AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 22
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. 1. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: D. Petráš, G. Szántová (SvF), A. Ház (FCHPT), I. Siláči, M. Buranovský
(FA), P. Návrat (FIIT)
Hostia: R. Redhammer, S. Biskupič, F. Horňák, M. Sokol, D. Faktor, M. Haladejová,G.
Juhás, F. Uherek, G. Kuzmová, P. Ballo, E. Jevčáková,
K bodu 1 – Otvorenie, odovzdanie osvedčení novým členom AS STU
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský. Úvodom sa poďakoval
za prácu v senáte dvom členom, ktorí sa vzdali členstva v decembri 2013: doc. E. Gramatovej
(FIIT) a doc. J. Lelákovi (FEI). Predseda AS STU sa za všetkých členov AS STU poďakuje aj
písomne.
Za J. Leláka bude FEI v AS STU zastupovať doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD., ktorého AS
FEI vo voľbách na obdobie 2011 – 2015 zvolilo ako náhradníka. Na FIIT sa v januári
uskutočnili doplňujúce voľby, členom AS STU sa stal Ing. Peter Trúchly, PhD.
Predseda AS STU odovzdal novým členom AS STU osvedčenia o zvolení do AS STU.
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
Program:
1. Otvorenie, odovzdanie osvedčení novým členom AS STU
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU 9. 12. 2013
4. Aktuálne otázky STU
5. Stav financovania STU na rok 2014 – provizórium (ústna informácia)
6. Informácia o likvidite a hospodárení FEI STU (ústna informácia)
7. Schválenie definitívneho rozpisu dotácie na rok 2013
8. Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných veci STU
9. Schvaľovanie úpravy Štatútu MTF
10. Schvaľovanie úpravy Štatútu FCHPT
11. Rôzne
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
Jozef Dický, Natália Horňáková
a za skrutátorov:
Pavol Tanuška, Lukáš Šarkőzi
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
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K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 28. 10. 2013
P AS STU zasadalo 13. 1. 2014. Na ňom predseda AS STU pripomenul uznesenie zročné
v januári, ktoré sa týkalo kontroly procesu prípravy koncesnej zmluvy na FEI.
P AS naplánovalo stretnutie s akademickou obcou STU predbeţne na 17. 2. 2014. Predmetom
stretnutia bude výročná správa o činnosti STU za rok 2013 a správa o činnosti AS STU. (Po
zasadaní AS STU došlo k upresneniu termínu v náväznosti na viaceré otvorené otázky
na 17. 3. 2014).
Predseda AS STU ďalej informoval, ţe dekan SjF Ľ. Šooš sa obrátil na predsedu listom
ohľadne platnosti Zásad hospodárenia STU, ktoré boli schválené v novembri 2013.
Vysvetlenie: Zásady sú platné od 1. 1. 2014 a nevzťahujú sa retrospektívne na minulé obdobie
na rok 2013, prípadne ďalšie.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval prítomných o aktuálnom dianí na univerzite:
Od 3. 12. 2013 sa na STU uskutočňuje audit účtovnej uzávierky. Audit bude pokračovať aj na
jednotlivých fakultách.
Začalo sa vyjednávanie ohľadne Kolektívnej zmluvy.
21. 3. 2014 bude koncert Techniku pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia súboru a zároveň pri
príleţitosti Dňa učiteľov.
K bodu 5 – Stav financovania STU na rok 2014
Rektor informoval, ţe vysoké školy dostanú od MŠVVaŠ o 21 miliónov menej dotačných
prostriedkov ako vlani. Ministerstvo ešte neposkytlo definitívny rozpis dotácie, zmluva je len
o mesačných preddavkoch. STU zaznamenáva 10 % pokles oproti minuloročnej dotácii.
Ministerstvo nepripravilo ani metodiku rozpisu dotačných prostriedkov.
A.Puškár informoval, ţe EK STU sa zaoberala týmto problémom a navrhla uznesenie:
AS STU ţiada rektora pripraviť rozpis dotácie na rok 2014 vychádzajúci z dvanásť násobku
preddavku na jednotlivé súčasti STU podľa platných pravidiel a metodiky doposiaľ
uplatňovanej na delenie dotácie na úrovni STU a predloţiť na najbliţšom zasadnutí AS STU
na schválenie
Po vysvetlení rektorom, ţe ministerstvo nepripravilo zmluvu ani rozpis, prišla len suma
peňazí na jeden mesiac A. Puškár stiahol návrh EK AS.
Záver:
AS STU zobral na vedomie ústnu informáciu o príprave financovania STU v roku 2014.
K bodu 6 – Infomácia o likvidite a hospodárení FEI STU
Rektor poskytol členom AS STU písomnú informáciu o finančnej situácii na FEI
a o opatreniach, ktoré navrhuje na vyriešenie situácie. Podotkol, ţe FEI nemá zdroj na výplaty
pracovníkov, hoci ostatné fakulty majú našetrené zdroje. Dekan FEI sa vyjadril, ţe peniaze na
januárové výplaty FEI má. Kvestor dekanovi oponoval a svoje tvrdenia podloţil stavom
prevádzkových účtov FEI od roku2010 aţ po súčasný stav. Po výmene názorov medzi
dekanom FEI a rektorom predseda AS STU prečítal z predloţeného materiálu:
„V zmysle §28 ods. (1) Zákona o VŠ „Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo
veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy (§23 ods. 1), za hospodárenie fakulty a za
svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi verejnej vysokej školy“.
Zákon tieţ uvádza, ţe hospodársky a administratívny chod fakulty zabezpečuje tajomník
fakulty, ktorý je priamo podriadený dekanovi (§32 ods. 2 Zákona).
Vo väzbe na uvedené, rektor STU
1)
vyţiadal od dekana FEI STU oficiálnu a konkrétnu správu a stanovisko,
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2)
nariadi dekanovi vyvodenie personálnej zodpovednosti na pozícii zabezpečujúcej
hospodárenie fakulty,
3)
nariadil bezodkladné preverenie hospodárenia FEI STU,
4)
oficiálne poţiadal Akademický senát FEI STU o stanovisko, keďţe podľa §27 ods. (1)
písm. e) Zákona o VŠ „akademický senát fakulty schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý
predkladá dekan a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty“,
5)
bude koordinovať riešenie prípadných problémov s nedostatočnou likviditou FEI tak,
ak by táto nebola na ujmu zamestnancov FEI, výkazníctva celej STU v súvislosti
s dodrţiavaním rozpočtových pravidiel alebo dobrého mena STU,
6)
vykoná ďalšie nevyhnutné kroky na systémovej úrovni.
Predseda AS STU ďalej konštatoval, ţe rektor konal správne a na všetky horeuvedené
úkony mal právo.
Diskusia členov AS STU sa týkala:
– návrhu opatrení, ktoré by mali viesť k tomu, aby sa táto situácia neopakovala,
– obáv, ţe táto situácia bude mať dopad aj na ďalšie fakulty.
Bol predloţený návrh, aby audit účtovnej uzávierky na fakultách sa vykonal najprv na FEI.
Návrh uznesenia č.22.1/2014
AS STU berie na vedomie predbeţnú informáciu o hospodárení a stave likvidity na FEI
a podporuje opatrenia na jej riešenie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 36, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 22.1/2014.
V materiáli predloţenom rektorom bol aj ďalší návrh uznesenia, a to:
Návrh uznesenia č. 22.2/2014
AS STU na návrh rektora odporúča dekanovi FEI odvolať z funkcie tajomníka fakulty.
Po diskusii, ţe toto opatrenie je uţ definované v rektorom predloţenom materiáli, členovia
hlasovali za návrh uznesenia č. 22.2/2014.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 14, proti – 7, zdrţal sa – 15)
AS STU neschválil uznesenie č. 22.2/2014.
K bodu 7/ - Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2013.
A.Puškár informoval o rokovaní EK AS a jej odporúčaní:
EK AS STU prerokovala Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2013 a odporúča AS STU
schváliť materiál bez pripomienok.
K materiálu nebola diskusia.
Návrh uznesenia č. 22.3/2014
AS STU schvaľuje rozpočet STU – časť rozpis dotácie na rok 2013.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 22.3/2013.
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A.Puškár v súvislosti s rozpisom dotácie predniesol aj ďalšie uznesenie EK, a to:
EK AS STU ţiada predloţiť správu o čerpaní dotácie za rok 2013 v čo najskoršom termíne vo
forme príjmov a výdavkov a štruktúrovať správu o hospodárení STU tak, aby sa dal urobiť
odpočet aká časť u jednotlivých poloţiek bola hradená z dotácie.
Po diskusii týkajúcej sa termínu a vysvetlení kvestora, čo bude obsahovať výročná správa
o hospodárení bolo navrhnuté uznesenie stiahnuté.
K bodu 8 – Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie
nájomných zmlúv
EK AS STU prerokovala návrh nájomnej zmluvy a odporúča AS STU odsúhlasiť materiál bez
pripomienok.
K materiálu nebola diskusia.
Návrh uznesenia č. 22.3/2013:
AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľných vecí STU
s nájomcom:
1/ Wigger, s. r. o.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 22.3/2013.
K bodu 9 – Schvaľovanie úpravy Štatútu MTF
K bodu 10 – Schvaľovanie úpravy Štatútu FCHPT
Úvodom bolo vysvetlené, ţe v zmysle zákona môţe STU a jej fakulty vydávať len dodatky
k schválenému štatútu. Kompletný štatút je navrhovaný len vtedy, keď je schválený nový
zákon o vysokých školách. Fakulty si však môţu vydať kompletné znenie aj s dodatkami pre
vlastnú potrebu.
MTF aj FCHPT predloţila kompletné znenie štatútov.
JUDr. Haladejová sľúbila pomoc pri spracovaní dodatku k Štatútu MTF a FCHPT.
Formou dodatkov musia predloţiť svoje štatúty aj ostatné fakulty. Tieto musia byť pred
predloţením do AS STU prekonzultované s právnym a organizačným útvarom /JUDr.
Haladejovou/. Aby mohla posúdiť zmeny, najvhodnejšou formou je vyznačiť zmeny
v platnom štatúte.
Záver:
AS STU prerokoval postupnosť prípravy úpravy štatútov. Definitívny termín
predloţenia dodatkov štatútov fakúlt je marec 2014.
MTF pripravila aj Študijný poriadok MTF, ktorý je vhodným návodom na spracovanie
študijných poriadkov ostatných fakúlt.
Právny a organizačný útvar R -STU predloţil vzorový návod na spracovanie študijných
poriadkov jednotlivých fakúlt. Tento bude poskytnutý všetkým fakultám. Schvaľovanie
študijných poriadkov bude na májovom zasadaní AS STU.
K bodu 11– Rôzne
Odchodom E. Gramatovej a J. Leláka z AS STU nie je zastúpenie FIIT a FEI v komisiách AS
STU. Členovia AS STU sa dohodli zachovať nástupníctvo v komisiách.
V pedagogickej komisii bude FEI zastupovať Ladislav Harmatha a v ekonomickej komisii
bude FIIT zastupovať Peter Trúchly.
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F. Janíček navrhol, aby ekonomická komisia AS STU spolu s Projektovým strediskom STU
pripravila smernicu ohľadne ţiadostí o preplatenie mzdových prostriedkov zo štrukturálnych
fondov.
Zasadanie AS STU bude 24. 2. 2014, zasadanie P AS bude 10. 2. 2014.
Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

Overili:
Jozef Dický
Natália Horňáková
Zapísala: Viera Jančušková
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