AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 6
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30. 1. 2012 o 14.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: G. Szántová (SvF), J. Majera (SjF), M. Horniak (FEI), M. Bobrík, A. Ház,
M. Kalabová (FCHPT). E. Gramatová (FIIT)
Neospravedlnení: M. Buranovský (FA)
Hostia: R. Redhammer, F. Horňák, M. Peciar, M. Sokol, S. Biskupič, H. Žideková, I.
Fabianová, Ľ. Vitková, G. Juhász, Ľ. Šooš, P. Ballo
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 19. 12. 2011
4. Aktuálne otázky STU
5. Schvaľovanie návrhu Pracovného poriadku STU
6. Schvaľovanie úpravy dotácie z MŠ SR k 31. 12. 2011
7. Schvaľovanie návrhu na Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho ŠP
Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 na Ústave manažmentu STU
8. Schvaľovanie návrhu na Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP
Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013
na Ústave manažmentu STU
9. 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
Predseda AS odovzdal osvedčenie o zvolení za členku AS STU študentke FA Andrei
Szalaiovej.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
A. Puškár, J. Samáková
a za skrutátorov:
Ľ. Čaplovič, F. Fraňo
Hlasovanie o programe zasadania a o voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 33 členov AS
(za – 33, 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 19. 12. 2011
Z rokovania 19. 12. 2011 nevyplynuli žiadne zročné termínované uznesenia.
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P AS sa na zasadaní 16. 1. 2012 zaoberalo prípravou programu zasadania AS STU dňa 30. 1.
2012. Poverilo ekonomickú a legislatívu komisiu preštudovaním predkladaných materiálov
a prednesením záverov na zasadaní AS STU. Predsedníctvo určilo pedagogickú komisiu
v zložení B. Kováč, I. Ščepka a P Pištek, ktorá mala za úlohu posúdiť materiály k bodom č. 7
a 8.
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU
Rektor informoval, že Magistrát hlavného mesta Bratislavy schválil predloženú zámenu
pozemkov, ktorá bola prerokovaná na predošlom zasadnutí AS STU v Bratislave
jednomyseľne.
Medzi najdôležitejšie materiály, ktoré vedenie STU spracovalo v spolupráci s dekanmi
a prodekanmi fakúlt patrí podanie dvoch žiadostí o projekty zo štrukturálnych fondov.
Ide o Univerzitné vedecké parky STU, jeden v Bratislave a druhý v Trnave.
Pri spracovaní projektu bolo nutné uviesť 10 najvýznamnejších výskumných projektov
rámcových programov EÚ, 10 karentovaných publikácií, 10 patentov.
Návrh projektu je zameraný na 5 oblastí, v ktorých sa vybuduje 5 kompetenčných centier:
– informačné a komunikačné technológie,
– elektrotechnika, automatizácia a riadenie
– priemyselné biotechnológie
– chemické inžinierstvo (pôvodne nanotechnológie)
– stavebníctvo.
Celkový rozpočet projektu je 44 mil. €. Zahŕňa investície na aplikovaný výskum a prístrojové
vybavenie, revitalizáciu (rekonštrukciu) objektov FEI, FCHPT a laboratórií SjF vo dvore
budov na Nám slobody.
Žiadosť o druhý projekt je vo výške do 40 mil. €, zameriava sa na objekty MTF STU
v Trnave na Bottovej ulici a nemá ďalších partnerov.
Ďalšie témy, ktorými sa zaoberalo vedenie STU:
– nájomné zmluvy,
– plán verejného obstarávania,
– návrh smernice o postdoktorandských výskumných pobytoch.
Rektor ďalej informoval o podpísaní zmluvy s MŚ SR o pridelení dotačných prostriedkov na
rok 2012. Súčasne pozitívne ohodnotil včasný termín.
Diskusia:
J: Vajda sa zaujímal o financovanie opráv budov v rámci projektu Univerzitný vedecký park
STU a o prípadných rizikách spojených s možnosťou nezískať nazad vložené finančné
prostriedky.
A. Puškár upozornil na to, že navrhovaný projekt nerovnomerne rozdelil možnosť získať
finančné prostriedky na rekonštrukcie budov. Rektor objasnil, že rekonštrukcie budov sa
nedajú riešiť na základe rovnosti, v projekte sú zohľadnené len reálne možnosti.
J. Dický požiadal, aby vedenie v budúcnosti nezabudlo aj na ďalšie budovy STU.
Lukeš sa informoval, akým percentom boli zastúpené jednotlivé fakulty pri vytipovaní TOP
údajov pre podanie projektu. Tieto údaje by pomohli v utváraní plastického obrazu
o univerzite.
K bodu 5 – Schvaľovanie Dodatku č. 3 k Pracovnému poriadku STU
Rektor z dodatku č. 3 navrhol vypustiť bod č. 6, ktorým sa v pôvodnom znení navrhovalo
doplnenie čl. 4 bod 3 o písmeno h)
Takto upravený návrh prerokovala legislatívna komisia. LK AS odporúča AS STU schváliť
predložený dodatok č. 3.
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Diskusia sa týkala majetkových priznaní vedúcich pracovníkov, definície zamestnancov
v pracovnom poriadku a definovania zákazu konkurencie.
Návrh uznesenia č. 6.1/2012
AS STU schvaľuje Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil uznesenie č.6.1/2012.
Predseda LK informoval členov AS, že legislatívna komisia odporúča pripraviť ďalší dodatok
k Pracovnému poriadku STU, v ktorom explicitne uvedie, na ktoré činnosti sa nevzťahujú
obmedzenia výkonu inej zárobkovej činnosti pre zamestnancov. Vhodné znenie je uvedené v
§ 83 ods. 4 Zákonníka práce.
K bodu 6 – Úprava dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2011
Úprava pôvodnej dotácie z Ministerstva školstva SR k 31.12.2011 sa týka účelovo viazaných
prostriedkov.
Kvestorka podala k predloženému materiálu komentár.
Upozornila na chybu, ktorá sa stala prepisom v časti interných úprav dotácie bežných
výdavkov. V bode 1. je navyše uvedená FA s prevodom na SjF vo výške 27.456 €. Táto
položka z úprav vypadáva.
Diskusia:
J. Dickému sa objednávanie hodín navzájom medzi fakultami zdá veľmi vysoké.
I. Hudec upozornil na to, že aj keď má STU spracovanú metodiku na vzájomné vyrovnávanie
výkonov, považuje to za nelogické, nakoľko STU je posudzovaná ako univerzita a nie
jednotlivé fakulty.
J. Vajda podotkol, že vyrovnávanie výkonov vzniklo preto, že financie sú rozdeľované na
fakulty.
B. Rohaľ_Ilkiv podporil myšlienku I. Hudeca, lebo aj na SjF radi využívajú odborníkov
z iných fakúlt, ale je to obmedzované vzhľadom na vyrovnávanie výkonov.
Návrh uznesenia č. 6.2/2012
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2012.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č.6.2/2012.
K bodu 7 – Návrh na ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho ŠP
Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 na Ústave manažmentu STU
Ide o akreditované študijné programy.
P AS určilo komisiu v zložení: B. Kováč, I. Ščepka a P. Pištek, aby predložený materiál
prerokovala a svoje stanovisko predložila na zasadaní AS.
B. Kováč informoval, že určená komisia posudzovala súlad predloženého materiálu so
zákonom o VŠ, predpismi STU a akreditačným spisom. Predkladateľ sa oboznámil
s pripomienkami a zapracuje ich do materiálu.
Diskusia:
I. Ščepka upozornil, že v návrhu nie sú definované príbuzné študijné programy.
Viacerí členovia AS sa informovali o budúcom vývoji ústavu manažmentu.
Rektor sa nevyjadril o ďalšom vývoji ústavu, ale prehlásil, že zmeny budú vykonané tak, aby
neboli poškodení študenti.
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J. Dický nadhodil otázku ako sú plnené akreditačné spisy v počtoch študentov na jednotlivých
študijných programoch a fakultách a opýtal sa, či vedenie má k dispozícii priebežný prehľad.
Rektor zareagoval, že počty študentov budú uvedené v pripravovanej výročnej správe a prijal
aj návrh, aby sa počty študentov priebežne sledovali.
M. Finka na základe opakovaného spochybňovania pôsobnosti Ústavu manažmentu vyzval
prítomných na diskusiu k jeho činnosti.
Návrh uznesenia č. 6.3/2012:
AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho ŠP Priestorové
plánovanie v akad. roku 2012/2013 na Ústave manažmentu STU s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 4)
AS STU schválil uznesenie č. 6.3/2012.
K bodu 8 – Návrh na Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP
Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 na
Ústave manažmentu STU
Aj tento materiál posudzovala poverená komisia v zložení B. Kováč, I. Ščepka a P. Pištek.
B. Kováč informoval, že komisia mala námietky k časti prílohy k prihláške na štúdium,
v ktorých je určené predloženie rámcového projektu k téme dizertačnej práce. Komisia
odporúča namiesto rámcového projektu dať do príloh predloženie motivačného listu. Taktiež
v prílohách k prihláške odporúča predkladané publikované práce doplniť prípadnými
posudkami.
V časti 4 komisia odporučila neuvádzať názov mobility, aby to platilo všeobecne pre
akúkoľvek mobilitu.
Predkladateľ súhlasil s navrhovanými úpravami.
Takto upravený materiál komisia odporúča členom AS STU schváliť.
Návrh uznesenia č. 6.4/2012:
AS STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP
Odvetvové a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 na
Ústave manažmentu STU s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 5)
AS STU schválil uznesenie č. 6.4/2012.
K bodu 9 – Rozličné
Najbližšie zasadanie AS STU bude 27. 2. 2012.
Karol Jelemenský
predseda AS STU
Overili:
Anton Puškár
Jana Samáková
3. 1. 2012
Zapísala: Viera Jančušková
4

