AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 4
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. 12. 2011 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: K. Vaňová (SvF), F. Fraňo, J. Majera (SjF), F. Janíček, M. Rapčík (FEI), P.
Tanuška (MTF), B. Somora (FA), E. Gramatová (FIIT)
Neospravedlnení: M. Buranovský, A. Szalaiová (FA)
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, H. Žideková, M. Štujber
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 24. 10. 2011.
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie člena VR STU
6. Schvaľovanie návrhu Dlhodobého zámeru rozvoja STU
7. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 3 k Pracovnému poriadku STU
8. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU
9. Schvaľovanie Organizačného poriadku Know-how centra STU
10. Opätovné prerokovanie a schvaľovanie zámeny nehnuteľností – pozemkov vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a vo vlastníctve STU v Bratislave
11. Rozličné
K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
Rektor požiadal o zmenu v zaradení bodov / bod 10 zaradiť v poradí ako 6/.
Upravený 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 24. 10. 2011.
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie člena VR STU
6. Opätovné prerokovanie a schvaľovanie zámeny nehnuteľností – pozemkov vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a vo vlastníctve STU v Bratislave
7. Schvaľovanie návrhu Dlhodobého zámeru rozvoja STU
8. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 3 k Pracovnému poriadku STU
9. Schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU
10. Schvaľovanie Organizačného poriadku Know-how centra STU
11. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
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J. Vajda, M. Horniak
a za skrutátorov:
B. Rohaľ-Ilkiv, M. Ondruška.
Hlasovanie o programe zasadania:
Prezentovalo sa 29 členov AS
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1)
Hlasovanie o voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 29 členov AS
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a zmenené poradie bodov v programe
zasadania.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 24. 10. 2011
Z rokovania 24. 10. 2011 nevyplynuli žiadne termínované uznesenia.
P AS sa na zasadaní 5. 12. 2011 venovalo príprave programu zasadania 19. 12. 2011. P AS
odsúhlasilo program bez návrhu dlhodobého zámeru rozvoja, ktorý v čase zasadania P AS
nebol k dispozícii z dôvodu zapracovávania pripomienok.
Rektor predložil návrh dlhodobého zámeru rozvoja STU 13. 12. 2011 so žiadosťou
o zaradenie do programu rokovania AS. Tento materiál predseda AS zaslal na vyjadrenie
o zaradení na rokovanie členom predsedníctva AS. Väčšina členov P AS súhlasila s tým, aby
bol materiál zaradený na rokovanie. Predseda AS určil troch členov P AS (spravodajcov) na
vypracovanie stanoviska k návrhu dlhodobého zámeru rozvoja STU.
Predseda skonštatoval, že na FA prebehli doplňujúce voľby do AS STU. Novými členmi sú
Michal Buranovský a Andrea Szalaiová. V AS STU sú obsadené všetky mandáty.
Členovia AS sa mali písomnou formou vyjadriť, ktorý deň rokovania im v súvislosti
s pracovnými povinnosťami viac vyhovuje pondelok alebo streda. Na základe odpovedí
senátorov ostáva rokovacím dňom senátu pondelok.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Od ostatného zasadania AS sa vedenie STU a kolégium rektora zaoberalo:
– verejným obstarávaním
– vyhlásením súťaže Vedec roka
– Organizačným poriadkom STU
– mechanizmom vrátenia peňažných prostriedkov poskytnutých z FR STU
– návrhom organizačnej smernice na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác na STU
– správou o prijímacom konaní
– študijnými programami v anglickom jazyku
– vyhodnotením účasti STU v programe Erasmus
– informáciou o plese STU
– prehľadom projektov mladých výskumníkov
– analýzou rizík a opatreniami na ich zníženie pri podávaní manažovaní projektov zo ŠF EÚ
– prípravou predaja objektu v Gabčíkove
Diskusia:
J: Vajda sa zaujímal akú stratégiu zvolilo vedenie univerzity v oblasti výziev na projekty zo
štrukturálnych fondov.
Rektor: môžu sa podávať projekty na výskumné centrá a na vedecké parky.
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V Trnave môžu podať dva projekty, v Bratislave jeden projekt. STU má zámer podať projekt
na univerzitný vedecký park v troch lokalitách. Tematicky budú zamerané na materiálovú
technológiu. Termín predkladania návrhov je 13. 1. 2012.
K bodu 5 – Schvaľovanie člena Vedeckej rady STU
Predseda AS navrhol, aby volebnou komisiou boli členovia legislatívnej komisie a predsedom
komisie M. Andráš.
Hlasovanie o volebnej komisii a predsedovi M. Andrášovi:
Prezentovalo sa 31 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU súhlasil s navrhnutou volebnou komisiou a s jej predsedom.
Rektor predložil návrh na nového člena Vedeckej rady STU – dekana FIIT doc. Ing. Pavla
Čičáka, PhD. Bývalý dekan FIIT sa písomne vzdal členstva vo vedeckej rade.
Voľby prebehli tajným hlasovaním.
Počet členov senátu prítomných na voľbe:
31
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
31
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 31
Z toho neplatných hlasovacích lístkov:
0
Počet platných hlasovacích lístkov:
31
Získaný počet hlasov:
31
Záver:
AS STU schválil doc. Ing. Pavla Čičáka, PhD. za člena Vedeckej rady STU.
K bodu 6 – Opätovné prerokovanie a schvaľovanie zámeny nehnuteľností – pozemkov
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a vo vlastníctve STU v Bratislave
Ide o zmenu uznesenia AS STU č. 4.2/2011, ktoré bolo prijaté na zasadaní 24. 10. 2011. Z
rozsahu pozemkov poskytnutých Hlavným mestom SR Bratislavou sa vypúšťa pozemok parc.
č. 21739/19 (218m2). Za tento pozemok by STU musela zaplatiť za rozdiel výmer pozemkov
celkovú sumu 109000,-€.
Výmena pozemkov v novom rozsahu s rozdielom 10m2 v neprospech univerzity bude
realizovaná bezodplatne.
Členovia AS STU nemali k predloženému návrhu pripomienky.
Návrh uznesenia č. 5.1/2011
AS STU schvaľuje návrh na zámenu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Hlavného
mesta Bratislavy a STU v Bratislave v rozsahu:
Pozemky Hlavného mesta SR Bratislavy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

parc. č. 8109/4
parc.č.21739/28
parc.č.21739/17
parc.č.21739/32
parc.č.8115/12
parc.č.8115/13
parc.č.8113/4
Spolu

3 m2
23 m2
312 m2
117 m2
562 m2
24 m2
53 m2
1094 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha

za
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Pozemky vo vlastníctve STU v Bratislave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

parc.č.21739/23
parc.č.21739/21
parc.č.21738/3
parc.č.21738/5
parc.č.21739/22
parc.č.21744/6
Spolu

272 m2
334 m2
6 m2
114 m2
317 m2
61 m2
1104 m2

ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č.5.1/2011.
K bodu 7 – Návrh Dlhodobého zámeru – strategického rozvojového plánu STU 2012 –
2017
Rektor uviedol, že dlhodobý zámer bol prerokovaný kolégiom rektora, na fakultách a prebehli
aj rokovania s profesormi, študentmi a akademickou obcou. Materiál bol takmer štvrťroka
k dispozícii širokej akademickej obci, ktorá bola vyzvaná, aby zasielala pripomienky. Text
nie je jazykovo upravený a nie je ukončený.
J. Dický mal námietku k schvaľovaniu materiálu, keď ho predtým neprerokovali komisie.
Odpoveď znela, že dlhodobý zámer sa nikdy predtým neschvaľoval v komisiách.
Ďalšou námietkou J. Dického bolo vyjadrenie rektora o neukončenom materiáli. AS má za
povinnosť odsúhlasovať definitívne materiály.
Na poznámku rektora, že do dlhodobého zámeru budú ešte zapracované zmeny, členovia AS
reagovali výzvou, aby rektor predložil zmeny už na zasadaní.
M. Bobrík skonštatoval, že predložený materiál vníma ako filozofickú koncepciu, ktorá sa
môže zmeniť, ak sa zmenia podmienky.
Na základe správy predsedu o činnosti predsedníctva členovia AS vyzvali spravodajcov, aby
predložili svoje pripomienky.
Zásadnou pripomienkou spravodajcov a aj ďalších členov senátu bol fakt, že k dlhodobému
zámeru chýba dôvodová správa, ktorá by zhrnula pripomienky akademickej obce a spôsob
zapracovania do konečného znenia zámeru. K zneniu dlhodobého zámeru nemali zásadné
pripomienky, išlo skôr o spresnenie formulácií.
D. Petráš odporúčal dať na záver priority, prípadne pri zámeroch, kde sa dá určiť termín,
dopísať rok.
I. Hudec pripomenul, že každá oblasť má generálny cieľ a to by mala byť priorita.
J. Vajda navrhol, aby termíny boli uvádzané až v aktualizácii dlhodobého zámeru, predložený
dokument prešiel pripomienkovým konaním a jeho schválenie má podstatný význam pri
predkladaní veľkých projektov už teraz v januári 2012.
Boli pripomienky k indikátorom v oblasti 7.
J. Vajda mal pripomienku k oblasti 4 – zaviesť štandardy do personálnej administratívy.
Rektor vysvetlil, že určité normovanie je potrebné a malo by to byť v zámere.
D. Petráš mal pripomienku k oblasti 3 o vytvorení prirodzených mechanizmov neformálneho
klubu absolventov, či nestačí Alumni klub. Rektor vysvetlil, že vedenie chce podporiť
obojstrannú elektronickú komunikáciu.
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J. Dický mal pripomienky k niektorým štylistickým formuláciám. V závere úvodu je uvedená
veta: Rastú obmedzenia autonómie verejných vysokých škôl zo strany štátu. Otázka znela,
prečo je to v dlhodobom zámere. Rektor vysvetlil, že veta vyplýva z hodnotenia vysokých
škôl na Slovensku. Súhlasil, aby sa táto veta v dlhodobom zámere neuviedla.
Rektor žiadal určiť v hodnotách jednu z možností:
a)
vzdelanie, pokrok, ľudskosť
b)
akademická sloboda, rovnosť príležitostí, kolegialita
c)
reálne riešenia, Technický pokrok, humánnosť
Členovia AS sa dohodli, že zostane: vzdelanie, pokrok, ľudskosť.
Návrh uznesenia č. 5.2/2011:
AS STU schvaľuje návrh Dlhodobého zámeru – strategického rozvojového plánu STU
2012 – 2017 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 31 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 5.2/2011.
K bodu 8 – Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku STU
Rektor uviedol, že Pracovný poriadok STU bol prerokovaný s odborovou organizáciou
univerzity.
Predseda LK I. Ščepka informoval, že legislatívna komisia prerokovala návrh dodatku č. 3
k Pracovnému poriadku 12. 12. 2011.
LK mala pripomienky k čl. 4 bod 3 písm. h) - nie je jednoznačne uvedené, aké obmedzenia sa
predpisujú vedúcemu zamestnancovi (týkajú sa iba riadiacej funkcie alebo celej pracovnej
náplne).
LK AS odporúča spresniť znenie článku 4, bod 3, písm. h).
Čl. 4 bod 3 sa dopĺňa o písm. h) v znení:
„h) vedúci zamestnanec nesmie podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je
zhodná alebo obdobná s popisom činností (pracovná náplň) funkcie, ktorú zastáva
v pracovnom pomere s STU, inou zárobkovou činnosťou sa rozumie pre účely tohto
pracovného poriadku činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného
predpisu“.
Ďalšou pripomienkou bolo znenie bodu 5 v článku 4:
5) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať
zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho súhlasu.
J. Vajda navrhuje konfrontovať toto ustanovenie so Zákonníkom práce alebo vykonať presný
výklad navrhovaných ustanovení.
I. Hudec navrhol upraviť bod 7
„Za vedúceho zamestnanca sa pre účely tohto pracovného poriadku považujú: rektor,
kvestor, vedúci pedagogických, výskumných, vývojových, umeleckých,
hospodárskosprávnych a informačných pracovísk STU, vedúci účelových zariadení STU, dekani fakúlt
STU, tajomníci fakúlt STU, vedúci pedagogických pracovísk, informačných pracovísk,
výskumných pracovísk, vývojových alebo umeleckých pracovísk fakúlt STU a vedúci
účelových zariadení fakulty, a to všetko v súlade s organizačnou štruktúrou STU a jej fakúlt.“
tak, aby zodpovedal štruktúre, ktorú má univerzita.
Záver:
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Rektor na základe diskusie k uvedeným bodom sa rozhodol stiahnuť materiál z ďalšieho
rokovania. Materiál bude dopracovaný na základe konzultácie s právnikom a predložený na
najbližšie zasadanie AS STU.
K bodu 9 – Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU
V dodatku k Organizačnému poriadku pribudli náplne prorektorov. OP rieši organizačnú
štruktúru, kvôli lepšej informovanosti zamestnancov STU.
LK AS prerokovala predkladaný materiál 12. 12. 2011.
LK AS odporúča v dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU v čl. 6 spresniť jeho
znenie z hľadiska riadiacej pôsobnosti (ide o plné rozhodovacie právomoci prorektorov
a kvestora/kvestorky voči podriadeným útvarom alebo iba o metodicko-kontrolné
kompetencie).
Pripomienky členov AS STU sa týkali spresnenia riadiacich povinností (kompetencie).
M. Finka pripomenul, že pri návrhu na zrušenie Ústavu inžinierskych štúdií bolo sľúbené
vypracovanie auditu a navrhnutý presun zamestnancov. Aj to by sa malo zohľadniť
v Organizačnom poriadku STU.
J. Vajda odporučil nedávať do organizačného poriadku konkrétne vymedzenie riadiacich
právomocí prorektorov a kvestora vo vzťahu k organizačným zložkám a riešiť to vnútorným
aktom riadenia, t. j. rozhodnutím rektora, ktoré rektor môže zverejniť. Pri zmene tohto
rozhodnutia by totiž muselo znova dôjsť k zmene organizačného poriadku.
M. Bobrík zareagoval na zaradenie Centra akademického športu STU do riadiacej pôsobnosti
prorektora pre investičný rozvoj, to by sa malo zvážiť.
I. Hudec upozornil, že takto formulovaný Organizačný poriadok platí len na obmedzenú dobu
– na funkčné obdobie vedenia.
Rektor súhlasil, aby pri čl. 6 bolo uvedené, že je to rozhodnutie rektora.
Záver:
Nakoľko neboli navrhnuté vyhovujúce formulácie, predseda AS navrhol, aby po úprave bol
materiál predložený na budúce rokovanie AS , predkladateľ s návrhom súhlasil a stiahol
materiál z rokovania.
K bodu 10 – Návrh Organizačného poriadku Know-how centra
Materiál súvisí s návrhom Organizačný poriadok STU /bol stiahnutý z rokovania/. Nadväzne
bol predkladateľom aj tento materiál stiahnutý z rokovania.
K bodu 11 - Rozličné
Najbližšie zasadanie AS STU bude 30. 1. 2012.
Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU
Overili:
Ján Vajda
Martin Horniak
21. 12. 2011
Zapísala: Viera Jančušková
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