AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 3
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. 9. 2011 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov
Ospravedlnení: A. Ház (FCHPT), J. Česelský (FA)
Neospravedlnení: F. Fraňo (SjF), M. Mustakov (FA)
Nie je zastúpené: 1 miesto v študentskej časti FEI
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, H. Žideková, P. Ballo, Ľ. Molnár, Ľ:
Šooš, M. Knut
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 27. 6. 2011.
4. Aktuálne otázky STU
5. Prerokovanie návrhu dlhodobého zámeru STU – 1. čítanie
6. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Nových Zámkoch
7. Schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľného majetku v Kálnici
8. Schvaľovanie úprav vnútorných predpisov STU
9. Voľba člena Správnej rady STU
10. Prerokovanie zámeru zriadenia pedagogickej komisie AS STU
11. Rozličné

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský. Na začiatku rokovania
informoval o zasadaní legislatívnej komisie a vyzval predsedu LK AS I. Ščepku, aby
oboznámil prítomných s rokovaním LK.
I. Ščepka informoval, že LK AS zasadala 26. 9. 2011, aby zaujala stanovisko k funkčnosti AS
STU.
LK na základe zákona o vysokých školách, Štatútu STU a Rokovacieho poriadku STU
skonštatovala, že senát AS STU nie je funkčný, nakoľko chýba jeden mandát v študentskej
časti. Odporúča senátu vynechať z rokovania materiály, ktoré podliehajú schvaľovaniu.
Diskusia: na otázku J. Dického, či je v zákone explicitne vymedzené, kedy nie je senát
funkčný, predseda LK citoval § 8 čl. 7 zákona o vysokých školách.
Na základe odporúčania LK AS predseda AS navrhol úpravu programu:
1. Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania
AS STU 27. 6. 2011.
3. Aktuálne otázky STU
4. Návrh úpravy loga STU
5. Prerokovanie návrhu dlhodobého zámeru STU – 1. čítanie
6. Prerokovanie zámeru zriadenia pedagogickej komisie AS STU
7. Rozličné
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K bodu 1 – Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
P. Tanuška a M. Ondruška
AS STU schválil overovateľov zápisnice a aktualizovaný program zasadania.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 27. 6. 2011
V zmysle uznesenia č. 2.7/2011, v ktorom AS STU delegoval právomoci AS STU vo veci
odvolacieho konania študentov celouniverzitných ústavov na predsedu AS STU sa predseda
AS STU vyjadril k odvolaniu Martina Špaleka kvôli neprijatiu na štúdium bakalárskeho
študijného programu priestorové plánovanie.
Predseda AS STU potvrdil rozhodnutie rektora STU o neprijatí, nakoľko v rámci preskúmania
rozhodnutia sa nepreukázalo, že neprijatie Martina Špaleka na štúdium bolo vydané v rozpore
so zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, s vnútorným predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami
v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona tak, ako ich určil rektor STU.
Predseda AS ďalej skonštatoval, že počas prázdnin neprišli na AS žiadne materiály, ku
ktorým by sa musel P AS vyjadrovať.
Riaditeľ Ústavu manažmentu poslal na senát list, v ktorom informoval o pripravovanom
projekte MyUniversity. Predseda navrhol, aby materiál bol najprv prezentovaný na P AS a až
potom na zasadaní AS STU.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o zasadaniach vedenia STU a kolégia rektora. Nosnými témami zasadaní
boli:
Dlhodobý zámer STU
Koncepcia využitia divadla Malá scéna STU
Návrh na odpredaj nehnuteľností – Kálnica
Návrh na odpredaj majetku – Nové Zámky
Veľtrh pomaturitného vzdelávania VAPAC
Vydávanie preukazov na STU
Návrh pokrytia nákladov na dopravu študentov ubytovaných v Gabčíkove
Cenník ÚZ CAŠ
Rektor informoval, že prebieha séria rokovaní o formovaní použitia štrukturálnych fondov.
Nové výzvy budú v októbri. Vedenie sa aj naďalej snaží, aby sa nezastavil proces výstavby
FIIT.
Pripravuje sa oslava 250. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a 75.
výročia založenia STU.
Prebehla hĺbková kontrola na verejné obstarávanie, ktoré bolo slabou stránkou STU.
Oddelenie sa buduje, na základe konkurzu bola prijatá nová vedúca oddelenia.
Začína sa projekt 3. kompetenčného centra.
K bodu 4 – Návrh úpravy loga STU
Rektor predstavil prítomným výtvarníka Martina Knuta, ktorý sa zaoberá reklamnými
a marketingovými službami.
Návrh na úpravu loga vyšiel na základe potreby jeho širšieho využitia. Používané logo STU je
príliš jemné, spĺňa predpoklady na merkantilovú podobu, je tzv. tiché. Nespĺňa tzv.
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nadlinkovú komunikáciu, ktorá je v súčasnosti bežná a nevyhnutná. Pri použití v televíznych
spotoch a rôznych reklamách popri logách iných inštitúcií zaniká.
Univerzita volila formu redizajnu aj z finančného dôvodu. Úpravu loga navrhli pôvodní autori
a podľa slov Martina Knuta boli ústretoví a súhlasili so zmenou.
Diskusia:
M. Finka pripomenul, že AS STU sa k logu vyjadril, že je príliš jemné.
J. Dický mal námietku, že logo nenadväzuje na tradíciu.
B. Kováč sa nestotožňuje s postupom, podľa jeho názoru mala byť vypísaná súťaž.
I. Ščepka pripomenul, že AS STU neschvaľuje návrh loga, jeho povinnosťou je schvaľovanie
Štatútu STU, kde je zakotvené aj logo STU. AS STU by sa mal zaujímať o to, či návrh loga
schválilo vedenie STU a kolégium rektora.
Rektor: máme možnosť vypísať súťaž, ale bude to stáť veľa peňazí a času. Chceli sme využiť
logo, ktoré máme.
J. Dický sa opýtal na cenu redizajnu, rektor uviedol sumu 400 €.
J. Lelák zaujal stanovisko, že s navrhovanou zmenou súhlasí.
P. Návrat mal pripomienku, že v názve má byť uvedené, kde univerzita je. Zapochyboval
o tom, či AS STU ešte o niečom rozhoduje, keď nové logo už bolo zverejnené na prvej strane
Spektra.
M. Finka upozornil, že oficiálny názov univerzity je Slovenská technická univerzita
v Bratislave.
P. Pištek vyjadril názor študentov. Na základe ankety, ktorú medzi sebou urobili, zo 163
opýtaných bolo proti zmene loga 148.
Záver:
AS STU berie na vedomie informáciu o novom logu STU s pripomienkami.
K bodu 5 – Prerokovanie návrhu dlhodobého zámeru STU – 1. čítanie
Rektor úvodom uviedol, že v zmysle zákona je dlhodobý zámer STU spracovaný na 6 rokov.
Pri jeho spracovaní sa oboznámili aj s dlhodobými zámermi zahraničných univerzít.
Predkladaný materiál je dokumentom na vyvolanie diskusie. Má dve časti – deklaratívnu
a hlavnú časť, ktorá sa zaoberá tromi najdôležitejšími oblasťami: vzdelávaním, výskumom
a dopadom na spoločnosť.
Diskusia:
J. Šimko sa zaujímal, aký je rozsah dlhodobých zámerov zahraničných univerzít a akú majú
mieru konkrétnych údajov.
Rektor: 30 – 60 strán.
P. Nahálka pripomenul, že by bolo dobrá, keby v dlhodobom zámere nebola upriamená
pozornosť len na inžinierov, ale aj na ďalšie stupne vzdelávania.
M. Finka upozornil, že definícia poslania v dlhodobom zámere je iná ako v Štatúte STU.
J. Dický sa informoval, či dlhodobý zámer sa bude zaoberať aj študijnými programami.
Dôležitú vidí aj otázku ľudských zdrojov.
I. Ščepka veľmi vysoko hodnotil predložený materiál, ale pripomenul, že každý cieľ musí mať
aj indikátor, aby sa dal vyhodnocovať.
D. Rosinová sa zaujímala, či v zámere rozvoja sa uvažuje aj s malou pripravenosťou
študentov, aby sa eliminoval odpad študentov v prvom ročníku. Rektor informoval, že
vedenie uvažuje o zriadení 0-tého ročníka. Na stretnutí univerzít vo Viedni bola táto otázka
prerokovávaná.
I. Hudec navrhol, aby v zámere rozvoja boli ľudské zdroje na začiatku materiálu.
Členovia AS STU sa zaujímali o možnosť poslať svoje pripomienky.
Rektor : tie pripomienky, ktoré sa týkajú predloženého materiálu, môžu členovia AS STU
zasielať priamo na rektorovu mailovú adresu, aby sa mohli čo najskôr zapracovať. Treba
posielať konkrétne formulácie. Druhým krokom bude zverejnenie návrhu dlhodobého zámeru
na webových stránkach univerzity.
J Šimko navrhol, aby na webe boli zverejnené aj jednotlivé pripomienky a prebehla diskusia.
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Záver:
AS STU uskutočnil 1. čítanie návrhu dlhodobého zámeru rozvoja STU.
K bodu 6 – prerokovanie zámeru zriadiť pedagogickú komisiu AS
Predseda LK AS na základe rokovaní AS STU za posledné roky skonštatoval, že pedagogická
komisia by mala za úlohu posudzovať ďalšie podmienky prijímania na študijné programy ÚM
a ak vzniknú nové študijné programy, tak ich podklady na akreditáciu. Ďalším okruhom sú
odvolacie konania. Nakoľko táto problematika si nevyžaduje zasadania komisie so
zástupcami všetkých fakúlt, predseda LK AS navrhuje zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by
mala 3 – 4 členov a ktorí by pripravovali stanovisko k predloženým materiálom.
Záver:
AS STU berie na vedomie zámer zriadenia pracovnej pedagogickej skupiny.
K bodu 7 - Rozličné
Rektor vyslovil požiadavku, že by sa chcel stretnúť so študentskými parlamentmi, zástupcami
študentských časopisov. Študenti mu prisľúbili pri organizovaní pomoc.
V. Lukeš sa zaujímal, ako sa vyvíja stav výstavby FIIT. Prorektor Sokol informoval, že na
základe dodatku č. 3 k zmluve sa nedá stavba skolaudovať. V najbližších 2 týždňoch bude
spracovaný dodatok č. 4. Súčasťou je aj harmonogram, ktorý určuje definitívne dokončenie
stavby v apríli (bez vybavenia).
Rektor plánuje stretnutie s akademickou obcou k dlhodobému zámeru rozvoja STU koncom
októbra.
Najbližšie zasadanie AS STU bude 24. 10. 2011.
Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU
Overili:
Pavol Tanuška
Michal Ondruška
28. 9. 2011
Zapísala: Viera Jančušková
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