AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 30
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. 4. 2011 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: R. Mesiar (SvF), A. Haringová (SjF), K. Balog, M. Čambál, E. Zibrínová
(MTF), T. Kováčik (FIIT)
Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Sokol, H. Žideková, J. Šajbidor, Ľ.
Vitková, G. Juhász
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
K bodu 2 – prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
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 28. 3. 2011
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2011 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
6. Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP odvetvové a prierezové ekonomiky v gescii
ÚM pre 3. stupeň štúdia
7. Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 1.
stupeň štúdia
8. Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 2.
stupeň štúdia
9. Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 3.
stupeň štúdia
10. Informácia o stave výstavby FIIT
11. Rozličné
K 10. bodu rokovania mal pripomienky M. Huba v tom zmysle, že členovia AS STU nedostali
písomný materiál a navrhol tento bod presunúť do aktualít, alebo vypustiť z rokovania
a pripraviť na ďalšie zasadanie AS.
J. Dický navrhol, aby sa informácia o stave výstavby FIIT presunula pred študijné programy,
nakoľko ide o dôležité informácie.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD., Ing. Zuzana Kelemenová
a za skrutátorov:
doc. Ing. Peter Schreiber, PhD., Mateja Vonkomerová
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a navrhnutom poradí programu:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.

K bodu 3
Predseda AS STU skonštatoval, že zo zasadania AS dňa 28. 3. 2011 nevyplynuli ďalšie
povinnosti, všetky uznesenia sú splnené.
Prof. M. Peciar vzhľadom na vymenovanie za prorektora STU sa vzdal členstva v AS STU
a na jeho miesto v zmysle volebného poriadku a volieb na SjF nastupuje prof. P. Élesztős.
Informácie o voľbách do AS STU: Schválený organizačný poriadok bude zverejnený na
webových stránkach, v budúcom týždni sa uskutoční stretnutie s predsedami fakultných AS.
Do 23. mája bude zastupovať AS STU predsedníctvo AS:
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
S aktuálnymi otázkami, ktoré riešilo vedenie oboznámil prítomných rektor R. Redhammer.
Kľúčovou otázkou zasadania vedenia STU a kolégia rektora bol návrh rozpočtu na rok 2011.
Ďalšími bodmi rokovaní bolo vypisovanie verejného obstarávania, revízia interných
predpisov, stavebné investičné akcie, využívanie výnosov z predaja majetku.
K bodu 5 – Schvaľovanie rozpočtu STU na rok 2011 – časť dotácia z MŠ SR
Rektor informoval, že MŠ SR výrazne zmenilo metodiku prideľovania finančných
prostriedkov vysokým školám. Kvestorka H. Žideková podala podrobný rozbor pridelených
prostriedkov a ich rozdelenie na súčasti STU.
Predseda ekonomickej komisie prečítal uznesenie, ktoré prijala EK AS na svojom zasadaní 8.
4. 2011: EK AS STU navrhuje AS STU požiadať prorektora STU pre vzdelávanie
o preverenie spôsobu výpočtu koeficientov jednotlivých študijných programov
a študijných odborov.
Rektor vysvetlil, že koeficienty stanovilo MŠ SR asi pred 12 rokmi, na ďalšom zasadaní podá
správu o ich preverení.
Kvestorka premietla tabuľku požadovanú členmi AS STU, v ktorej boli uvedené prostriedky
pridelené MŠ SR na základe výkonov, prepočet na jednotlivé fakulty a prepočet v súlade
s prijatým kritériom rozdeľovania prostriedkov 50:30:20.
Diskusia:
J. Dický: s tabuľkou bol čiastočne spokojný, uviedol, že na predsedníctve požadoval, aby
kvestorka pripravila stručnú tabuľku, v ktorej by bolo uvedené, koľko by dostala každá fakulta
podľa jednotlivých kritérií metodiky ministerstva a koľko dostala podľa modifikovanej
metodiky STU.
I. Hudec upozornil, že členovia AS žiadali jednu sumárnu tabuľku.
P. Šimon zastáva názor, že STU by mala mať právo používať vlastné kritériá a nie, ktoré
určuje ministerstvo školstva.
P. Pištek sa opýtal, či bude drahšie ubytovanie, keď položka na ubytovanie klesla. Kvestorka
odpovedala, že poplatok sa z tohto dôvodu nebude meniť.
Návrh uznesenia č. 30.1/2011
AS STU schvaľuje Rozpočet STU na rok 2011 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 6)
AS STU schválil uznesenie č. 30.1/2011.
K bodu 6 – Informácia o stave výstavby FIIT
Rektor na prehľadnej tabuľke uviedol skutkový stav výstavby FIIT. Z tabuľky vyplýva, že
11,5 mil. € je krytých zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom roku,
1,5 mil. € bude kryté zo štátneho rozpočtu v roku 2011,

2 mil. € je schválených a ešte neposkytnutých zo štátneho rozpočtu, budú poskytnuté asi
najskôr v roku 2012,
zvyšných 12 – 15 mil. € nie je momentálne finančne krytých.
Stav výstavby: hrubá stavba je už postavená, robí sa opláštenie, ďalšie prvky sú už pripravené
na montáž.
Príloha k poslednému dodatku k zmluve obsahuje časti nedostatočne presné – pracuje sa na
vyjasnení položiek.
Vedenie STU preveruje všetky možnosti znížiť celkovú cenu výstavby, etapizovať výstavbu,
vziať si úver, obnoviť zmluvu a pod. Rokuje so všetkými zúčastnenými stranami.
Na nasledujúcom zasadaní AS STU rektor predloží návrh ďalšieho postupu.
Jedinou poverenou osobou oprávnenou vystupovať v súvislosti s výstavbou FIIT za STU je
prorektor M. Sokol.
Diskusia:
Puškár položil otázku, či by sa FEI a FIIT nezmestili do novej budovy, ktorú treba kvalitne
dokončiť a budovu FEI prenajať.
FEI má plochu 70 000 m2, z čoho je 35 000 m2 úžitková plocha.
Dekan FEI G. Juhász sa vyjadril, že FEI pri riešení priestorových problémov bude
nápomocná.
V. Chmelko: na zasadaní AS chýbajú ľudia, ktorí by vysvetlili, prečo vznikol súčasný stav.
Riešenie vidí aj v predaji nejakej inej budovy.
J. Szalay pripomenul, že pred rokmi na jeho otázku, koľko bude stáť výstavba FIIT dekan Ľ.
Molnár odpovedal, že nič. Tak navrhuje, aby manažment FIIT sa obrátil na sponzorov
a zohnal peniaze.
M. Huba vidí problém aj v tom, že AS STU nežiadal o revíziu stavu výstavby.
J. Dický: riešenie problému je na manažmente STU. Žiada, aby sa zo zápisníc AS vybrali
záznamy o FIIT. Ďalej žiada, aby sa skontrolovalo, či z fondu, ktorý sa získal predajom
majetku boli schvaľované peniaze a na čo.
M. Žalman pripomenul, že keď FIIT žiadala od FEI vyhradenie bloku D, vtedajší dekan F.
Janíček nesúhlasil, a tak dekan Ľ. Molnár žiadal o výstavbu novej budovy.
V. Macura pripomenul, že audit, ktorý robil F. Janíček už ako prorektor preukázal prebytok
priestorov a stavba vlastne vznikla preto, lebo sa dve fakulty neznášali.
J. Lelák podporil návrh, aby sa našli priestory, ktoré sa dajú predať.
Rektor: nie je reálne v súčasnosti zaťažiť FIIT finančne, má ročný rozpočet 2 mil. €. Vedenie
sa bude snažiť osloviť MŠ s poukázaním na príklady z Čiech. Taktiež skúsia hľadať možnosti
predajom majetku, aj keď to nie je predstava rektora do budúcnosti.
Z diskusie vyplynuli uznesenia:
Návrh uznesenia 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.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 10)
AS STU prijal uznesenie č. 30.2/2011.
Návrh uznesenia č. 30.3/2011
AS STU žiada predsedníctvo AS STU urobiť výpisy uznesení zápisníc týkajúcich sa
stavby FIIT a čerpania výnosov predaja majetku a predložiť ich na najbližšie
zasadnutie senátu.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 30.3/2011.
Návrh uznesenia 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.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 32, proti – 1, zdržal sa – 2)
AS STU prijal uznesenie č. 30.4/2011.
K bodom:
7 – Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP odvetvové a prierezové ekonomiky
v gescii ÚM pre 3. stupeň štúdia
8 – Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 1.
stupeň štúdia
9 – Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 2.
stupeň štúdia
10 – Prerokovanie podkladov na akreditáciu ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre
3. stupeň štúdia
Všetky body sa prerokúvali v jednom bloku.
Rektor informoval, že ide o opätovnú akreditáciu. Študijné programy pripravené na
akreditáciu bude ešte schvaľovať Vedecká rada STU na svojom zasadaní začiatkom mája.
Predkladaný materiál z poverenia P AS mal pripomienkovať B. Kováč.
Stanovisko B. Kováča k ŠP priestorové plánovanie: štruktúra spisu vyhovuje zákonu
Pripomienky, ktoré by mohli vyvolať otázky:
a/ garanti – môžu byť len v jednom odbore
b/ na priestorovom plánovaní sú bakalárske záverečné práce na úrovni diplomových prác
c/ kredity
d/ na bakalárskom stupni je menej hodín ako na inžinierskom stupni
e/ štátnu skúšku zredukovať
P. Pištek upozornil na ďalšie nezrovnalosti.
P. Šimon podotkol, že priestorové plánovanie nie je univerzitným študijným programom, skôr
by mal patriť pod Fakultu architektúry alebo Stavebnú fakultu.
Záver:
AS SSTU prerokoval podklady na akreditáciu:
ŠP odvetvové a prierezové ekonomiky v gescii ÚM pre 3. stupeň štúdia,
ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 1. stupeň štúdia,
ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 2. stupeň štúdia,
ŠP priestorové plánovanie v gescii ÚM pre 3. stupeň štúdia,
s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 30, proti – 3, zdržal sa – 0)
AS STU prijal predložený záver k podkladom na akreditáciu.

K bodu 11 – Rozličné
I. Hudec informoval, že asi 16. mája bude dokončená správa o hospodárení STU za rok 2010.
Predseda AS informoval, že predsedníctvo AS bude pracovať do najbližšieho zasadania AS
a pripraví správu o činnosti AS za akad. rok 2010/2011.
Posledné zasadanie AS STU v súčasnom zložení bude 23. mája 2011.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Ing. Zuzana Kelemenová

19. 4. 2011
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

