AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a č. 12
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2. 2005
o 14.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU
_____________________________________________________________________________

Rokovanie AS STU otvoril prof. M. Žalman, predseda AS STU. Pri otvorení bolo
prítomných 31 senátorov.
Ospravedlnení: K. Hrušková (SvF), J. Polgáry (FA), E. Kučerová (FCHPT), P. Brezina
(FEI), doc. E. Gondár (SjF)
Neospravedlnení: M. Repko (SjF), M. Lenobel (SjF), L. Potoková (FA), P. Iring (MtF)
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. P. Gál, prof. V. Molnár, doc. R. Redhammer, doc. E. Bučko,
Ing. H. Žideková,
Program:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS
STU dňa 13.12.2004
3. Aktuálne otázky STU
4. Úprava dotácií STU na rok 2004 k 31.12.2004
5. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 –
informácia
6. Doplňovacie voľby členov Správnej rady
7. Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2005
8. Rozličné
K bodu 1- Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a
overovateľov zápisnice
Prof. M. Žalman, predseda AS STU úvodom privítal hostí a senátorov. Na úvod
predseda AS prítomných oboznámil s návrhom programu zasadnutia AS STU.
Predseda LK AS M. Koman navrhol, aby bod 6 – Doplňovacie voľby členov
Správnej rady, sa presunul za bod 3 – Aktuálne otázky.
Návrh programu:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a
overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 13.12.2004
3. Aktuálne otázky STU
4. Doplňovacie voľby členov Správnej rady
5. Úprava dotácií STU na rok 2004 k 31.12.2004

6. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 –
informácia
7. Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2005
8. Rozličné
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU
overovateľov zápisnice:
Prof. Ing. Karol Balog, PhD. – MtF Trnava
Ing. Matej Makula - za štud. časť, FIIT
a skrutátorov:
Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - FEI
Ing. Vladimír Marko - za štud. časť, FIIT
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS schválil program zasadnutia.
K bodu 2 - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 13.12.2004
Zo zápisnice z AS STU 13.12.2004 – vyplývajú nasledujúce uznesenia:
- uznesenie č. 11.1/2004 - AS STU poveruje študentskú časť AS a pedagogickú komisiu
vypracovať Štatút rady ubytovaných študentov v spolupráci s riaditeľmi ŠDaJ.
Termín na splnenie uznesenia je marec 2005. Odpočet bude vykonaný na marcovom
zasadnutí AS STU.
- uznesenie č. 11.3/2004 - EK AS STU spracuje a do 17. 12. 2004 rozpošle pripomienky
k „Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005“.
Pripomienky k predloženému materiálu môžu členovia AS STU doručiť EK AS STU
písomne do 10.1.2005.
Uznesenie bolo splnené. Predseda skonštatoval, že komisia vypracovala pripomienky,
ktoré dostali členovia AS STU.
- uznesenie č. 11.4/2004 - LK AS STU spracuje a do 17. 12. 2004 rozpošle pripomienky
k návrhu Zákona o študentských pôžičkách členom AS STU.
Pripomienky k predloženému materiálu môžu členovia AS STU doručiť LK AS STU
písomne do 10.1.2005.
Uznesenie bolo splnené. Pripomienky boli spracované, ale predložený návrh zákona
nebol prerokovaný vo vláde.
P. Ditte (FCHPT) – informoval členov AS, že ŠRVŠ na svojom zasadnutí 12.02.2005
prijala stanovisko v ktorom uvádza, že:
- medzi jej hlavné priority patrí monitorovanie kvality vzdelávania na VŠ,
- požaduje, aby Ministerstvo školstva a vláda SR každoročne v štátnom rozpočte
navyšovali prostriedky pre vysoké školstvo aspoň o 0,1% HDP,
- podporuje systém sociálnych štipendií navrhnutý v predkladanom návrhu zákona
o študentských pôžičkách,
- rozhodne nesúhlasí so zrovnoprávnením financovania súkromných a verejných
vysokých škôl
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Predseda AS informoval o činnosti P-AS STU. Predsedníctvo malo dve zasadnutia:
24.1.2005 a 31.1.2005.
Na mimoriadnom zasadnutí 24.1.2005 sa P-AS STU venovalo najmä:
- Návrhu zákona o študentských pôžičkách
- Zmenám metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na
rok 2005
Na zasadnutí 31.1.2005 sa P-AS STU venovalo najmä:
- príprave programu na AS dňa 14.2.2005
- doplňovacím voľbám 3 členov Správnej rady
K bodu 3 – Aktuálne otázky
Rektor V. Báleš informoval o aktuálnych otázkach:
Z Vedenia STU zo dňa 20.12.2004






vyhodnotenie investičných akcií na rok 2004 a plán investičných akcií na rok 2005
otvorenie novej stavby – Rekonštrukcia štadiónu na Mladej Garde
poplatky súvisiace so vzdelávaním
sumarizácia akreditácie študijných programov
schválenie správy o činnosti STU za rok 2004

Z Vedenia STU zo dňa 10.1.2005




schválenie plánu rokovania Vedenia, Kolégia, Akademického senátu a Vedeckej rady
stav prác na projekte informačného systému
informácie o projekte Európskeho sociálneho fondu

Z Vedenia STU zo dňa 24.1.2005






dotácie na STU
kolektívna zmluva
aktualizácia dlhodobého zámeru
zjednotenie nákupu počítačov a komponentov do PC
menovitý zoznam stavieb na STU

Z Vedenia STU zo dňa 7.2.2005
 stav akademického informačného systému
 bezpečnostný projekt
 propagácia STU
Z Vedeckej rady zo dňa 14.2.2005






inauguračné konanie
správa o vedecko-výskumnej činnosti
správa o vzdelávaní
aktualizácia dlhodobého zámeru STU
prijaté vyhlásenie o spoplatnení internej formy doktorandského štúdia
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K bodu 4 - Doplňovacie voľby členov Správnej rady
Rektor V. Báleš informoval o návrhoch členov Správnej rady, ktorých volí AS STU
podľa čl.11.ods.13 pism.j- štatútu STU. Kandidáti na členstvo v Správnej rade STU
v Bratislave sú:
Ing. František Hirner
Ing. Ivan Šesták
Ing. Ladislav Szemet
Predseda volebnej komisie M. Koman navrhol členov volebnej komisie:
Prof. Radko Mesiar, Ing. arch. Pavel Nahálka a Ing. Ján Lenhardt.
Hlasovanie o zložení volebnej komisie:
(za – 29, proti – 2, zdržal sa – 0)
Návrh uznesenia
AS STU schvaľuje v doplňovacích voľbách nasledovných členov do Správnej rady STU
v Bratislave:
Ing. František Hirner
Ing. Ivan Šesták
Ing. Ladislav Szemet
Výsledky hlasovania:
Ing. František Hirner
( za – 28, proti – 0, zdržal sa – 2)
Ing. Ivan Šesták
(za – 28, proti – 1, zdržal sa – 1)
Ing. Ladislav Szemet
(za – 28, proti – 1, zdržal sa – 1)
Uznesenie č. 12.1/2005
AS STU schválil v doplňovacích voľbách nasledovných členov Správnej rady STU
v Bratislave: Ing. Františka Hirnera, Ing. Ivana Šestáka a Ing. Ladislava Szemeta.
Prof. M. Koman pripraví protokol z doplňovacích volieb do Správnej rady, ktorý bude
súčasťou zápisnice z AS STU.
K bodu 5 - Úprava dotácií STU na rok 2004 k 31.12.2004
Uvedený materiál predložila kvestorka STU Ing. H. Žideková. Ide o úpravu dotácie
bežných výdavkov z úrovne MŠ SR na rok 2004 k 31.12.2004.
Doc. Hudec – predseda EK AS STU uviedol, že EK nemá pripomienky a navrhuje
prijať uvedený materiál bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 12.2/2005
Akademický senát STU schvaľuje Úpravu dotácie STU na rok 2004 k 31.12.2004 bez
pripomienok.
Hlasovanie:
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 12.2/2005.
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K bodu 6 - Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2005 – informácia
Uvedený materiál predložil rektor STU. Informoval, že pri rozpise dotácii na
jednotlivé fakulty sa bude vychádzať z metodiky MŠ SR. Podrobnejšie o jednotlivých
položkách informovala kvestorka STU. Ide o rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2005.
AS STU zobral na vedomie informáciu o rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2005.
K bodu 7 – Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2005
Rektor V. Báleš informoval o aktualizácii dlhodobého zámeru univerzity
a jednotlivých fakúlt na rok 2005. Za najdôležitejšie úlohy STU považuje úlohy STU na
rok 2005:
- vybudovať akademický informačný systém
- uviesť do života technologický inkubátor
- zvýšiť zapojenosť STU do základného a aplikovaného výskumu
- zlepšiť podmienky študentom na ŠD
- pripraviť podmienky na rozvoj športu
- jasný zámer umiestnenia FIIT
Diskusia:
Doc. I. Hudec – spracoval pripomienky k uvedenému materiálu. Uvedené
pripomienky odovzdá písomne predkladateľovi návrhu.
Doc. M. Huba (FEI) – nemáme žiadny systém na vzdelávanie učiteľov. EÚ si dala
v akčnom pláne do konca roku 2005 návrh, že každá univerzita bude poskytovať
vzdelávanie aj elektronickými cestami. Táto oblasť vzdelávania by potrebovala väčšiu
podporu zo strany STU. Nie je jednotné prostredie pre E-lerning.
Doc. Peciar (SjF) požadoval, aby sa v predloženej konkretizácii návrhu vypustili
návrhy konkretizácií dlhodobých zámerov fakúlt.
Predseda AS navrhol, aby sa hlasovalo o predloženom materiáli.
Návrh uznesenia č. 12.3/2005
AS STU schvaľuje materiál „Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2005“.
Hlasovanie:
(za – 19, proti – 1, zdržal sa – 10)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 12.3/2005.
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K bodu 8 – Rozličné
Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Predseda poďakoval prítomným za
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov. Najbližšie zasadnutie AS STU sa
uskutoční dňa 21.3.2005.

Prof. Ing. Milan Žalman, PhD. v. r.
predseda AS STU

Zapísala:
E. Bernátová

Overovatelia: Prof. Ing. Karol Balog, PhD. – MtF
Ing. Matej Makula - za štud. časť, FIIT
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