AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. 10. 2012 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: A. Puškár (SvF), K. Jelemenský (SjF), J. Lelák, M. Rapčík (FEI)
Neospravedlnení: M. Horniak (FEI), B. Somora, M. Buranovský, A. Szalaiová (FA)
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, M. Haladejová, Ľ. Vitková
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Stanovisko legislatívnej komisie k doplňujúcim voľbám do ŠČ AS STU a odovzdanie
osvedčení o zvolení za člena AS STU
3. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU 28. 5. 2012
5. Aktuálne otázky STU
6. Návrh na zrušenie univerzitného pracoviska Ústavu inžinierskych štúdií STU
7. Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centrum STU
8. Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko STU
9. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU
10. Organizačný poriadok Know-how centra STU
11. Organizačný poriadok Projektového strediska STU
12. Dodatok číslo 2 k Organizačnému poriadku STU (1. čítanie)
13. Organizačný poriadku Rektorátu STU
14. Zásady používania a ochrany loga STU
15. Rozličné

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol podpredseda AS STU B. Kováč.
K bodu 2 – Stanovisko legislatívnej komisie k doplňujúcim voľbám do ŠČ AS STU
a odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS STU
Predseda LK informoval členov senátu, že legislatívna komisia skontrolovala protokoly
z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU a osvedčuje právoplatnosť týchto nových
členov AS:
Ing. Gabriela Szántová – SvF – opätovne zvolená
Lucia Mihályová – SjF – nová členka AS STU
Bc. Magdaléna Kalabová – FCHPT – opätovne zvolená
Ing. Michal Ondruška – MTF – opätovne zvolený do AS STU
Ing. Dominika Jurovatá – MTF – náhradníčka z minulých volieb
Lukáš Šarkózi – ÚM – nový člen AS STU
Podpredseda AS STU odovzdal novým členom AS STU osvedčenia o zvolení.
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Predseda študentskej časti AS STU odovzdal predsedovi legislatívnej komisie zápisnice
z volieb študentských zástupcov do LK AS, EK AS, PK AS a do Správnej rady STU.
Zástupcom študentov v legislatívnej komisii AS STU je Lucia Mihalyová, v ekonomickej
komisii AS STU je Ing. Dominika Jurovatá, v pedagogickej komisii AS STU je Lukáš
Šarkőzi a v Správnej rade Ing. Michal Ondruška.
K bodu 3 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
J. Dický, K. Vaňová
a za skrutátorov:
P. Tanuška, M. Ondruška
Hlasovanie o voľbe skrutátorov:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 2)
Hlasovanie o voľbe overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Podpredseda AS STU predložil návrh programu tak, ako bol stanovený v pozvánke na
zasadanie. K programu mal výhrady J. Vajda v tom zmysle, či sa senát má zaoberať
materiálmi, ktoré v zmysle zákona senát neschvaľuje. I Ščepka vysvetlil, že materiály do
senátu predkladá rektor. Rektor predložil materiály v zmysle platného Organizačného
poriadku STU podľa článku 10, bodu 3.
Hlasovanie o programe zasadania:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil program zasadania AS STU.
K bodu 4 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 28. 5. 2012
Podpredseda AS STU informoval, že zo zasadanie AS STU 28. 5. 2012 nevyplynuli žiadne
úlohy. Členovia AS STU sa zúčastnili ešte na dvoch slávnostných zasadaniach, a to 25. 6.
2012 pri príležitosti osláv 75. výročia založenia STU a 24. 9. 2012 pri príležitosti otvorenia
akademického roku 2012/2013.
1.10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie členov AS STU s vedením a pedagógmi Ústavu
manažmentu STU.
P AS, ktoré zasadalo 17. 9. 2012 sa zaoberalo priebehom doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU
a 15. 10. 2012 pripravovalo program zasadania 29. 10. 2012.
K bodu 5 – Aktuálne otázky STU
Rektor podal informáciu o zasadaniach vedenia STU a kolégia rektora, ktoré sa zaoberali:
grafickým manuálom STU, metódami kontroly čerpania prostriedkov zo štrukturálnych
fondov, priebehom verejného obstarávania, dodatkami k zmluvám, dochádzkovým systémom
na rektoráte, čerpaním dotácií, parkovaním vo dvore na Vazovovej ul., možnosťami
sťahovania Nakladateľstva STU, materiálmi, ktoré sú zaradené do programu rokovania AS
STU.
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Poďakoval študentom za úspešnú reprezentáciu na VAPACu, pedagógom a študentom za
organizáciu a program pre Letnú univerzitu stredoškolákov a za úspešnú prezentáciu na Noci
výskumníkov.
Rektor predstavil prítomným členom AS STU kvestora Ing. Dušana Faktora a JUDr. Marcelu
Haladejovú.
Ďalej rektor informoval, že STU na akad. rok 2012/2013 prijala 3649 študentov, čo
predstavuje 6,4 % z celkového počtu prijatých študentov na Slovensku.
Je pripravený projekt univerzitného vedeckého parku.
Diskusia:
J. Dický sa opýtal na financovanie FIIT.
Rektor: budova je skolaudovaná okrem auly. Posledné faktúry ešte nie sú zaplatené, po
uzavretí rektor predloží financovanie do AS STU.
I.Hudec upozornil, že na fakultách sa šíria správy o snahe stiahnuť financie z fakúlt.
Rektor: fakulty majú na svojich účtoch veľa financií, ktoré nevedia v zmysle platných
zákonov použiť. Snahou je technicky vyriešiť tento problém, financie ostanú fakultám.
Na informáciu o vlámaní do budova na Mýtnej ulici zareagoval B. Rohaľ-Ilkiv s prosbou
o zabezpečenie budovy nakoľko takáto situácia sa vyskytla v budove viackrát.
B. Kováč vyzdvihol štandard košieľky na predkladaných materiáloch a navrhol, aby bol
dodržiavaný aj na fakultách.
Ďalšie body rokovania legislatívna komisia prerokovala a zaujala k nim stanovisko na
zasadaní LK 22. 10. 2012. Zápisnica z LK AS tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 6 – Návrh na zrušenie univerzitného pracoviska Ústavu inžinierskych štúdií
STU
Návrh na transformáciu, ktorá by viedla k zrušeniu ÚIŠ už bol na AS STU prerokovávaný
v AS 27. 6. 2011.
Vyjadrenie predsedu LK AS: LK AS akceptuje predložený návrh.
D. Petráš upozornil na projekty, ktoré rieši ÚIŠ a upozornil na odporúčania LK:
LK AS STU odporúča doplniť materiál o bod o prechod práv a povinností súvisiacich
s projektmi na konkrétne pracovisko a písomne o tom informovať dotknuté strany.
Rektor akceptoval odporúčanie a prechod práv bude písomne ošetrený.
Záver:
AS STU prerokoval Návrh na zrušenie univerzitného pracoviska Ústavu inžinierskych
štúdií STU bez pripomienok.
K bodu 7 – Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centrum STU
Rektor objasnil zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centra ako centra, ktoré bude
súčastiam STU zabezpečovať koordináciu a komplexný odborný servis. KHC bolo pôvodne
zaradené pod Výskumné centrum STU, ktoré riadi prorektor pre vedu a výskum a Know-how
centrum by mal riadiť prorektor pre spoluprácu s praxou. Ide o dvojité riadenie.
LK AS prerokovala zriadenie KHC a nemá k zriadeniu zásadné pripomienky.
Viacerí členovia senátu sa zaujímali , či zriadenie takéhoto pracoviska je v súlade so zákonom
o vysokých školách.
Rektor uviedol, že § 39 a) umožňuje zriadiť takéto pracovisko ako súčasť univerzity.
Podotkol, že to bude mať pozitívny dopad na ekonomiku a bude prínosom pre fakulty.
Vyjasní sa aj otázka vlastníctva patentov.
Ďalšie otázky zazneli v súvislosti s anglickým názvom centra, s finančnými otázkami
a používaním rôznych názvovo pre pracoviská (centrum, stredisko, inštitút...).
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Záver:
AS STU prerokoval Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centrum
STU s pripomienkami.
K bodu 8 – Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko STU
Rektor uviedol, že Projektové stredisko teraz pracuje ako súčasť Výskumného centra, jeho
náplňou je zabezpečovať projekty a znižovať neoprávnené výdavky, aby nevznikali položky
z ktorých hrozia veľké finančné postihy najmä na fakultách.
V súčasnosti sa zaoberá najmä projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov,
perspektívne sa bude zaoberať aj projektmi hradenými z iných zdrojov.
LK prerokovala zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko STU a nemá
k zriadeniu zásadné pripomienky.
Diskusia:
Členovia senátu podporili myšlienku zriadenia takéhoto strediska a odporúčali, aby
poskytovalo služby aj pre projekty z fakúlt a aby nezabudlo na malé projekty, ktoré
nepodporujú štrukturálne fondy. Na otázku J. Vajdu, či náplňou strediska bude aj verejné
obstarávanie, rektor informoval, že VO zaradené v ekonomickom úseku
Záver:
AS STU prerokoval návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko
STU bez pripomienok.
K bodu 9 – Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU
Rektor vysvetlil, že v dodatku č. 2 sú zohľadnené prerokované úpravy v bode 7 a 8.
Vyjadrenie LK:
Pri prerokovávaní predloženého materiálu Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku
Výskumného centra došlo k zisteniu, že verzia OP VC dostupná na webe STU nie je v súlade
s navrhovaným materiálom, preto tento materiál LK AS neprerokovala.
Po objasnení situácie prijal AS STU záver:
AS STU prerokoval Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU
bez pripomienok.
K bodu 10 – Organizačný poriadok Know-how centra STU
Na základe zriadenia univerzitného KHC bol vytvorený nový Organizačný poriadok Knowhow centra STU.
Predseda LK AS informoval, že k materiálu bola dlhá diskusia, ktorá sa týkala najmä pojmu
delegovanie právomocí rektorom, kompetenčného vzťahu prorektora a riaditeľa
centra/strediska, pojmom vedúci zamestnanec. (podrobnejšie v zápisnici z LK AS STU, ktorá
je v prílohe). S uvedenými pripomienkami odporúčala zaradiť materiál na prerokovanie v AS
STU.
Diskusia:
Členovia AS STU súhlasili s pripomienkami LK AS.
P. Nahálka upozornil na čl. 6 bod 2, ktorý sa odvoláva na zrušenie pracoviska STU
TRANSFERTECH. Toto zrušenie sa nikde neobjavilo.
Záver:
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Know-how centra STU s pripomienkami.
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K bodu 11 – Organizačný poriadok Projektového strediska STU
Predseda LK AS informoval, že legislatívna komisia mala tie isté pripomienky ako
k materiálu v bode 10. Ďalšie špecifické pripomienky komisia nemala.
Diskusia:
Členovia AS súhlasili s pripomienkami LK AS.
I.Hudec upozornil na to, že na niektorých fakultách nie sú zriadené útvary, ktoré sa zaoberajú
projektmi. Odporúča, aby Projektové stredisko STU malo kapacity aj na pomoc fakultám.
Záver:
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Projektového strediska STU
s pripomienkami.
K bodu 12 – Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU (1. čítanie)
Úvodom rektor ako predkladateľ stiahol z návrhu dodatku body 12 a 13.
Predseda LK AS upozornil, že na zasadaní LK kvestor stiahol z materiálu body 7 – 11.
Rektor potvrdil, že z Dodatku č. 2 k OP STU sťahuje body uvedené v článku I. ako 7 – 13.
P AS pri príprave programu zasadania AS STU upozornilo na sporné body v predloženom
Dodatku č. 2 k OP STU a navrhlo AS STU dodatok prerokovať najprv v 1. čítaní. a po
zapracovaní pripomienok predložiť dodatok na schvaľovanie.
Stanovisko P AS podporila aj LK AS (viď zápisnica z LK).
Nakoľko počas dnešného zasadania AS STU boli sporné body stiahnuté, rektor požiadal o
schválenie dodatku bez týchto bodov, teda len s úpravou uvedenou v bodoch 1 až 6.
Podpredseda navrhol uznesenie č.10.1/2012
AS STU súhlasí so schvaľovaním Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU po
stiahnutí úprav článkov navrhnutých v bodoch 7 až 13.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 3)
AS STU schválil uznesenie č. 10.1/2012
Diskusia k zostávajúcim bodom:
K bodu 1, v ktorom sa mení názov Nakladateľstvo STU na Vydavateľstvo STU prebehla
rozsiahla diskusia, ktorá hodnotila názov vydavateľstvo a nakladateľstvo nielen z jazykovej
stránky, ale podstatou bola aj náplň práce vydavateľstva a nakladateľstva.
Nakoľko medzi AS STU a predkladateľom nedošlo k dohode, rektor stiahol z dodatku č. 2
návrh v čl. I. bod 1 a v čl. II. bod 1.
Návrh uznesenia č. 10.2/2012:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU v znení navrhnutom
v čl. I. bod 2, 3, 4, 5, 6 a v čl. II. bod 2, 3.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č. 10.2/2012
K bodu 13 – Organizačný poriadku Rektorátu STU
Predseda LK informoval, že pripomienky k OP Rektorátu STU boli v kontexte
s pripomienkami k Dodatku č. 2 k OP STU (viď zápisnica z LK)
Rektor poďakoval za pripomienky, niektoré sú už zapracované v OP Rektorátu STU.
Diskusia:
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Pripomienky ku grafu: rektorát je na úrovni fakúlt, treba to oddeliť, oddeliť rektorát ako úrad
a osoby dať zvlášť aj s kompetenciami.
Návrh AS STU bol zmeniť schému na zvlášť rektorát a zvlášť univerzitné pracoviská.
I.Ščepka navrhol zvážiť nutnosť uviesť definície pojmov v článku 2. J. Vajda považuje čl. 2
za kontraproduktívny. Ďalej navrhol preformulovať čl. 4 bod 3).
Záver:
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Rektorátu STU s pripomienkami.
K bodu 14 – Zásady používania a ochrany loga STU
Predseda LK informoval, že LK prerokovala zásady a odporúča tento materiál schváliť AS
STU. Ďalej upozornil na rozdiel v popise loga v Štatúte STU (čl. 1 ods. 3 - posledná veta) so
súčasne schváleným a používaným logom.
Návrh uznesenia č. 10.3/2012
AS STU schvaľuje Zásady používania a ochrany loga STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 10.3/2012
K bodu 15 – Rozličné
Diskutovalo sa o ubytovaní študentov, zlom stave internátov v Mlynskej doline,
kompetenciách, plánovanej rekonštrukcii. Rektor podotkol, že rád uvíta všetky pripomienky
a podnety.
Najbližšie zasadanie P AS bude 12. 11. 2012 a AS STU 26. 11. 2012.

Bohumil Kováč, v. r.
podpredseda AS STU

Overili:
Jozef Dický
Kristína Vaňová

8. 11. 2012
Zapísala: Viera Jančušková
PRÍLOHA:
Zápisnica
zo zasadnutia LK AS STU dňa 22. 10. 2012
Prítomní: členovia LK a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zásady používania a ochrany loga STU
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2. Návrh na zrušenie univerzitného pracoviska Ústavu inžinierskych štúdií STU
3. Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centrum STU
4. Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko STU
5. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU
6. Organizačný poriadok Know-how centra STU
7. Organizačný poriadok Projektového strediska STU
8. Dodatok číslo 2 k Organizačnému poriadku STU
9. Organizačný poriadku Rektorátu STU
10. Kontrola protokolov a odsúhlasenie volieb do ŠČ AS STU
11. Rozličné
Predseda LK úvodom prítomných informoval o tom, že člen LK Filip Fraňo ukončil štúdium
a zanikol mu mandát člena AS. Upozornil na to, že na zasadaní AS STU bude treba do
legislatívnej komisie dovoliť zástupcu zo študentov.
V priebehu prípravy zasadania LK bol predložený ďalší materiál Dodatok č. 2
k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU, ktorý bol operatívne zaradený do bodov
rokovania.
K bodu 1
K materiálu neboli zásadné pripomienky. Spracovateľ bol upozornený na chybu v označení
bodu 2 čl. 2.
Predseda LK upozornil na rozdiel v popise loga v Štatúte STU (čl. 1 ods. 3 - posledná veta) so
súčasne schváleným a používaným logom.
LK AS prerokovala Zásady používania a ochrany loga STU, nemá k materiálu zásadné
pripomienky a odporúča AS STU materiál prerokovať a schváliť ma zasadaní AS STU 29.
10. 2012.
Zároveň upozorňuje na nesúlad popisu loga v Štatúte STU a jeho vizuálnou formou.
K bodu 2
Kvestor STU informoval, že na základe navrhovaného postupu o transformácii UIŠ v roku
2011 a na základe súčasne vykonávanej činnosti UIŠ rektor navrhuje jeho zrušenie.
D: prof. Petráš upozornil, že UIŠ má rozpracované projekty. Kvestor STU objasnil, že náplň
ústavu prejde do útvaru medzinárodnej mobility študentov.
LK navrhla, aby sa to aj písomne ošetrilo.
LK AS STU prerokovala návrh na zrušenie univerzitného pracoviska ÚIŠ a odporúča
doplniť materiál o bod o prechod práv a povinností súvisiacich s projektmi na konkrétne
pracovisko a písomne o tom informovať dotknuté strany. LK AS STU odporúča materiál
prerokovať na zasadaní AS STU 29. 10. 2012.
K bodu 3 a 4
Návrh na zriadenie univerzitných pracovísk Know-how centrum STU a Projektového
strediska STU súvisí s ich činnosťou. Kvestor STU informoval, že na STU sa v súčasnosti
rieši 44 univerzitných projektov. Kvôli jednotnosti a koordinovanosti projektov rektor
navrhuje zriadiť centrum na univerzitnej úrovni. Tak isto navrhuje zriadiť Know-how centrum
na univerzitnej úrovni a vyčleniť ich z Výskumného centra STU.
LK AS STU prerokovala návrhy na zriadenie univerzitného Know-how centra STU
a univerzitného Projektového strediska STU a nemá k nim pripomienky. LK AS STU
odporúča obidva materiály prerokovať na zasadaní AS STU 29. 10. 2012.
K bodu 5
Predchádzajúce body 3 a 4 súvisia so zmenou Organizačného poriadku Výskumného centra.
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Pri prerokovávaní dodatočne predloženého materiálu Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku
Výskumného centra došlo k zisteniu, že verzia OP VC dostupná na webe STU nie je v súlade
s navrhovaným materiálom.
LK AS STU sa k materiálu nevyjadrila.
K bodu 6 a 7
Členovia LK AS STU mali pripomienky k aplikácii pojmu delegovanie právomocí rektorom
na tom istom stupni riadenia. Štandardne sa požíva pre presun právomocí na nižšiu úroveň.
Ďalšou otázkou bol kompetenčný vzťah prorektora a riaditeľa centra/strediska. Otvorenou
otázkou ostáva zaradenie prorektora ako vedúceho zamestnanca. Pojem vedúci zamestnanec
sa vo viacerých predkladaných materiáloch chápe dvojako (čl. 2 ods. 1 a 2 OP Rektorátu STU
v Bratislave), a to jednak v zmysle zákona o VŠ ako aj v zmysle Zákonníka práce. Používa sa
pritom ten istý pojem. V súhrne povinností vedúcich zamestnancov KHC STU (čl. 3 ods. 6)
a PS STU (čl. 3 ods. 4) sú viaceré spoločné pre všetkých vedúcich zamestnancov na STU. LK
odporúča takéto povinnosti zaradiť do celouniverzitného vnútorného predpisu (OP STU alebo
Pracovného poriadku STU). Zároveň LK upozornila na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, ktorý sa tiež vzťahuje na vedúcich zamestnancov STU a uvádza
rad ich povinností.
V diskusii vznikla aj otázka, na ktorej úrovni hierarchie štábnych (odborných) útvarov má
vedúci titul riaditeľa. LK odporúčala pripraviť jednotnú hierarchie vedúcich zamestnancov
a ich pomenovanie (pre celú STU) a zaradiť ju do OP STU alebo do Pracovného poriadku
STU.
Formálnou pripomienkou bolo zosúladenie jednotného a množného čísla v čl. 3.
LK AS STU prerokovala Organizačný poriadok Know-how centra STU a Organizačný
poriadok Projektového strediska STU a mala k ním vyššie uvedené pripomienky a
odporúčania. LK AS STU odporúča obidva materiály prerokovať na zasadaní AS STU 29.
10. 2012.
K bodu 8
Prof. Petráš odporučil, aby sa zmena uvedená v čl. I bode 1 predkladaného materiálu
vypustila. Ide zmenu názvu Vydavateľstvo STU na Nakladateľstvo STU. Návrh zmeny
zdôvodnil kvestor STU.
Ďalšia pripomienka sa týkala čl. I bodu 6 predkladaného materiálu, kde je uvedené, že Knowhow centrum je špecializované univerzitné pracovisko. Tento typ pracoviska nie je uvedený
ani v zákone o VŠ (§ 21 čl. 1) ani v OP STU (čl. 2 bod 1).
Kvestor STU navrhol z materiálu vypustiť body 7 – 11.
K čl. I bod 12 predkladaného materiálu týkajúci sa poradných orgánov rektora mala LK AS
STU zásadné pripomienky:
1. Vedenie STU nemôže prijímať uznesenia, lebo tým by sa orgán akademickej samosprávy,
ktorým je rektor (§7 písm. b zákona o VŠ) zmenil na kolektívny riadiaci orgán. Keďže ide
o poradný orgán, výsledkom rokovania môže byť iba rozhodnutie resp. príkaz rektora STU.
2. Formulácia „Zástupcom AS STU vo Vedení STU je jeho predseda.“ nič nehovorí o jeho
zaradení či nezaradení medzi členov tohto poradného orgánu. LK odporúča zaradiť ho medzi
taxatívne určených stálych členov Vedenia STU.
3. Poradné orgány uvedené v OP STU rektor STU musí zriadiť v uvedenom zložení, ktoré bez
úpravy OP STU nemôže rozširovať alebo zužovať. Môže však na rokovanie prizývať
každého, koho uzná za vhodné.
K čl. I bod 13 predkladaného materiálu týkajúceho sa delegovania právomoci ma LK tie isté
pripomienky, ako sú v tomto zápise uvedené k bodu 6 a 7.
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LK AS prerokovala Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a mala k nemu vyššie uvedené pripomienky. Odporúča materiál
prerokovať v 1. čítaní na zasadaní AS STU 29. 10. 2012.
K bodu 9
Viacero pripomienok k predchádzajúcim materiálom sa týka aj návrhu OP Rektorátu STU.
Ide najmä o vedúcich zamestnancov, či sa prorektor poverený priamym riadením (nie
metodickým) nejakého útvaru nedostáva do kategórie vedúcich zamestnancov a delegovanie
právomoci. LK odporúča zvážiť účelnosť čl. 2, lebo jednak niektoré časti definícií základných
pojmov nie sú celkom korektné, a jednak by ich presnejší a podrobnejší popis vyžadoval širší
rámec.
Pripomienka k čl. 3 ods. 2 sa týkala formulácie z ktorej vyplýva, akoby STU bola
zriaďovateľom súčastí STU, pričom podľa zákona o VŠ (§10 ods. 5) je to rektor. Takáto
formulácie je však aj v platnom OP STU (čl. 4 písm. a).
Bod 5 čl. 5 kvestor STU stiahol.
V čl. 6 ale aj v ďalších sa uvádza, že rektor, prorektor či kvestor „zodpovedá za činnosť“
podriadeného útvaru a uvádzajú sa hlavné činnosti útvar. Z takejto formulácie by napr.
vyplynulo, že rektor zodpovedá za „ ... zabezpečenie podkladov pre riadenie činnosti rektora.“
LK AS prerokovala Organizačný poriadok Rektorátu STU s vyššie uvedenými
pripomienkami a materiál odporúča zaradiť na rokovanie AS STU 29. 10. 2012.
K bodu 10
Členovia LK AS STU skontrolovali protokoly z doplňujúcich volieb do študentskej časti
a skonštatovali, že:
a) protokoly z ÚM STU, FCHPT STU a so SjF STU sú v poriadku a odporúča zvoleným
členom AS STU vydať osvedčenie o ich zvolení;
b) SvF STU nedodržala volebný poriadok, ktorý stanovuje spôsob určenia poradia
kandidátov. Protokol nie je korektný.
c) MTF STU zatiaľ protokol nedodala.
Záver:
Tajomníčka AS STU vyžiada dodanie originálu protokolu z MTF STU. Predsedovi AS SvF
a predsedovi doplňujúcich volieb SvF STU oznámi, že protokol je neplatný a vyžiada dodanie
nového protokolu.
Predseda LK AS STU zvoláva mimoriadne zasadnutie v pondelok 29. 10. 2012 o 13.30.
Programom je overenie protokolov o doplňujúcich voľbách do ŠČ AS STU na MTF STU
a SvF STU.
Igor Ščepka, v. r.
predseda LK AS STU
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