AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a č. 13
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.3.2005 o 14.00 h.
na R STU
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. Na začiatku zasadnutia bolo celkom
prítomných 35 senátorov.
Ospravedlnení: P. Ditte ( FCHPT), prof. L. Hudec, ( FIIT), Ing. J. Lenhardt (MTF)
Neospravedlnení: E. Kučerová (FCHPT)
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer,
prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, Ing. H. Žideková, prof. D.Petráš,
doc.K. Jelemenský, prof. F. Janíček, prof. D. Bakoš, prof. P. Gál,
prof. Ľ. Molnár, Ing. B.Böhmer, Ing. D. Knap, Ing. J. Špička, doc. Gatial,
Ing. F. Hulík
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 14. 2. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Rozpočet STU na rok 2005 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
5. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností, parcela č. 5233/204
6. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností, s pracovným názvom „Most KošickáBratislava“
7. Rozličné
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Prof. M. Žalman, predseda AS STU úvodom privítal hostí a senátorov. Oboznámil ich
s návrhom programu zasadnutia AS STU. Konštatoval, že materiály na zasadnutie boli riadne
a včas zaslané všetkým senátorom. Na rokovanie sú pripravené i v písomnej forme v počte 7
ks.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení:
Jana Röschlová
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
a za skrutátorov:
Lívia Potoková
doc. Ing. Ernest Gondár, PhD.

AS schválil program zasadnutia.
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
(za - 36, proti - 0, zdržal sa -1).
V ďalšom predseda AS STU informoval senátorov, že na základe volieb v študentskej časti
AS STU, ktoré prebehli dňa 1.3.2005 sa člen AS STU Bc. Peter Ditte ( FCHPT) stal
zástupcom v ŠRVŠ za študentskú časť AS STU.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 14. 2. 2005
Predseda AS STU konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poukázal však na skutočnosť, že
neobdržal od študentskej časti materiál „Štatút rady ubytovaných študentov“. Ako vyplynulo
z diskusie, materiál bol pripravený ale nie je zatiaľ k dispozícii senátorom. Predseda dal
možnosť, aby predmetný materiál bol rozmnožený, poskytnutý senátorom a v bode Rozličné
bude daný priestor na vyjadrenie.
V ďalšom predseda informoval o zasadnutí predsedníctva, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. marca
2005.
Prof. M. Koman, predseda LK AS STU informoval, že konečne má zápisnice z
hlasovaní doplňovacích volieb študentských častí senátov fakúlt do AS STU. Novými členmi
AS STU sa stali:
za FIIT
Michal Ďurfina
za SjF
Martin Repko
za SvF
Dana Potomová
Menovacie dekréty nebolo možné pripraviť, pretože predseda dostal požadované zápisnice
tesne pred začatím rokovania AS STU. Dekréty budú odovzdané na najbližšom zasadnutí AS
STU.
Senátor E. Gondár informoval prítomných o zasadnutí RVŠ. Dotkol sa najmä otázok
habilitačného konania, vymenovávania profesorov a hodnotiacich správ VŠ.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
V rámci tohto bodu vystúpil rektor STU prof. V. Báleš, ktorý informoval o rokovaniach
vedenia STU, kolégia rektora STU. Vo svojom vystúpení sa zameral najmä na:
- prezentáciu www stránky univerzity,
- rokovací poriadok odborovej komisie,
- štatút priemyselnej rady STU,
- priebeh rokovania so študentskou časťou AS STU,
- majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností prezentovaných v ďalšom,
- akademický informačný systém (doplňujúce informácie predniesol prorektor V.
Molnár),
- výročnú správu STU za rok 2004,
- návštevu členov kolégia rektora v priestoroch Inštitútu PSA na SjF,
- návrh systému hodnotenia kvality vzdelávania,
- informácie z rokovania Slovenskej rektorskej komisie (SRK rokovala o nových
stanovách a štatúte, o kritériách na habilitačné a inauguračné konanie, evaluácii VŠ,
MINERVA - príspevok SR k Lisabonskému procesu.
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V ďalšom rektor informoval o prezentácii firiem KIA, SIMENS, SAMSUNG, o návrhu
zriadiť personálnu agentúru pre študentov na rektoráte STU.
Do diskusie v rámci tohto bodu sa zapojil doc. J. Dický s otázkou týkajúcou sa akademického
informačného systému – odpovedal prorektor V. Molnár, garant tejto úlohy.
K bodu 4 – Rozpočet STU na rok 2005 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
V úvode bodu vystúpil rektor STU prof. V. Báleš, ktorý bližšie uviedol metodiku tvorby
rozpočtu – rozpis dotácie na súčasti STU a jednotlivé kroky jeho tvorby a pripomienkového
procesu z úrovne vedenia a kolégia. K spracovanému materiálu sa mali možnosť vyjadriť
v dvoch etapách členovia kolégia, ako aj nimi poverení zástupcovia fakúlt, ktorí mali
možnosť prekontrolovania vstupných údajov a možnosť využiť konzultácie k spracovanému
materiálu u kvestorky. Nie všetky fakulty túto možnosť konzultácií využili.
V ďalšom kvestorka Ing. H. Žideková uviedla predložený materiál. Charakterizovala
výšku skladby dotácie z hľadiska jednotlivých podprogramov – vzdelávanie, veda, sociálna
podpora študentov. V relatívnych ukazovateľoch všetky kategórie dotácie vykazujú nárast,
avšak s ohľadom na hlboký prepad dotácie v roku 2004, ako aj na novovzniknuté náklady –
cenové nárasty vstupov – hlavne energie, daň z nehnuteľnosti, bude situácia minimálne napätá
a bude nutné z úrovne manažmentov jednotlivých súčasti prijať účinné
opatrenia
predovšetkým z hľadiska optimalizácie pomeru osobných a prevádzkových nákladov ako aj
z hľadiska získavania iných mimodotačných zdrojov. Poukázala na zmeny ako v metodike
z úrovne MŠ SR- aplikácia inovovaných výkonových kritérií vo vede a vo výške 15% aj
v mzdových prostriedkoch v podprograme vzdelávanie, zohľadňovanie koeficientov
ekonomickej náročnosti len vo výške 1/8 objemu prostriedkov na tovary a služby, tak aj
v spôsobe rozpisu dotácie z MŠ na VŠ – v roku 2005 bude rozpis realizovaný v dvoch etapách
– k 15.10.2005 MŠ plánuje zrealizovať zber nových údajov o počtoch študentov a vykonať
napočítanie celkovej dotácie na rok 2005 s novými vstupnými údajmi, prehodnotenými
koeficientami, resp. kritériami prakticky vo všetkých častiach dotácie, preto cca 30% dotácie
je v súlade s dotačnou zmluvou len zálohou.
Z hľadiska nápočtu výsledného objemu dotácie pre jednotlivé súčasti STU kvestorka
podrobne vysvetlila metodiku, resp. spôsob výpočtu podľa jednotlivých kategórií dotácie.
Doc. I. Hudec, predseda EK AS STU informoval o stanovisku EK k predloženému
materiálu. V súlade aj s prednesom kvestorky, je potrebné v písomnom materiáli opraviť
údaje: str. 3 bod (6) písm. a) údaj 3,98 % zmeniť na 0,398 %, str. 3, bod (6) písm, c) –
vyškrtnúť „a odborných“ , na str. 5 bod (23), sumu 6 784 tis. zmeniť na 6 781 tis. Sk.
Odporučil AS STU, aby rozpočet STU na rok 2005 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR bol
schválený s pripomienkami.
Po uzatvorení diskusie, v ktorej vystúpili doc. J.Dický, Ing.P. Nahálka, prof. F. Janíček,
doc. I. Hudec, doc. Ľ. Šooš a v ktorej rezonovali najmä otázky započítavania výkonov medzi
fakultami, otázky súvisiace so vzájomnými úhradami medzi FEI a FIIT, ako i verifikácie
údajov z fakúlt boli navrhnuté tieto uznesenia:
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Návrh uznesenia č. 13/1/2005
AS STU žiada rektora STU o doriešenie problémov úhrady spoločných nákladov medzi FEI
a FIIT STU.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 37 senátorov
(za - 32, proti - 0, zdržali sa - 5).
AS STU schválil návrh uznesenia č. 13/1/2005
Návrh uznesenia č. 13/2/2005
AS STU žiada rektora STU pripraviť návrh spôsobu financovania doplnkového
pedagogického štúdia študentov STU na MtF STU, zabezpečovaného Katedrou inžinierskej
pedagogiky a psychológie MTF STU so sídlom v Trnave.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 38 senátorov
(za - 32, proti - 0, zdržali sa - 6).
AS STU schválil návrh uznesenia č. 13/2/2005
Návrh uznesenia č. 13/3/2005
AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2005 - časť rozdelenie dotácie z MŠ SR
s pripomienkami:
- v bode 6a upraviť percento na 0,398 % objemu MP v podprograme 07701
- v bode 6c vypustiť slová .... „ a odborných“.....
- v bode 11 doplniť do textu časový údaj nasledovne ......výkonoch medzi fakultami za
rok 2004:
Hlasovanie:
prezentovalo sa 38 senátorov
(za - 38, proti - 0, zdržali sa - 0).
AS STU schválil návrh uznesenia č. 13/3/2005
K bodom 5 a 6 – Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností, parcela č. 5233/24
a návrh na schválenie zámeny nehnuteľností
Oba návrhy podrobne komentoval prorektor E. Bučko. Vzhľadom na to, že predmetné
prevody spolu súvisia a nadväzujú na seba, AS STU sa najskôr zaoberal návrhom na
schválenie zámeny nehnuteľností a potom predajom par. č. 5233/4.
V diskusii vystúpil prof. J. Olah, jeho dotaz bol vyčerpávajúco zodpovedaný rektorom.
Návrh uznesenia 13/4/2005
AS STU schvaľuje návrh na zámenu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve STU parc. č.
5353/51 o výmere 949 m2 , zast. Plocha
A vytvorených podľa GP Ing. Milana Tomášika zo dňa 5.10.2004:
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parc. č. 5353/63 o výmere 13 296 m2, ost. plocha,
parc. č. 5353/64 o výmere 3 600 m2, zast. plocha,
parc. č. 5353/65 o výmere 1313 m2 ost. plocha,
parc. č. 5353/66 o výmere 1683 m2, ost. plocha
kat. územie Petržalka
za pozemky vo vlastníctve Metro Bratislava a. s.
parc. č. 21725/13 o výmere 651 m2, zast. plocha,
parc. č. 21725/15 o výmere 115 m2, zast. plocha,
parc. č. 21737/5 o výmere 2954 m2, zast. plocha,
parc. č. 21740/9 o výmere 448 m2, zast. plocha
k. ú. Staré Mesto.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 38 prítomných
(za - 36, proti - 0, zdržali sa - 2).
AS STU schválil návrh uznesenia č. 13/4/2005
Návrh uznesenia 13/5/2005
AS STU schvaľuje návrh na prevod parcely č. 5233/24 o výmere 263 m2, zastavané plochy,
k. ú. Petržalka vytvorenej GP č. 43/2001 autorizačne overeným Ing. Miloslavom Moravcom.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 37 prítomných
(za - 36, proti - 0, zdržal sa – 1).
AS STU schválil návrh uznesenia č. 13/5/2005
K bodu 7 – Rozličné
V rámci tohto bodu bol daný priestor na vyjadrenia, resp. námety pre študentov na
zapracovanie do návrhu „ Štatútu rady ubytovaných študentov“, ktorý bol v písomnej forme
v priebehu rokovania daný k dispozícii senátorom. S materiálom sa bude ešte predtým, ako
bude predložený LK AS STU zaoberať prac. skupina študentov, prebehnú ešte rokovania
s riaditeľom ÚZ ŠDaJ STU, prípadne riaditeľmi ŠD a bude zosúladený s Domácim
poriadkom STU a ďalšími vnútornými predpismi STU.
V ďalšom v rámci bodu rozličné vystúpili diskutujúci:
doc. M. Peciar – s otázkou vizuálneho štýlu STU
prof. P. Šimon – k hlavičkovému papieru STU
prof. R. Mesiar – započítavanie výkonov v súvislosti s externými doktorandmi
doc. J. Galanová – informovala o postoji R VŠ v súvislosti so započítavaním externých
doktorandov
doc.I.Hudec – informoval, že na problematiku externých doktorandov AS
STU už poukazoval v rámci metodiky rozpočtu.
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Po vyčerpaní programu, predseda AS STU poďakoval prítomným za aktívnu účasť
a konštruktívne rokovanie a zasadnutie senátu ukončil.
Zasadnutie P AS STU je plánované na 11.4.2005 a budúce zasadnutie AS STU bude dňa
25.4.2005.

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

Overovatelia: Janka Röschlová, v.r.
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., v.r.

Zapísala: JUDr. Iveta Fabianová
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