11. 2010“ s pripomienkami týkajúcimi sa
údajov doktorandských štipendií v prílohe č. 1. Tieto budú upravené na základe verifikácie
údajov z MŠ SR v súlade so schválenými uzneseniami č. 23.7/2010 a č. 23.8/2010.
Úpravy dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2011.
Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2011 – časť dotácia z MŠ SR
AS STU v zmysle zákona o vysokých školách dostal na preskúmanie rozhodnutia rektora o neprijatí
na štúdium na Ústav manažmentu. K týmto materiálom AS STU prijal 8 uznesení.
V súvislosti s Ústavom manažmentu STU AS STU prerokúval a schvaľoval aj ďalšie podmienky
prijímania na štúdium študijných programov v gescii Ústavu manažmentu

Na základe prijal AS STU uznesenie č. 23.20/2010:
AS STU žiada spracovať zásady predkladania materiálov do AS STU vyplývajúce zo
zákonodarných noriem týkajúce sa pedagogickej činnosti Ústavu manažmentu STU.
Zodpovedný: rektor
Termín: 1. marec 2010
AS STU na zasadaní 7. 3. 2011 schvaľoval zásady volieb a harmonogram volieb do AS STU.
V diskusii padol návrh určiť minimálne kvórum účasti voličov – 50 % v zamestnaneckom obvode
a 15 % v študentskom obvode. Tento pozmeňujúci návrh nebol členmi AS STU prijatý.
Študentská časť AS STU požadovala neuvádzať percentuálne počet získaných hlasov od voličov
(pôvodný text: do AS STU je v prvom kole z každého volebného obvodu zvolený príslušný počet
kandidátov, ktorí získali v rámci daného volebného obvodu najväčší počet hlasov aspoň od 50 %
voličov, ktorí sa dostavili k voľbám) a článok preformulovať na: „Do AS STU je z každého
volebného obvodu zvolený príslušný počet kandidátov, ktorí získali v rámci daného volebného
obvodu najväčší počet hlasov.
Tento návrh študentskej časti AS STU členovia AS STU prijali.
Po viacerých diskusiách na zasadaniach P AS a AS STU o počte členov nového AS STU sa
vykryštalizovali dva názory na počet členov AS STU.
Prvý – klasický model navrhuje v zamestnaneckej časti po 4 členoch z fakúlt a jedného člena za
univerzitné pracoviská spolu. Do študentskej časti po dvoch členoch z každej fakulty a jedného
člena za univerzitné pracoviská.
Druhý model – ktorý počíta so znížením počtu členov AS navrhuje do zamestnaneckej časti po
dvoch členoch z každej fakulty a jedného člena za univerzitné pracoviská spolu. Do študentskej
časti po jednom členovi za každú fakultu a jedného člena za univerzitné pracoviská.
Pri zníženom počte členov AS bude nutné uvažovať o zriadení komisií z expertov pre konkrétnu
problematiku.
AS STU a prijal uznesenie č. 28.5/2011:
AS STU schvaľuje nasledovné zloženie AS:
Zamestnanecká časť: 4 členovia za každú fakultu, 1 člen za univerzitné pracoviská spolu.
Študentská časť: 2 členovia za každú fakultu, 1 člen za univerzitné pracoviská spolu.
AS STU bude mať 44 členov.
Predseda AS STU Milan Žalman v zmysle schváleného harmonogramu volieb do AS STU vyhlásil
voľby do Akademického senátu STU v Bratislave.
Na zasadaniach senátu, ktoré prebiehali už za nového vedenia STU medzi najdôležitejšie otázky
patrila výstavba FIIT.
Po diskusiách prijali členovia AS STU uznesenie č. 30.2/2011:
AS berie na vedomie informáciu o stave výstavby FIIT a súčasne žiada rektora STU pripraviť
návrh koncepcie zabezpečenia financovania dostavby budovy FIIT, vrátane prípadného
odpredaja majetku STU
a uznesenie č. 30.4/2011:
AS STU žiada rektora STU urobiť prehľad vzniku záväzkov (podpísanie zmluvy) týkajúcich sa
stavby FIIT a čerpania výnosov z predaja majetku a predložiť na najbližšie zasadanie AS STU.

