AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 25
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. 4. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení: D. Petráš (SvF), L. Mihályová (SjF), F. Janíček (FEI), A. Ház (FCHPT), B. Somora, M.
Buranovský, I. Siláči (FA), N. Horňáková (MTF), M. Finka (ÚM)
Neospravedlnení:L. Šarkőzi (ÚM)
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, D. Faktor, Ľ. Vitková, Ľ. Šooš, M. P. Makýš, M.
Michelková, M. Haladejová, E. Jevčáková
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
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 31.
3. 2014
4. Aktuálne otázky STU
5. Vyhodnotenie plnenia plánu činnosti na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku
2013
6. Vnútorný systém kvality na STU a Politika v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania na STU
7. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv
8. Dodatok č. 1 k Štatútu FA
9. Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT
10. Dodatok č. 1 k Štatútu MTF
11. Dodatok č. 2 k Štatútu SjF
12. Študijný poriadok FIIT
13. Študijný poriadok MTF
14. Študijný poriadok SjF
15. Študijný poriadok SvF
16. Rôzne
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
Danica Rosinová, Róbert Móro
a za skrutátorov:
Pavel Nahálka, Martin Ondraščin
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
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
31. 3. 2014
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P AS STU zasadalo 14. 4. 2014. P AS nemalo pripomienky k zápisnici zo zasadania 31. 3. 2014. Na základe
pripravovaných materiálov na schvaľovanie v AS STU P AS rozhodlo, že okrem zasadania 28. 4. 2014 bude
potrebné zvolať mimoriadne zasadanie na 12. 5. 2014, na ktorom sa bude schvaľovať rozpočet STU – časť
dotácia z MŠVVaŠ.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval o podpísaní dotačnej zmluvy z MŠVVaŠ a o príprave akreditačných spisov.
Od ostatného rokovania AS STU sa vedenie STU a kolégium rektora zaoberalo Rozpočtom STU – rozpisom
dotácie na rok 2014, Výročnou správou STU za rok 2013, návrhom vnútorného predpisu „Vnútorný systém
kvality na STU“. Tieto materiály budú schvaľované aj v AS STU.
Ďalej sa grémiá zaoberali vyhodnotením výzvy projektov mladých 2014, finálnou verziou kritérií na
habilitačné a vymenovacie konania, správou o účtovnej závierke k 31. 12. 2013.
K bodu 5 – Vyhodnotenie plnenia plánu činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v
roku 2014
Predsedovia komisií sa vyjadrili k plánu činností z hľadiska náplne svojich komisií.
S. Unčík sa opýtal na termín splnenia (október 2013) revidovania anglickej verzie stránky STU. Rektor
odpovedal, že základné dokumenty STU sú pripravené, ale nie sú preklopené na www stránky, nakoľko tieto
sa v súčasnosti upravujú. Anglická verzia bude až v novej úprave stránky.
I.Hudec upozornil, že dve úlohy sa týkajú priamo AS STU. Rektor plánuje urobiť stretnutie k financiám (asi
19. mája), kde sa určia vnútorné pravidlá. Na stretnutie budú pozvaní členovia vedení fakúlt a členovia AS
STU.
I.Ščepka: LK AS sa týka novelizácia predpisov. Skonštatoval, že všetky predpisy, ktoré musia byť v zmysle
zákona o vysokých školách schvaľované akademickým senátom boli na zasadaniach AS STU predložené.
Návrh uznesenia č. 25.1/2014:
AS STU prerokoval vyhodnotenie plnenia plánu činností na zabezpečenia plnenia Dlhodobého zámeru
STU za rok 2013 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.1/2014.
K bodu 6 – Vnútorný systém kvality na STU a Politika v oblasti zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania na STU
Predpis nadväzuje na zákon o vysokých školách a požiadavky Akreditačnej komisie, ktoré sa zaoberajú len
oblasťou vzdelávania, vedu a výskum do systému kvality nezahŕňajú. Vnútorný predpis zodpovedá
európskym normám a reálnemu stavu na STU.
LK AS prerokovala predložený materiál a navrhla odčleniť Politiku v oblasti zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania na STU (vyhlásenie) od Vnútorného systému kvality na STU, ktorý v 2. časti
sa zaoberá politikou v oblasti zabezpečovania kvality. Návrh bol, aby sa prvý dokument (vyhlásenie) označil
ako Strategický zámer. V texte aby sa namiesto ciele použil výraz zámery.
P. Nahálka citoval zákon o vysokých školách článok 87a, ktorý sa zaoberá priebežným hodnotením kvality.
Ľ. Čaplovič upozornil na gramatické chyby, ktoré prostredníctvom sekretariátu AS STU budú zaslané
priamo spracovateľovi materiálu.
V článku 10, bode 3b treba zmeniť text „na základe hodnotenia môže vedenie fakulty rozhodnúť...“ na
„na základe hodnotenia môžu orgány akademickej samosprávy fakulty rozhodnúť...“.
Predkladateľ pripomienky prijal.
Návrh uznesenia č. 25.2/2014:
AS STU schvaľuje vnútorný predpis: Vnútorný systém kvality na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave a Politika v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 25.2/2014.
K bodu 7 – Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv
Materiál prerokovala LK AS a navrhuje ho odsúhlasiť.
D. Rosinová upozornila na počtovú chybu u 3. nájomcu medzi štvrťročným a ročným nájmom.
Návrh uznesenia č. 25.3/2014:
AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľných vecí STU s nájomcami:
STISO, s. r. o., 920 66 Horné Trhovište 35
Povega, s. r. o., Rezedova 1, Bratislava
KONTOKOREKT, s. r. o., Bošániho 7, Bratislava
BMI Slovakia, s. r. o., Páričkova 18, Bratislava
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.3/2014.
K bodu 8 – Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty architektúry
LK AS prerokovala Dodatok č. 1 k Štatútu FA a upozornila na nutnosť doplniť v čl. 8a v bode (2) pred STU
názov fakulty.
Predkladateľka súhlasila s doplnením.
Návrh uznesenia č. 25.4/2014:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.4/2014.
K bodu 9 – Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií
Návrh uznesenia č. 25.5/2014:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií STU
v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.5/2014.
K bodu 10 – Dodatok č. 1 k Štatútu MTF
LK AS neodporúča schváliť dodatok č. 1 k Štatútu MTF, nakoľko číslovanie článkov nenadväzuje na
schválený Štatút MTF.
Záver:
AS STU súhlasí s pripomienkou, dodatok č. 1 k Štatútu MTF bude schvaľovaný na zasadaní AS STU dňa
12. 5. 2014.
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K bodu 11 – Dodatok č. 2 Štatútu SjF
LK AS nemala k materiálu pripomienku a odporúča dodatok schváliť.
Návrh uznesenia č. 25.6/2014:
AS STU schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Strojníckej fakulty STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 25.6/2014.
K bodu 12 – Študijný poriadok FIIT
PK AS prerokovala predkladaný materiál a nakoľko niektoré ustanovenia sú nad rámec Študijného poriadku
STU neodporúča materiál schváliť.
Predseda AS FIIT stiahol materiál z rokovania. Predseda PK AS doručí pripomienky P. Návratovi.
K bodu 13 – Študijný poriadok MTF
PK AS našla jednu nezrovnalosť v čl. 4 „Zapisuje aj negatívny výsledok skúšky“.
Ľ. Čaplovič stiahol materiál z rokovania.
K bodu 14/ Študijný poriadok SjF
V predloženom materiáli sa vyskytuje taká istá nezrovnalosť ako v Študijnom poriadku MTF. Materiál bol
stiahnutý z programu.
K bodu 15 – Študijný poriadok SvF
Materiál nebol predložený na rokovanie.
K bodu 16 - Rôzne
Najbližšie zasadanie AS STU sa bude konať mimoriadne 12. 5. 2014.
Karol Jelemenský, v.r.
predseda AS STU

Overili:
Danica Rosinová
Róbert Móro
Zapísala: Viera Jančušková
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