AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a č. 14
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 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 prítomných 31
senátorov.
Ospravedlnení: R. Mesiar (SvF), J. Galanová (FEI)? I. Hudec (FCHPT), E. Kráľová (FA), J.
Lenhardt (MTF)
Neospravedlnení: K. Hrušková, D. Potomová (SvF), P. Brezina (FEI), E. Kučerová
(FCHPT), L. Potoková (FA)
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer,
prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, Ing. H. Žideková, prof. D. Petráš,
prof. F. Janíček, JUDr. I. Fabiánová, Ing. G. Kuzmová, Ing. F. Hulík
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 21. 3. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Novela pracovného poriadku pre zamestnancov STU
5. Schválenie dodatku č. 1 k štatútu Správnej rady STU
6. Výročná správa STU za rok 2004
7. Návrh štatútu Rady ubytovaných študentov - informácia
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.
Prof. Koman odovzdal Osvedčenia o zvolení za člena AS STU študentom Martinovi Repkovi
a Michalovi Ďurfinovi
Predseda AS STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia AS STU, ktorý
oproti pozvánke bol doplnený o bod 7: zriadenie vecného bremena. Konštatoval, že materiály
na zasadnutie boli riadne a včas zaslané všetkým senátorom. Na zasadanie senátu boli
dodatočne pripravené materiály od Ing. Hulíka: Plán nákladov a výnosov ŠD na rok 2005,
Rozpis nákladových položiek pre ŠD v r. 2005 + zdôvodnenie, Finančné prostriedky
akumulované vo fondoch ÚZ ŠDaJ. Na rokovanie boli všetky materiály pripravené
i v písomnej forme v počte 10 ks.

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení
prof. Ing. K. Velíšek, PhD.
Peter Ditte
a za skrutátorov:
doc. Ing. Peter Schreiber, PhD.
Michal Ďurfina
AS schválil program zasadnutia.
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
(za - 31 , proti -0 zdržal sa -0).
Schválený 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 21. 3. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Novela pracovného poriadku pre zamestnancov STU
5. Schválenie dodatku č. 1 k štatútu Správnej rady STU
6. Výročná správa STU za rok 2004
7. Zriadenie vecného bremena.
8. Návrh štatútu Rady ubytovaných študentov - informácia
9. Rozličné
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 14. 2. 2005
Predseda AS STU predstavil novú tajomníčku AS STU Ing. Vieru Jančuškovú a predsedu
študentskej časti AS Martina Repka.
Kontrola zápisnice:
Uznesenie č. 13/1 – splnené. Rektor STU vydal list, ktorým bol doriešený problém úhrady
spoločných nákladov medzi FEI a FIIT. Predseda v tejto súvislosti informoval prítomných, že
komisia na vzájomné finančné vyrovnanie výkonov, podľa informácie profesora Finku,
ukončila svoju činnosť.
Uznesenie č. 13/2 – trvá. Prorektor Kalužný spolu s komisiou pre započítavanie pracovných
výkonov vypracujú materiál o spôsobe financovania doplnkového pedagogického štúdia.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
V rámci tohto bodu vystúpil rektor STU prof. V. Báleš, ktorý informoval o dvoch
rokovaniach vedenia STU, najmä o:
• sumarizácii študijných programov na akademický rok 2005/06. STU má 392
akreditovaných študijných programov spolu vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.
Konštatovalo sa, že je to veľký počet, najmä v bakalárskom štúdiu a je to potrebné
prehodnotiť,

2

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pripravovanom štatúte www stránky, ktorý sa spracováva a bude vydaný v nadväznosti na
nový organizačný poriadok,
schvaľovaní členských poplatkov, ktoré bude STU hradiť,
rokovaní s univerzitnou odborovou organizáciou o sporných bodoch Kolektívnej zmluvy,
ktorými sú preplácanie výšky nemocenskej a o uvoľňovaní zamestnancov pracujúcich na
STU viac ako 28 rokov,
hospodárskom výsledku, ktorý bude predmetom rokovania v najbližšom senáte,
vydaní brožúry o STU v slovenskom a anglickom jazyku,
správe o kontrolnej činnosti za rok 2004, v ktorej sa konštatuje, že nedošlo k závažným
porušeniam disciplíny. Drobné nezrovnalosti boli odstránené,
príprave prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Bolo konštatované, že je mierny
pokles záujemcov o FEI, FIIT a SjF, pričom stav na SjF sa môže zmeniť, lebo tam je
možnosť podať prihlášky na štúdium až do 30. 5. Dekani predložia návrh ako budú riešiť
situáciu, keď na niektorý študijný program je prihlásený malý počet študentov,
príprave akademického informačného systému, kde sa končí výberové konanie,
o vypísaní verejnej anonymnej súťaže na logo STU, ktoré sa má začať používať pri
príležitosti 70. výročia založenia STU,
vydaní smernice o používaní vlajky STU,
podaných rozvojových projektoch,
pedagogickej príprave začínajúcich učiteľov,
problematike množstva študijných programov, ktorou by sa mali v budúcnosti zaoberať
všetky vysoké školy.
Rektor STU upozornil na skutočnosť, že stále sa objavujú žiadosti o vylepenie
veľkoplošných reklám na budovy STU. Rektor s touto požiadavkou zásadne nesúhlasí.

K bodu 5 – Schválenie dodatku č. 1 k Štatútu Správnej rady STU
AS STU v októbri navrhol jednu zmenu v štatúte správnej rady a síce hlasovanie per rollam.
Ministerstvo školstva s navrhnutou formuláciou nesúhlasilo.
Predseda legislatívnej komisie prof. Koman informoval, že Štatút Správnej rady STU bol
doplnený o článok č. 5, v zmysle pripomienok ministerstva. Tento článok legislatívna komisia
doplnila na základe štatútov správnych rád iných inštitúcií, ktoré takéto hlasovanie majú
zakotvené vo svojich smerniciach. Ostatné články štatútu zostávajú bez zmien, len sa posunie
číslovanie, články 5 a 6 sa prečíslujú na 6 a 7. Po prekonzultovaní s JUDr. Fabiánovou LK AS
navrhuje, aby doplnenie štatútu sa riešilo dodatkom k ministerstvom zaregistrovanému Štatútu
Správnej rady STU.
Po vzájomnej diskusii sa upravilo znenie čl. 5 bodu 2 v otázkach zdôvodnenia nesúhlasného
stanoviska a vyhotovenia zápisnice a z bodu 3 sa vypustila druhá veta. Plné znenie
upraveného dodatku tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prof. P. Šimon podal pozmeňujúci návrh k bodu 3 predmetného článku.
Návrh uznesenia 14/1/2005
Zmeniť v čl. 5 bod 3 začiatok vety „Ak väčšina členov správnej rady požiada...“ na „Ak jedna
tretina členov správnej rady požiada....“
Hlasovanie:
prezentovalo sa 31 hlasov
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(za – 15, proti – 5, zdržalo sa 11)
AS STU neschválil návrh uznesenia č. 14/1/2005
Návrh uznesenia 14/2/2005
Odsúhlasiť upravený bod 5 ako dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady STU
Hlasovanie:
prezentovalo sa 29 senátorov
(za – 29, proti – 0, zdržalo sa – 0)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 14/2/2005
K bodu 4 – Novela pracovného poriadku pre zamestnancov STU
Rektor Báleš informoval, že v novele sú zapracované všetky platné právne predpisy
(Zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom záujme) a upozornil na najdôležitejšie
zmeny, ktoré sú uvedené aj v dôvodovej správe. Pracovný poriadok bol prerokovaný
v Univerzitnom odborovom hnutí a aj na jednotlivých fakultách. Novela bola prerokovaná v
legislatívnej komisii AS, v sporných bodoch sa konzultovala s JUDr. Fabiánovou.
Predseda LK AS M. Koman komentoval každý článok novely zvlášť. K nejasnostiam podala
vysvetlenie Ing. Kuzmová. Novela je rozsiahla, ale je to dôsledok prijatej filozofie, aby
v pracovnom poriadku boli zapracované aj znenia príslušných zákonov.
V čl. 2 boli zapracované pripomienky univerzitnej odborovej organizácie. Podľa názoru
členov AS STU nie je potrebné meniť pôvodné znenie článku, pretože jeho znenie je v súlade
so zákonom.
Návrh uznesenia č. 14/3/2005
Do čl. 2. zapracovať pripomienky UOO a znenie bodu 2 zmeniť na: Právne úkony
v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva v mene STU rektor alebo ním poverení zamestnanci,
ako to vyplýva z Podpisového poriadku STU, Podpisových poriadkov fakúlt STU
a Podpisového poriadku R STU, univerzitných pracovísk a účelových zariadení.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 31 senátorov
(za – 1, proti – 17, zdržalo sa – 13)
AS STU neschválil návrh uznesenia č. 14/3/2005
Predseda AS M. Žalman prečítal písomnú pripomienku od doc. I. Hudeca k čl. 4 bodu 5
ohľadne oznamovacej povinnosti vedúcich zamestnancov, ktorá sa mu zdala požadovanou
nad rámec legislatívnych predpisov. Ing. Kuzmová citovala príslušné články zákonov,
z ktorých vyplynulo, že článok je sformulovaný v zmysle platných zákonov.
Formálne pripomienky k textu:
V čl. 4 zmeniť formuláciu:
– „Za vedúceho zamestnanca sa pre tieto účely považuje:“
– Opraviť chybné číslovanie odsekov.
– Dodržať symetriu medzi vymenovaním vedúcich pracovísk STU a fakúlt.
V čl. 10, bod 6 zmeniť vedecko-výchovnú činnosť na vedecko-výskumnú činnosť
Návrh uznesenia č. 14/4/2005
V novele pracovného poriadku pre zamestnancov STU ponechať pôvodný článok č. 2,.
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V čl. 4, odsek 5 zmeniť „za vedúceho zamestnanca sa pre tieto účely považuje“ za „podľa
zákona je vedúcim zamestnancom“.
Vo vymenovaní vedúcich fakúlt zlúčiť odrážky tak, ako je to u vedúcich STU.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 32 senátorov
(za – 29, proti – 0, zdržali sa – 3)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 14/4/2005
Predseda AS upozornil, že od októbra do dnešného dňa nie je ministerstvom zaregistrovaný
Štatút STU, napriek tomu, že JUDr. Fabiánová viackrát ministerstvo urgovala.
Návrh uznesenia č. 14/5/2005
Legislatívna komisia AS spolu s JUDr. Fabiánovou pripravia list ministrovi školstva
v súvislosti so zaregistrovaním štatútu. List ministrovi predloží rektor STU spolu s predsedom
AS.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 32 senátorov
(za – 32, proti – 0, zdržali sa – 0)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 14/5/2005
K bodu č. 6 – Výročná správa STU za rok 2004
Výročnú správu uviedol rektor STU. Prorektor R. Špaček prítomných informoval, že
predkladaný materiál je rukopisom, ktorý sa bude graficky spracovávať. Termín na
pripomienkovanie materiálu členmi Správnej rady STU, dekanmi fakúlt a členmi AS bol do
22. 4. 2005. Pripomienky poslali FEI, FIIT a SvF, najviac pripomienok bolo k časti
Vzdelávanie napriek tomu, že táto časť bola zvlášť schvaľovaná v kolégiu rektora. Z AS prišli
pripomienky od predsedu AS M. Žalmana a od člena študentskej časti P. Ditteho.
Vyhodnotené pripomienky sa zapracujú do výročnej správy.
Prorektor Špaček ďalej informoval, že z Ministerstva školstva prišiel 13. apríla list, v ktorom
požadujú, aby výročná správa bola ministerstvu zaslaná najneskôr 16. mája 2005.
Členovia AS upozornili na niekoľko nepresností v texte, ktoré budú zohľadnené v konečnej
verzii správy.
Návrh uznesenia č. 14/6/2005
AS STU schválil Výročnú správu STU za rok 2004 bez pripomienok.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 29 senátorov
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 14/6/2005.
K bodu – Zriadenie vecného bremena
Prorektor Bučko informoval o zmene vykurovacieho média v Trnave a z toho vyplývajúcich
zmien prípojky, ktorá sa dotýka areálu internátov a ťažkých laboratórií v Trnave. Pôvodne
navrhovaná verzia, ktorá uvažovala s predĺžením pôvodného vedenia, by pre STU znamenala
značné náklady spojené s búracími prácami v jedálni a ďalších kanceláriách. Po dlhšom
rokovaní s Trnavskou teplárenskou a.s. sa dohodlo, že Trnavská teplárenská a. s. v areáli
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vybuduje prípojku a vznikne tretia odovzdávacia stanica tepla a urobí sa zmluva o vecnom
bremene.
Návrh uznesenia č. 14/7/2005
Akademický senát STU súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech Trnavskej
teplárenskej a. s., ktoré spočíva v uložení horúcovodnej prípojky na parcelách č. 1486, 1484/1
k. ú. Trnava, ktorých vlastníkom je STU v Bratislave.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 30 senátorov
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)
AS STU schválil návrh č. 14/7/2005
K bodu 7 – informácia o návrhu štatútu Rady ubytovaných študentov
LK AS sa zaoberala návrhom štatútu Rady ubytovaných študentov (RUŠ) a skonštatovala, že
materiál je nekompletný a je potrebné s riaditeľom účelových zariadení a s LK AS doriešiť
zásadné problémy, až potom môže ísť materiál na rokovanie do senátu. Problémy sa týkajú
troch oblastí: treba objasniť kto štatút RUŠ predkladá, zo štatútu musí byť jasné kto je
partnerom RUŠ a musí byť jednoznačne uvedené aké má RUŠ právomoci.
Rada ubytovaných študentov by mala začať svoju činnosť od septembra, preto štatút treba
pripraviť tak, aby AS STU na májovom zasadnutí 30.05.2005 prerokoval návrh štatútu –
1.čítanie. Konečný termín schválenia štatútu Rady ubytovaných študentov je na júnovom
zasadnutí AS STU 26.06.2005
Študentská časť AS s návrhom súhlasila.
K bodu 8 – Rozličné
1/ Peter Ditte za ŠČ AS informoval, že študenti na FCHPT upozornili, že zmluva o ubytovaní
na ŠD je spochybniteľná, neuviedol však konkrétne v čom. Dohodlo sa, že študenti presne
sformulujú o ktorú zmluvu a ktorý problém ide a konkrétne to prerokujú s Ing. Hulíkom.
2/ Doc. Gondár upozornil, že štyri fakulty (FEI, SjF, FCHPT a FA), ktoré sa podieľajú na
výstave Transfer – logistika, nemajú určené kritériá úhrady nákladov. Rektor upozornil, že na
kolégiu rektora sa dohodlo, že na financovaní sa budú podieľať všetky zúčastnené fakulty.
3/ Ing. Hulík predložil na AS materiál mimo programu, týkajúci sa predpokladaných nákladov
a výnosov ÚZ ŠDaJ. K materiálu sa rozprúdila diskusia, z ktorej vyplynulo, že podstatným
údajom je výška nákladov na jedno lôžko. Martin Repko v mene ŠČ AS požiadal rektora, aby
na najbližšie zasadanie AS predložil cenotvorbu poplatkov za ubytovanie na ŠD (týka sa to
internátov v Bratislave aj v Trnave).
Návrh uznesenia č. 14/8/2005
Študentská časť AS STU žiada pána rektora, aby na najbližšom zasadnutí AS STU
30.05.2005 predložil analýzu poplatkov za ubytovanie a predložil návrh cenotvorby poplatkov
za ubytovanie spoločne so vzorcom na stanovenie ceny za jedno lôžko.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 29 senátorov
(za – 26, proti – 0, zdržalo sa – 3)
AS STU schválil návrh uznesenia č. 14/8/2005.
Najbližšie zasadanie predsedníctva AS STU bude 16. mája 2005 o 15.00 hod.
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Najbližšie zasadanie AS STU bude 30. mája 2005 o 14.00 hod.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v.r.
predseda AS STU

Overili:
prof. Ing. K. Velíšek, PhD.
Peter Ditte

Zapísala: Ing. Viera Jančušková
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DODATOK č. 1
k štatútu Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
registrovaný na MŠ SR dňa 12. 2. 2003
sa mení a dopĺňa nasledovne:
Nové znenie:
ŠTATÚT
SPRÁVNEJ RADY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
a) Článok 5 sa mení nasledovne:
Článok 5
Rokovanie správnej rady per rollam
1) Neodkladné záležitosti a návrhy, na prerokovanie ktorých nie je možné alebo účelné zvolať
zasadnutie správnej rady sa na návrh predsedu správnej rady rozošlú jej členom na posúdenie
a rozhodnutie per rollam. Lehotu na takéto posúdenie určí predseda správnej rady. Písomné
podklady na rokovanie per rollam sa vyhotovujú v 1 exemplári a v úprave podľa prílohy I.
Materiál možno distribuovať aj elektronickou formou.
2) V písomnom vyjadrení k návrhu zaslanému per rollam oznámia členovia správnej rady, či
s návrhom súhlasia alebo nesúhlasia. Návrh je schválený, ak s ním vyslovila súhlas
nadpolovičná väčšina členov správnej rady. O rokovaní správnej rady per rollam sa
vyhotovuje zápisnica, súčasťou ktorej sú stanoviská členov správnej rady.
3) Ak väčšina členov správnej rady požiada, aby sa o návrhu rokovalo na zasadnutí správnej rady,
prerokuje sa návrh na jej najbližšom zasadnutí.

b) Pôvodný článok 5 sa mení na 6, pôvodný článok 6 na 7.
c) Súčasťou dodatku je príloha 1: Predpísaná úprava písomného podkladu na rokovanie
Správnej rady STU per rollam.

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

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor STU
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Príloha I.
Predpísaná úprava
písomného podkladu na rokovanie správnej rady STU
per rollam
Materiál na rokovanie Správnej rady STU per rollam

Číslo:
Vec:_____________________________________________________________________
Zdôvodnenie:

Návrh uznesení:

Spracoval:

Prerokované:
Predkladá:

Prílohy:

Bratislava .........................
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