
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a   č. 11
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.12. 2004

o 14.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU
_____________________________________________________________________________

Rokovanie AS STU otvoril prof. M. Žalman, predseda AS STU.  Pri otvorení bolo
prítomných 38 senátorov.

Ospravedlnený: doc. J. Dický (SvF)
Neospravedlnení: M. Repko (SjF), L. Potoková (FA), doc. L. Hudec (FIIT)

Senát bol uznášaniaschopný.

Hostia:  prof. V. Báleš, prof. P. Gál, prof. V. Molnár, doc. R. Redhammer, doc. E. Bučko,
Ing. H. Žideková,  Ing. J. Špička,

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 18.10.2004
3. Aktuálne otázky STU

- bezpečnostný projekt STU
- ubytovací poriadok  STU

4. Úprava dotácií na STU
5. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005
6. Návrh Zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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. Na úvod
predseda AS prítomných oboznámil s návrhom programu zasadnutia AS STU. Navrhol
aby, pôvodný návrh programu doplnený o vymenovanie nových členov za zamestnaneckú
a študentskú časť AS STU.  Súčasne, aby bol Bezpečnostný projekt STU zaradený ako
samostatný bod programu.

Návrh programu:

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice, odovzdanie menovacích dekrétov pre nových členov AS STU.

2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU dňa 18.10.2004

3. Bezpečnostný projekt STU
4. Aktuálne otázky STU
- ubytovací poriadok  STU
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5. Úprava dotácií na STU
6. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok

2005
7. Návrh Zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Rozličné

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU
overovateľov zápisnice:

     Doc. Ing. Marián Peciar, PhD. – SjF
Peter Ditte - za štud. časť, FCHPT

a  skrutátorov:
Doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. - MtF

     Peter Iring - za štud. časť, MTF

Hlasovanie o  programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS schválil  program zasadnutia.

Predseda LK AS STU informoval prítomných o nových členoch študentskej
a zamestnaneckej časti AS STU, ktorí boli zvolení na svojich fakultách. Uviedol, že z 2
fakúlt neobdržal zápisnice o zvolení svojich členov. Ide o Strojnícku a Stavebnú fakultu.
Na ostatných fakultách prebehli voľby v poriadku.

    Za zamestnaneckú časť:
                     Doc. RNDr. Jana Galanová, PhD. - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Za študentskú časť:
Dana Potomová – Stavebná fakulta
Martin Repko – Strojnícka fakulta
Jana Röschlová – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Peter Iring – MTF Trnava
Ing. Ján Lenhardt – MTF Trnava

Do EK AS STU:
Doc. RNDr. Jana Galanová, PhD. - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Do LK AS STU:
Doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD. - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dekréty novým členom senátu odovzdal predseda LK AS prof. Marián Koman.

K bodu 2 - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 18.10.2004

Zo zápisnice z AS STU 18.10.2004 – predseda skonštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
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Predseda AS informoval o činnosti P-AS STU. Predsedníctvo malo dve zasadnutia:
8.11.2004 a 29.11.2004. K zápisniciam zo zasadnutí P-AS neboli vznesené žiadne
pripomienky.

K bodu 3– Bezpečnostný projekt STU

Prof. V. Molnár informoval členov o bezpečnostnom projekte STU, ktorého úlohou je
zabezpečiť po všetkých stránkach, ochranu a tok informácií na našej univerzite. Gestorom
tohto projektu prof. P. Horváth, ktorý je riaditeľom Centra výpočtovej techniky.

Prof. P. Horváth podrobne predstavil a odprezentoval uvedený materiál.

K bodu 4 – Aktuálne otázky - ubytovací poriadok

K. Hrušková (SvF) – informovala o zápise zo stretnutia zástupcov študentov
a riaditeľa ŠDaJ dňa 6.12.2004. Zápis zo stretnutia  poskytla členom AS STU. Vo verzii
Ubytovacieho poriadku, ktorý predložil do Vedenia STU riaditeľ ŠDaJ dňa 7.12.2004
neboli ešte zapracované pripomienky zo stretnutia.

Rektor V. Báleš informoval prítomných o prijatí ubytovacieho poriadku. Akceptované boli
pripomienky študentov k ubytovaciemu poriadku. Ubytovací poriadok je jednotný pre
všetky súčasti STU. Materiál bude vydaný ako smernica rektora.

Návrh uznesenia č. 11.1/2004

AS STU poveruje Študentskú časť AS a Pedagogickú komisiu vypracovať Štatút rady
ubytovaných študentov v spolupráci s riaditeľmi ŠDaJ.

Termín: marec 2005
     Hlasovanie:
    (za – 32, proti – 0, zdržal sa – 3)
    AS STU schválil návrh uznesenia č. 11.1/2004.

Rektor V. Báleš informoval o ďalších aktuálnych otázkach:

- Rektor  prevzal cenu za STU (cena Prominent ekonomiky)

Z rokovania vedenia STU
- Energetické hospodárstvo na STU
- Nová organizačná štruktúra ICV
- Štipendijný poriadok na STU
- Harmonogram osnov aktuálneho dlhodobého zámeru
- Spravovanie insígnií
- Vyhodnotenie kolektívnej zmluvy za 1.polrok 2004
- Harmonogram osnovy výročnej správy 2004/2005
- Koncepcia rozvoja e-lerningu na STU
- Pracovný poriadok na STU
- Telefónna sieť STU
- Propagácia štúdia na stredných školách
- Manažment ľudských zdrojov
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- Používanie logotypov a medailí
- Správa o vzdelávacej činnosti STU
- Ubytovací poriadok  STU
- Smernica rektora na usmernenie realizácie programu Sokrates a Erazmus
- Ceny poplatkov študentov neštudujúcich na STU

Z rokovania kolégia rektora
- Sieť high-tech laboratórií
- Stav výskumných projektov na STU
- Telefónna sieť STU
- Implementácia bezpečnostného projektu na STU

K bodu 5 - Úpravy dotácií na STU k 6.12.2004

Uvedený materiál predložila kvestorka STU Ing. H. Žideková. Ide o úpravu dotácie
bežných a kapitálových výdavkov z úrovne MŠ SR na rok 2004 k 6.12.2004.
Doc. Hudec – predseda EK AS STU uviedol, že na zasadnutí komisie neboli vznesené
žiadne pripomienky a navrhuje prijať uvedený materiál bez pripomienok.

Návrh uznesenia č. 11.2/2004
Akademický senát STU schvaľuje Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 6.12.2004 bez
pripomienok.

Hlasovanie:
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil návrh uznesenia č. 11.2/2004.

K bodu 6 - Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2005

Predseda AS M. Žalman informoval, že tento návrh metodiky predložila pracovná
skupina RVŠ a Ministerstva školstva. Uvedená metodika bola prerokovaná 8.12.2004
v Predsedníctve RVŠ a po 15.1.2005 bude prerokovaná v RVŠ. Na zasadnutie AS STU
boli prizvaní aj zástupcovia  RVŠ delegovaní za fakulty STU.

Predseda EK AS STU I. Hudec informoval prítomných s návrhom EK AS STU, aby
bola vymenovaná  pracovná skupina, ktorá predložené návrhy zosumarizuje a vypracuje
podkladový materiál pre rokovanie  našich zástupcov v RVŠ SR.

Návrh pripomienok je uvedený v prílohe k bodu 6

Návrh uznesenia 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.

       Termín: 17.12.2004
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Hlasovanie:
(za –37, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil návrh uznesenia č. 11.3/2004.

K bodu 7 - Návrh Zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Predseda AS M. Žalman informoval o návrhu Zákona o študentských pôžičkách.
Spravodajcom bude doc. J. Galanová, ako členka legislatívnej komisie v RVŠ.
Stanovisko LK RVŠ v spolupráci s EK AS STU.

P. Brezina (FEI) – tento návrh kopíruje návrh, ktorý bol predložený minulý rok
8.12.2003 v Nitre. Málo z týchto pripomienok, ktoré vzišli, sú tam zapracované. Momentálne
nieje nutné sa k tomuto materiálu vyjadrovať.

Návrh pripomienok je uvedený v prílohe zápisnice k bodu 7

Návrh uznesenia 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

Termín: do 17. 12. 2004
Hlasovanie:
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 3)

AS STU schválil návrh uznesenia č. 11.4/2004.

K bodu 8 – Rozličné

Predseda AS informoval prítomných o liste, ktorý obdržal z Ministerstva školstva SR
zo dňa 3.12.2004, týka sa metodiky započítavania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Predseda poďakoval prítomným za
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov. Najbližšie zasadnutie AS STU sa
uskutoční dňa 14.2.2005.

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

Zapísala:
E. Bernátová

Overovatelia: Doc. Ing. Marián Peciar, PhD. – SjF
Peter Ditte - za štud. časť, FCHPT
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Príloha k bodu 6

Pripomienky k „Návrhu metodiky rozpisu dotácií prostriedkov ŠR verejným VŠ na rok 2005“

Všeobecné pripomienky
1. Sociálna podpora študentov by mala byť realizovaná prostredníctvom MPSVR a nie MŠ
SR, pretože sa prostriedkami na sociálne štipendiá umelo navyšuje objem  prostriedkov, ktoré
sa vyčleňujú na financovanie VŠ a VŠ sú v skutočnosti  len administrátorom transferu na
sociálnu podporu študentov. Naviac prostriedky sú zo strany MŠ SR prideľované dodatočne,
čím sú VŠ nútené zálohovať sociálne štipendiá z iných  fondov. Dofinancovanie štipendií na
konci roku je súčasťou dotácie až v nasledujúcom kalendárnom roku, čo skresľuje celkový
objem dotácie a hospodársky výsledok univerzity.

2. Vyčlenenie akejkoľvek  čiastky na krytie konkrétnych potrieb jednotlivých VŠ by sa malo
realizovať z rezervy ministra, pretože nepredstavuje prvok metodiky rozpisu dotácií.

Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu
Východiská:
Bod 7 – prechod na financovanie vo fiškálnom roku  zhodnom s akademickým rokom
nedoporučujeme, pretože je problematické z  dôvodov:

- neznámeho počtu študentov, na ktorý by sa mala dotácia vzťahovať (výpočet podľa
predošlého  šk. roku je nereálny),

- všetky ostatné formy financovania VŠ sú viazané na kalendárny rok,
- financovanie cez štátnu pokladnicu a prenos objemu financií do januára nasledujúceho

roka spôsobí problémy,
- predkladanie účtovnej uzávierky a hospodárenia VŠ je viazané na kalendárny rok.

Zdôvodnenie definovaním nových KPN a KEN na akreditované študijné programy nie
je relevantné, pretože tieto vychádzajú zo schválenej sústavy študijných odborov, pričom
KEN a KPN sa môžu definovať pre jednotlivé študijné odbory a nie študijné programy.

Bod 9 V prípade, že sa v podprograme 07701 uvažuje o vytvorení rezervy pre financovanie
praktickej  výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov  na klinických
pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach, vytvoriť rovnako aj rezervu na financovanie
praktickej výučby študentov technických študijných programov na výskumných
a prevádzkových zariadeniach vysokých škôl, resp. VÚ a podnikovej sféry, pokiaľ takáto
výučba je súčasťou študijných programov.

Postup pri rozpise dotácií zo ŠR VŠ na rok 2005

Bod 16a – Rozpis finančných prostriedkov na prevádzkových zamestnancov verejných VŠ
relizovať obdobným systémom ako v rozpise dotácie na rok 2004 a neviazať na garantované
minimum na úrovni 95% roku 2004.
Bod 16b – Zohľadnenie garantovaného minima vo výške 0,9 objemu z roku 2004 neumožní
výraznejšie zohľadnenie  výkonu jednotlivých VŠ vo výskume a naďalej uprednostňuje
ukazovateľ počtu študentov pred kvalitou výchovy a výučby vyjadrenou aj výkonom vo
výskume.  Navrhujeme vzájomne previazať percentuálne zohľadnenie výkonu vo výskume
v rokoch 2005 až 2007 s úrovňou garantovaného minima (bod 16 f) tak, aby podiel
výkonovej zložky každý rok reálne narastal.
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 Bod 16b, i – tabuľka č. 1 by mala zohľadňovať nomenklatúru schválených študijných
odborov, v ktorých sa uskutočňujú akreditované študijné programy. Doporučujeme
nezaraďovať odsek týkajúci sa obmedzovania počtu prijímaných študentov, pretože táto
možnosť je daná priamo zákonom.
Bod 16 c – Doporučujeme do výpočtu prepočítaného počtu študentov doplniť koeficienty
používané u študentov externého doktorandského štúdia pred dizertačnou skúškou a po
dizertačnej skúške ( napr. 0,5 pred skúškou a koeficient 1,0 po dizertačnej skúške).
Bod 16d - Evidenčné prepočítané počty zamestnancov určovať k 31.12.2004.
Bod 16 e – V prípade, že budú KPN a KEN aktualizované v zmysle prílohy 1 k 30. 6. 2005,
realizovať úpravu dotácie jednotlivým VŠ tak, aby zohľadňovala nové KPN a KEN až pre rok
2006.
Bod 20  - Riešenie vo forme dotácie malo mať jednorázový a nie systematický charakter, ak
zostane v návrhu, navrhujeme akceptovať zmenu znenia bodu 9.
Bod 23 –V prípade financovania osobitného medzinárodného postavenia UK navrhujeme
vytvoriť osobitné špecifikum aj pre STU vzhľadom na jej osobitné medzinárodné postavenie
v oblasti technických disciplín.
Bod 27 – Z návrhu metodiky nie je jasné aký je dôvod vytvorenia fondu pre podporu
umeleckej činnosti, spôsob uchádzania sa o takto vytvorený fond a jeho predpokladaná výška.
Bod 30 a – Mal by  sa zohľadňovať stav zamestnancov v roku 2004, a nie v r. 2003.
Bod 30 d – Určenie váh jednotlivých publikačných výstupov by mala realizovať už zriadená
Rada pre vedu a techniku:
Bod 33 – Podrobnosti k podávaniu projektov by v záujme vytvorenia časového priestoru pre
kvalitné  spracovanie projektov mali byť zverejnené k skoršiemu termínu (napr.31.1. 2005)
a nie až k 28.2.2005.
Bod 48 – vhodnejšie by bolo definovanie  celkového objemu rezervy ako jeho percentuálneho
vyjadrenia.

Príloha k bodu 7 - Návrh Zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Všeobecné pripomienky bez väzby na jednotlivé paragrafy:
- Zákon definuje správcu študentského pôžičkového fondu, ale administrátora by mali

vykonávať vysoké školy, ktoré nie sú personálne vybavené na uvedené činnosti.
V prípade realizácie zákona v navrhnutej forme je potrebné uvažovať s podstatným
posilnením administratívy na VŠ aj s pridelením adekvátnych prostriedkov na mzdy
a prevádzku.

- V zákone je časová nezhoda medzi termínmi podania žiadosti, jej akceptácie ,
vyplatenia pôžičky a termínom úhrady školného, na ktoré sa viaže možnosť vylúčenia
zo štúdia.

- Znenie niektorých paragrafov vyvoláva obmedzenia až diskrimináciu niektorých
skupín študentov, resp. ručiteľov (samostatne zárobkovo činné osoby, príbuzní, resp.
darcovia a ručitelia nežijúci na území SR a pod).

- Zavedenie školného pre študentov doktorandského štúdia vo výške 0,5 až 3 násobku
základu je neúnosné, a po schválení zdanenia doktorandských štipendií od januára
budúceho roku by reálne znamenalo likvidáciu sľubne sa rozvíjajúceho tretieho stupňa
štúdia. Už v súčasnosti totiž nedosahuje finančné ohodnotenie doktorandov priemerný
plat v hospodárstve, resp. úroveň nástupných platov v priemyselných podnikoch.
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Pripomienky ku konkrétnym paragrafom:

$9 ods. 1 – v zákone sa vyžaduje súhlas študentskej komory AS s použitím prostriedkov,
no vznik, resp. existencia takejto komory nie je predmetom zákona. Obdobne zákon
zavádza inštitút veta.

 $92 ods. 5  - nie je jasné, či školné platí rovnako doktorand v internej aj v externej forme
štúdia.

čl. III
Zmena, ktorú uvádza návrh zákona znemožňuje univerzitám uchádzať sa o pôžičky
a úvery na jednej strane (uvedená časť návrhu zákona je už irelevantná, pretože bola
schválená ako súčasť iného zákona v priebehu roku 2004), ale administrátora iných
pôžičiek a teda aj disponovanie s inými pôžičkami môže vykonávať.


