AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 35
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18. 5. 2015 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 27 senátorov
Ospravedlnení: K. Vaňová (SvF), V Chmelko (SjF), L. Harmatha, P. Beňo (FEI), Z.
Bryndzová (FCHPT), D. Cagáňová, D. Babčanová, P. Tanuška N. Horňáková, M. Ondruška
(MTF), P. Návrat, V. Vranić, R. Móro (FIIT)
Neospravedlnení: M. Buranovský, I. Siláči, (FA), B. Šulgan (FCHPT), L. Šarkőzi (ÚM)
Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, M. Peciar, D. Faktor, M. Haladejová, E. Jevčáková, Š.
Stanko, J. Štefánková, M. Dubecká
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 27. 4. 2015
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov
6. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl SR
7. Vyhlásenie výsledkov volieb do AS STU
8. Zhrnutie činnosti AS STU za funkčné obdobie 2011 – 2015
9. Rôzne
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:
M. Finka, L. Mihályová
a za skrutátorov:
T. Kováčik, M. Lóderer
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 26 členov AS STU, k programu a návrhu skrutátorov a overovateľov
zápisnice nemali pripomienky.
AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 3 -–Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 30. 3. 2015
K zápisnici zo zasadania AS STU dňa 27. 4. 2015 nemali prítomní členovia AS STU
pripomienky.
Predsedníctvo AS STU sa zaoberalo prípravou programu zasadania AS STU dňa 18. 5. 2015
a poverilo príslušné komisie prerokovaním materiálov, ktoré spadajú do ich kompetencií.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
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Rektor informoval prítomných o materiáloch, ktoré boli predmetom rokovaní vedenia STU:
smernici pre grantovú podporu, cenníku Archívu STU, harmonograme podpisovania
diplomov a harmonograme promócií, vypísaní postdoktorandských miest.
Dôležitou bola informácia o stave čerpania štrukturálnych fondov v oblasti výskumu
a inovácií. Napriek tomu, že vláda SR schválila v novembri Stratégiu výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a hlavným zdrojom finančných prostriedkov na
implementáciu RIS3 SK je Operačný program Výskum a inovácie, ktorý bol schválený
Európskou komisiou v Bruseli, prípravy na využívanie štrukturálnych fondov sa zasekli na
schvaľovaní. Nakoľko ide o obdobie rokov 2014-2020 a vedecký výskum na Slovensku je
závislý od finančných zdrojov EÚ, hrozí strata kontinuity financovania vedeckých
výskumných aktivít na Slovensku. Výskumne orientované vysoké školy v SR vydali
vyhlásenie k príprave čerpania štrukturálnych fondov v oblasti výskumu a inovácií a vyzývajú
všetkých kompetentných na urýchlené prijatie akčného plánu predloženého ministrom
školstva a ministrom hospodárstva, na jeho schválenie vládou SR a vykonanie nevyhnutných
krokov na začatie nového programového obdobia.
Po diskusii predseda AS STU navrhol nasledovné uznesenie pre podporu vyhlásenia:
Návrh uznesenia k vyhláseniu vysokých škôl:
AS STU podporuje vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave
čerpania štrukturálnych fondov v oblasti výskumu a inovácií v novom programovacom
období EÚ.
27 prítomných členov AS STU jednomyseľne podporilo navrhnuté uznesenie.
K bodu 5 – Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov
Ekonomická komisia AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál
schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 35.1/2015:
Akademický senát STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne
nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami:
1/ Občianske združenie SLOVENERGOokno, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
2/ SWAN, a. s., Borská 6 841 04 Bratislava
3/ SunPet, s. r. o., Horná 485, 930 36 Horná Potôň
4/ Igor Iliť – Rádio Print, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
5/ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
6/ Ampera, s. r. o., Kresánkova 20, 841 05 Bratislava
EuroTREND 21, s. r. o., 900 41 Rovinka
Ján Ferko, SNP 1744/31, 969 01 Banská Štiavnica
Inštitút pre energeticky pasívne domy, o. z., Námestie slobody 19, 811 06 Bratislava
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 35.1/2015.
K bodu 6 – Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl
P AS na svojom zasadaní navrhlo za zástupcu v Rade vysokých škôl Bohumila Kováča, ktorý
STU v RVŠ zastupoval aj v predchádzajúcom funkčnom období.
Z rokovacieho pléna nebol ďalší návrh..
Predseda AS STU vyhlásil tajné voľby zástupcu v RVŠ. Skrutátori rozdali hlasovacie lístky.
Výsledky volieb:
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Rozdaných bolo 27 volebných lístkov, hlasovalo 27 členov senátu, za návrh bolo 23 členov
AS STU, zdržali sa 4 členovia AS STU.
Záver:
Predseda AS STU konštatoval, že v zmysle platného Rokovacieho poriadku AS STU bol
za zástupcu STU v RVŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov AS STU
právoplatne zvolený Bohumil Kováč.
K bodu.7 – Informácia o výsledku volieb do AS STU
Predseda volebnej komisie AS STU informoval prítomných, že voľby členov AS STU
prebehli v stanovenom termíne a v súlade s predpismi, VK AS STU skontrolovala protokoly
a skonštatovala, že tiež sú v poriadku. Protokoly sú archivované na sekretariáte AS STU a sú
k dispozícii na nahliadnutie.
Štatistika:
V zamestnaneckej časti všetkých fakúlt + ÚM je 1292 zamestnancov, na voľbách sa
zúčastnilo 932 zamestnancov, čo predstavuje 72 % účasť.
V študentskej časti všetkých fakúlt + ÚM je 13.680 študentov, na voľbách sa zúčastnilo 1645
študentov, čo predstavuje 12 % účasť.
Predseda AS STU sa poďakoval všetkým členom obvodných komisií, predsedovi a členom
VK STU za ich výbornú prácu.
Novozvolení členovia AS STU dostanú osvedčenia o zvolení na zasadaní AS STU 25. 5. 015.
K bodu 8 – Zhrnutie činnosti AS STU za funkčné obdobie 2011 – 2015
Zhrnutie činnosti AS STU za funkčné obdobie 2011 – 2015 dostali všetci členovia AS STU
prostredníctvom e-mailovej pošty. Obsahuje úvod , správy o činnosti za jednotlivé roky
funkčného obdobia a záver.
Predseda skonštatoval, že AS STU prerokoval a schválil všetky aktuálne úlohy, ktoré mu
z dikcie zákona vyplynuli. Rokovania prebiehali na kvalitnej úrovni, na čom mali zásluhu aj
jednotlivé komisie.
Predseda AS STU vyzval predsedov komisií, aby zhodnotili prácu v komisiách. Predseda
legislatívnej komisie Igor Ščepka skonštatoval, vo funkčnom období 2011 – 2015 výrazne
stúpla úroveň legislatívnych vnútorných predpisov na STU. Vyslovil vďaku členom
legislatívnej komisie a JUDr. Haladejovej.
Predseda ekonomickej komisie Ivan Hudec skonštatoval, že uplynulé funkčné obdobie bolo
najmenej konfliktné, nevyskytli sa žiadne disproporcie. Poďakoval sa členom ekonomickej
komisie aj kvestorovi STU Dušanovi Faktorovi.
Predseda EK AS STU predniesol aj námety na ďalšiu prácu senátu: spracovať vlastnú
metodiku delenia dotácie, riešiť financovanie centier excelentnosti, aby bola využívaná
prístrojová technika a aby prístroje nezastarali ešte pred opotrebovaním a dotiahnuť plán
obnovy všetkých budov STU.
J. Hiveš za všetkých členov LK AS STU sa poďakoval predsedovi legislatívnej komisie.
A. Puškár za všetkých členov EK AS sa poďakoval predsedovi ekonomickej komisie.
Predseda AS STU sa poďakoval všetkým členom za prácu v senáte a odovzdal im ďakovacie
listy. Súčasne poďakoval Vedeniu STU a dekanom jednotlivých fakúlt.za konštruktívnu
spoluprácu v uplynulom funkčnom období
Rektor STU sa poďakoval predsedovi AS STU za prácu v senáte.
Karol Jelemenský, v.r.
predseda AS STU
Overili:
Maroš Finka
L. Mihályová
Zapísala: Viera Jančušková
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