
Správa AS STU za akademický rok 2007/08 
 
 
Zhodnotenie činnosť AS STU za 1. rok jeho funkčného obdobia a náčrt úloh, ktoré senát čakajú 
v druhom roku funkčného obdobia. 
 
Na úvod pár štatistických údajov: 
V akademickom roku 2007/2008 zasadal AS STU 7-krát s priemernou 85 % účasťou členov AS. 
Ekonomická komisia AS STU zasadala 6x. 
Legislatívna komisia AS STU zasadala 3x. 
Akademický senát STU prijal 47 uznesení, väčšinou k materiálom, ktoré v zmysle zákona 
o vysokých školách musia byť predložené na schválenie akademickému senátu univerzity. 
 
Nakoľko novela zákona o vysokých školách sa zavádza do života v tomto akademickom roku, 
AS venoval veľkú pozornosť jej realizácii, predovšetkým v oblasti schvaľovania úprav 
vnútorných univerzitných noriem. Novelizácia štatútu univerzity a fakúlt, ktorá vyplynula 
z novely zákona o vysokých školách, bola realizovaná formou dodatku. AS STU Dodatok č. 3 
k Štatútu STU prerokoval a schválil s niektorými korekciami. Neschválil úpravu čl. 6 bodu 4, 
týkajúceho sa uzatvárania, zmeny a zrušovania pracovnoprávnych vzťahov uskutočňovaných na 
fakulte. Predkladateľ v návrhu doplnil text „ s výnimkou zaradenia do funkcie profesora.“ Túto 
zmenu zdôvodnil snahou upraviť postavenie profesora tak, aby profesor mohol garantovať 
študijný program bez ohľadu na jeho príslušnosť k fakulte z hľadiska výkonu právomocí 
v pracovnoprávnych vzťahoch. Hlasovanie k tomuto bodu dopadlo nasledovne: prezentovalo sa 
34 členov AS STU, (za – 16, proti – 2, zdržal sa – 16), Hlasovanie možno charakterizovať 
športovou terminológiou: bola to remíza. Z diskusie členov AS vyplynul názor, že návrh zmeny 
zaradenia profesorov nebol včas predložený akademickej obci, a preto nebol návrh dostatočne 
prediskutovaný na fakultách, ale ani v kolégiu rektora. Citlivou stránkou tohto návrhu bolo, že 
neobsahoval aj prípadné návrh na zmeny v mzdovej politike, minimálne v kategórii profesor.  
Z návrhov, ktoré sme schválili v Dodatku k štatútu STU treba uviesť aj zmenu minimálneho 
počtu členov AS z počtu 35 na 20. Touto úpravou sa vytvoril priestor na hľadanie nového 
racionálneho modelu akademického senátu univerzity. Do praxe by sa mohol uviesť v ďalšom 
funkčnom období.  
 
AS STU ďalej prerokoval a schválil Dodatok č. 2 k Štatútu Správnej rady STU a dodatky štatútov 
fakúlt. V uvedenom období AS prerokoval a schválil aj novelu Pracovného poriadku STU. 
Zmeny v zákone ovplyvnili aj oblasť vzdelávania, kde senát prerokoval a schválil Dodatok č. 2 
k Študijnému poriadku STU, Dodatok č. 1 k poriadku prijímacieho konania na STU a Štipendijný 
poriadok STU. 
 
AS sa každoročne zaoberá dôležitými správami, dokumentujúcimi činnosť a hospodárenie 
univerzity. Na jarných zasadaniach boli prerokované a schválené nasledovné materiály: 
Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008, 
Výročná správa o činnosti STU za rok 2007, 
Výročná správa o hospodárení STU za rok 2007. 
 
Na podporu vedecko-výskumnej činnosti vedenie univerzity predložilo na schválenie členom 
senátu návrh na zriadenie Výskumného centra STU ako súčasti univerzity, návrh na vstup STU 



v zastúpení MTF do združenia Automobilový klaster – západné Slovensko, návrh na vstup STU 
v zastúpení MTF do združenia Centrum excelentnosti Trnava, návrh na zriadenie obchodnej 
spoločnosti STU a pravidlá na vkladanie peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov do 
iných právnických osôb. Všetky uvedené materiály po prerokovaní boli schválené. 
 
AS STU sa na svojich zasadaniach vyjadroval aj k návrhu na zriadenie účelového zariadenia STU 
– Multimediálne centrum STU, návrhu zásad zriadenia a organizácie univerzitných ústavov STU, 
k podmienkam prijatia na štúdium v univerzitných študijných programoch a prerokoval podklady 
pre komplexnú akreditáciu celouniverzitných študijných programov. 
 
Členovia AS STU sa mali možnosť vyjadriť k zásadám zriadenia a organizácie univerzitných 
ústavov STU na dvoch zasadnutiach AS STU a to: 17. 12. 2007 a 18. 2. 2008 . Z diskusie, ktorá 
bola veľmi bohatá vyberám nasledovné podnety , ktoré určite bude treba vyhodnotiť v ďalšom 
roku: 

• Vyhodnotiť ekonomické dopady vzniku univerzitných ústavov, 
• V novele organizačného poriadku STU definovať postavenie univerzitných ústavov. 

 
V období akademického roka 2007/2008 sa akademický senát vyjadroval k ôsmim materiálom 
z ekonomickej oblasti. Všetky predložené materiály pred zasadaním AS STU prerokovala 
ekonomická komisia AS a svoje pripomienky a odporúčania predložila na zasadaní 
akademického senátu. 
Materiály z ekonomickej oblasti schvaľované v AS v období akademického roka 2007/2008: 
Návrh rozpočtu STU na rok 2007 
Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 28. 9. 2007 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2006 
Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 12. 11. 2007 
Úprava bežnej dotácie medzi FEI a FIIT 
Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 31. 12. 2007 
Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
Rozpočet STU na rok 2008 
 

 
Akademický senát sa každoročne viackrát zaoberá schvaľovaním rozpočtu STU. Rozdelenie 
dotácie STU na jednotlivé súčasti sa realizovalo v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám spracovanou MŠ SR. V porovnaní s rokom 2006 
Ministerstvo školstva SR v roku 2008 výrazne zmenilo metodiku rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám. 

 
Schválenie rozpočtu STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR bola prerokovaná na 
dvoch zasadnutiach AS: 31. 03 a 21. 04. 2008. Pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na 
jednotlivé súčasti univerzity v zmysle metodiky MŠ SR vznikli veľmi veľké rozdiely a tieto 
predkladateľ upravil korekciami, ktorých výsledkom bol upravený nárast dotácie na rok 2008 pre 
fakulty. Rozpočet STU na rok 2008 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR – schválil senát v apríli. 
Podstatná časť diskusie pri schvaľovaní dotácií bola zameraná predovšetkým na upravenú 
metodiku rozdelenia mzdových dotačných prostriedkov na jednotlivé súčasti. Na záver diskusie 
k tejto problematike prijal AS uznesenie č. 8.2/2008, v ktorom požiadal rektora pripraviť do 
októbra 2008 zásady delenia prostriedkov na STU vrátane financovania univerzitných ústavov na 



nasledujúce obdobie. Úloha to nie je jednoduchá a určite si bude vyžadovať posúdenie aj ďalších 
orgánov univerzity. 
 
Študentská časť senátu STU prostredníctvom svojich členov zaujímala stanoviská najmä 
k problémom, ktoré sú spojené so sociálnymi a študijnými záležitosťami študentov, a to: 
analýze subjektov pôsobiacich v Študentských domovoch a jedálňach STU, 
analýze výšky poplatkov za ubytovanie a dôvodmi ich zvýšenia.  
Niektorí členovia aktívne spolupracovali aj pri návrhu zriadenia multimediálneho centra STU 
a pri organizácii univerzitných akcií (Retro čaj). 
 
Dynamika aktivít vedenia STU v poslednom roku je značná. Aj z jednoduchého odpočtu 
schvaľovaných a prerokovaných materiálov je vidieť ich náročnosť na odborné posúdenie 
a vyhodnotenie z hľadiska ich prínosu pri napĺňaní dlhodobého zámeru rozvoja STU schváleného 
AS v minulom roku. Je preto trvalá požiadavka pre predsedníctvo AS a vedenie STU, aby 
materiály prerokovávané a schvaľované v senáte, boli pripravované kvalitne a zavčasu. 
 
Možno konštatovať, že akademický senát STU, ako samosprávny akademický orgán, má svoje 
nezastupiteľné miesto v riadení univerzity. Je dôležité, aby aj v druhom roku svojho funkčného 
obdobia pokračoval v aktívnej činnosti pri napĺňaní strategických zámerov rozvoja univerzity. 
 
 

Milan Žalman 
predseda AS STU 


