
12. OSTATNÉ ČINNOSTI

12.1 ARCHÍV STU

Prioritnou a časovo náročnou úlohou Archívu STU v prie-
behu roku 2004 bolo spracovanie Registratúrneho poriadku
STU, ktorý v podmienkach univerzity stanovuje postup pri
manipulácii a vyraďovaní registratúrnych záznamov vznik-
nutých z jej činnosti. Tento vnútorný predpis, ktorého sú-
časťou je i registratúrny plán, je povinná vydať v zmysle 
zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 každá inšti-
túcia a organizácia do januára 2006.
Keďže STU pre nedostatok finančných prostriedkov nemoh-
la zakúpiť počítačový softvér pre digitalizovanú formu sprá-
vy registratúry, pracovníci Archívu STU z poverenia rektora
spracovali návrh „Registratúrneho poriadku STU“ pre kla-
sický, neautomatizovaný  a decentralizovaný systém správy
registratúry, ktorý odovzdali kolégiu rektora už začiatkom
februára 2004. Návrh bol v písomnej i elektronickej podobe
doručený na pripomienkovanie všetkým akademickým
funkcionárom a vedúcim pracovníkom školy. Po zapracova-
ní pripomienok právneho oddelenia školy, FEI, FIIT a FA
ho predložili na schválenie kolégiu rektora STU. Následne
podpísaný návrh registratúrneho poriadku odoslali na posú-
denie a registráciu Ministerstvu vnútra SR, ktoré ho schvá-
lilo s pripomienkami koncom augusta. 
Po konzultáciách s kvestorkou a viacerými pracovníkmi štu-
dijných oddelení a podateľní ohľadne pripomienky týkajúcej
sa väčšej decentralizácie vedenia registratúrneho denníka
školy a fakúlt bol v októbri 2004 odovzdaný do tlače
Vydavateľstvu STU. Registratúrny poriadok platný od 1. no-
vembra 2004 bol tlačou vydaný v priebehu decembra minu-
lého roku, pričom jeho distribúcia jednotlivým súčastiam
školy sa uskutočnila až v januári 2005.

12.1.1 Predarchívna starostlivosť a kontrolná činnosť
Pracovníci Archívu STU v nadväznosti na komplexnú kon-
trolu činnosti registratúrneho strediska a správy registratúry
na MTF STU v Trnave uskutočnenú v decembri 2003 ukon-
čili v marci 2004 vyradenie registratúrnych záznamov a
prebratie archívnych dokumentov na trvalú úschovu do
Archívu STU. Zápisnica z kontrolnej návštevy bola zaslaná
tajomníkovi fakulty. 
V priebehu roku 2004 Archív STU prevzal formou prebera-
cieho protokolu písomný materiál z registratúrneho stredis-
ka MTF z rokov 1984 – 1997 v rozsahu 16 balíkov a z FEI
z rokov 1987 – 1990 v rozsahu 8 balíkov.
V marci 2004 prevzali od rodinných príslušníkov na trvalé
uloženie osobný fond bývalého rektora STU prof. Jozefa
Trokana v rozsahu 23 balíkov. Obsiahla pozostalosť tejto
významnej osobnosti školy iste pomôže doplniť neznáme
fakty v histórii STU.

12.1.2 Sprístupňovanie archívneho materiálu
V minulom roku bol roztriedený a uložený materiál prevza-
tý na trvalú úschovu z registratúr FEI, FCHPT a SjF v pred-
chádzajúcich rokoch. Po jeho odbornom spracovaní  pribud-
lo v archívnom fonde FEI 24 archívnych krabíc (281 nových

inventárnych čísiel), vo fonde SjF 12 krabíc (736 inventár-
nych čísiel) a vo fonde FCHPT 44 spracovaných osobných
spisov profesorov, spolu 51 krabíc,  čo predstavuje 6,12 bm
(bežných metrov). 
Archív STU začal so spracovávaním špeciálneho tematického
katalógu k zápisniciam vedeckej rady Elektrotechnickej fa-
kulty SVŠT z rokov 1951/52 – 1974/75, ktorý bude dôležitou
pomôckou pre postupné zdokumentovanie histórie fakulty. 
Z dôvodu záchrany originálu počítačovo spracovali knihu
diplomov absolventov SVŠT z rokov 1961 – 1968 v rozsahu
254 strán. 
V odbornej knižnici pracoviska pribudli 2 nové tituly kníh
z oblasti archívnictva, zahraničné zborníky, 22 nových čí-
siel odborných časopisov. Taktiež bol zaregistrovaný celý
ročník univerzitného časopisu Spektrum a študijné progra-
my STU a jej fakúlt. V roku 2004 ďalej pokračovala odbor-
ná revízia knižničného fondu archívu. 

12.1.3 Využívanie archívnych dokumentov
Archív STU v priebehu roku 2004
- vydal 423 potvrdení o štúdiu na STU pre sociálne účely,
- vyhotovil 3 výpisy skúšok a zápočtov pre absolventov

STU žijúcich v zahraničí,
- vypracoval 45 podkladov pre vystavenie duplikátov dip-

lomov pre oddelenie vzdelávania R STU, 
- vypracoval 3 podklady pre vyhotovenie duplikátov štát-

nicových vysvedčení pre SvF STU,
- vydal 24 potvrdení o zamestnaní pre účely dôchodkové-

ho zabezpečenia,
- potvrdil 1 vylúčenie zo štúdia a 1 vylúčenie zo zames-

tnania z politických dôvodov v zmysle zákona o mimo-
súdnych rehabilitáciách,

- pripravil zoznam absolventov SvF z roku 1979 pre uspo-
riadanie  ich výročného stretnutia.

Archív STU aj v roku 2004 pokračoval vo vyberaní poplat-
kov za vydávanie potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych
dokumentov v zmysle vnútornej smernice STU č. 10/2004
určujúcej výšku poplatkov spojených so štúdiom a taktiež
v zmysle zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002.,
ktorých počet každoročne stúpa. Na poplatkoch archív vy-
bral sumu 39 500,- Sk. Spoplatneniu nepodliehalo 28 potvr-
dení vydaných priamo pre Sociálnu poisťovňu. 
Na pracovníkov Archívu STU sa v priebehu roku celkovo
obrátilo 623 žiadateľov o rôzne druhy potvrdení, výpisov,
odpisov a informácií o STU, z toho 5 záujemcov o štúdium
archívnych dokumentov, ktorí uskutočnili 13 bádateľských
návštev a 14 záujemcov o zapožičanie kníh, časopisov a fo-
tografií. Pracovníkom STU - akademickým funkcionárom,
zamestnancom personálnych a študijných oddelení  ako aj
pracovníkom z iných inštitúcií bolo poskytnutých písomne,
osobne, telefonicky a mailom 67 zaregistrovaných a mnoho
nezaevidovaných informácií o STU.  

12.1.4 Odborná a kultúrno-propagačná činnosť
V tejto oblasti splnili pracovníci archívu niekoľko závaž-
ných úloh, z ktorých je potrebné spomenúť aspoň niektoré:
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- Na požiadanie prorektora J. Kalužného vypracovali ma-
teriál o udeľovaní titulu Doktora technických vied (Dr.
techn.) v rokoch 1901 – 1951 vrátane vyhľadávania záko-
nov a vyhlášok o vedeckej výchove z rokov 1953 – 1990.

- Pre kolégium rektora STU spracovali materiál o prvých
insígniách STU, ktorý bol po doplnení fotografií uverej-
nený v univerzitnom časopise Spektrum.

- Predložili pripomienky k zavedeniu nového hlavičkové-
ho papiera školy a osobného listu akademických funk-
cionárov, ktoré boli vo viacerých bodoch v rozpore
s platnými normami. Akceptované boli len zmeny, ktoré
navrhli v prípade úradného listu. 

- Vyhľadali a poskytli biografické údaje o bývalých pro-
fesoroch STU Ústrednej knižnici SAV pre usporiadanie
výstavy „Slovenskí vzdelanci“, na slávnostnom otvorení
ktorej sa aj zúčastnili.

- Konzultovali s Úradom pre ochranu osobných údajov ap-
likovanie zákona č. 428/2002 v podmienkach STU
a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadne
poplatkov za vystavovanie dokladov pre sociálne účely.

- Napísali článok o budove FCHPT na Kollárovom nám.
pri príležitosti 50. výročia jej otvorenia pre univerzitný
časopis Spektrum.

- Pre stálu rubriku Spektra – Kalendárium spracovali 28
biografických profilov bývalých profesorov STU. 

- Aktualizovali informácie o Archíve STU a požiadali od-
delenie pre styk s verejnosťou o ich doplnenie na www
stránke školy. 

V minulom roku sa pracovníci Archívu STU zúčastnili na:
vedeckej konferencii „50 rokov Slovenského národného ar-
chívu“ a na otvorení výstavy „Dedičstvo národa“ konanej
pri tejto príležitosti, dvoch prezentáciách počítačového sof-
tvéru pre automatizovaný systém správy registratúry, ktorú
zorganizovala firma SOVA, odbornej exkurzii novostavby
Mestského archívu v Budapešti, ktorú zorganizovala
Spoločnosť slovenských archivárov, odbornej prednáške
spojenej s prezentáciou firmy CEIBA o materiáloch a tech-
nológiách na ochranu a reštaurovanie archívnych dokumen-
tov na pôde Slovenského filmového ústavu,
na sympóziu o histórii školstva na Slovensku, organizova-
nom Štátnym archívom v Trnave.

Pracovníci Archívu STU naďalej rozvíjali pracovné kontak-
ty s archívmi UK, EU, SAV, NM, ČVUT a taktiež s oddele-
ním dejín vied a techniky Historického ústavu SAV. 

12.2  VYDAVATEĽSTVO A EDIČNÁ
ČINNOSŤ NA STU

Vydavateľstvo STU je celouniverzitné pracovisko
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Edičná čin-
nosť vydavateľstva je zameraná najmä na vydávanie študij-
nej literatúry – skrípt, vysokoškolských učebníc, monografií
a príručiek pre študentov všetkých fakúlt STU. Zabezpečuje
aj vydávanie a tlač zborníkov vedeckých prác fakúlt, zbor-
níkov z konferencií a odborných seminárov a inej literatúry
z vedeckovýskumnej oblasti pre odbornú verejnosť, príru-
čiek pre celoživotné vzdelávanie, bulletinov, Annual
Reportov, jubilejných publikácií, odborných časopisov, ča-
sopisov pre študentov a pracovníkov STU, propagačných

materiálov STU a iných tlačovín, ako aj vyhotovenie záka-
ziek v tvrdej väzbe. 
V roku 2004 vydalo vydavateľstvo spolu 176 titulov ne-
periodických publikácií. Z toho vydalo 34 titulov skrípt, 20
titulov vysokoškolských učebníc, 8 monografií, 1 titul
skrípt bol umiestnený na www stránkach a 2 tituly (Janíček
a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave, Valigura 
a kol.: Chemické tabuľky) boli zviazané do tvrdej väzby, 
a to v celkovom počte 31 428 výtlačkov a 1 086 vydavateľ-
ských hárkov. Prvých vydaní bolo 51 titulov, reedícií a do-
tlačí bolo 12 titulov. Na vydanie skrípt, vysokoškolských 
učebníc a monografií, čo bolo spolu 3 305 tis. tlačových
hárkov (6 610 tis. strán formátu A/4), sa spotreboval mate-
riál vo finančnej čiastke 1 368 tis. Sk (v tom sú zahrnuté aj
práce v kooperácii – vyhotovenie osvitov na obálku).
Autorské odmeny na študijnú literatúru boli spolu 1 179 tis.
Sk. Hodnota hrubej predajnej produkcie študijnej literatúry
bola spolu 3 117 tis. Sk. 
Ďalej vydalo 68 zborníkov vedeckých prác, či zborníkov
z odborných seminárov a konferencií, 30 príručiek, 7 učeb-
ných textov a 8 vedeckých prác (pričom 4 tituly neperiodic-
kých publikácií vyšli len na CD médiu, resp. k 15 vytlače-
ným titulom vyšlo aj CD médium). Uvedeným titulom bolo
pridelené číslo ISBN. Číslo ISBN nebolo pridelené 9 titu-
lom študijných programov, 4 titulom Annual Reportom,
správam, autoreferátom a príručkám pre interné potreby.
Periodikám Vedecké práce MTF, Journal of Electrical
Engineering (FEI), Alfa (FA), Almanach znalca (SvF)
a Slovenská antropológia (V STU, SAS) bolo pridelené čís-
lo ISSN, vychádzajú 2 až 6 razy do roka. Študentským pe-
riodikám (OKO, Škrt) číslo ISSN nebolo pridelené. Okrem
toho vydavateľstvo vytlačilo 111 zákaziek rôznych materiá-
lov – autoreferáty, rozličné tlačoviny, propagačný materiál,
časopisy a pod. Na uvedenú produkciu, čo bolo 2 002 tis.
tlačových hárkov (4 004 tis. hárkov formátu A/4) boli cel-
kové materiálové náklady a práce v kooperácii v hodnote
1 094 tis. Sk. 
V knihárskej dielni sa pre potreby rektorátu, fakúlt a praco-
vísk STU spracovalo spolu 48 rôznych zákaziek, z toho bo-
lo vyhotovených 4 338 obalov a do tvrdej väzby zviazaných
252 časopisov, 88 správ, 23 protokolov a 16 mzdových lis-
tov, vyhotovilo sa 440 krabíc na celouniverzitný Študijný
program a iné drobné zákazky. Na tieto zákazky sa spotre-
boval materiál v hodnote 79 tis.
Celkovo sa vo vydavateľstve vytlačilo spolu 5 639 tis. tlačo-
vých hárkov, t. j. 11 278 tis. strán formátu A/4 (na strany
formátu A/4 sú prepočítané aj práce v knihárskej dielni)
s materiálovými nákladmi v hodnote 2 541 tis. Sk vrátane
spotreby v knihárskej dielni. 
V rámci prerozdelenia medzi pracoviskami STU dostalo vy-
davateľstvo spolu 2 143 tis. Sk (FA – 49 tis. Sk, FEI – 327
tis. Sk, FIIT – 150 tis. Sk, FCHPT – 16 tis. Sk, MTF – 500
tis. Sk, SvF – 400 tis. Sk, SjF – 400 tis. Sk, R – 295 tis. Sk,
ŠDaJ – 6 tis. Sk). Tieto finančné prostriedky boli určené na
nákup polygrafického materiálu na tlač študijnej literatúry
a merkantilu a na úhradu vyhotovenia osvitov do publikácií.
Vydavateľstvo sa snaží neustále zvyšovať kvalitu svojej pro-
dukcie nielen po obsahovej, ale aj po technickej stránke.
Všetky prvé vydania a mnohé z reedícií, vzhľadom na ich
značnú prepracovanosť sú spracované sadzbou buď vo vlast-
nej réžii, alebo v spolupráci s autorom. Pôvodne písané na
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stroji, resp. v T602 ostali len nezmenené reedície. Väčšina
titulov študijnej literatúry prešla jazykovou a technickou
úpravou vydavateľstva. V réžii vydavateľstva boli tiež spra-
cované i vyhotovené grafické návrhy väčšiny obálok tejto 
literatúry. Všetky tituly vysokoškolských učebníc, monogra-
fií, zborníkov, niektoré skriptá a príručky vyšli v štandar-
dnej úprave. Takmer všetky vysokoškolské učebnice 
a monografie mali plnofarebnú obálku, ktorá sa robila vo
vlastnej réžii. Vzhľadom na to, že vo vydavateľstve chýbal
takmer celý rok 1 pracovník – tlačiar (nezáujem pre nízke
mzdové ohodnotenie) a stroje sú na hranici životnosti, kaž-
dá náročnejšia tlač (plocha, alebo plnofarebná) si od pra-
covníkov vyžiadala veľký stres, úsilie a entuziazmus.
Strojové zariadenie, najmä však tlačové stroje, si pre svoj
vek vyžadujú neustálu opravu, čo sa prejavuje najmä pri 
dodržaní kvality tlače. Autori a fakulty prijali takto vyhoto-
vené učebnice (približuje tým produkciu k trendom v spo-
ločnosti), ale zrejme pre žiadne investovanie do strojového
vybavenia vydavateľstva (predovšetkým tlačového stroja),
nebude môcť vydavateľstvo tieto služby poskytovať. 
Viaceré zákazky boli vyhotovené v rámci rôznych podpor-
ných programov. Taktiež sa niektoré tituly robili v kooperá-
cii s inými vysokými školami, či organizáciami (napr.
SAV), resp. s podporou sponzorov. 
Predaj študijnej literatúry zabezpečovali fakulty prostred-
níctvom 5 súkromných kníhkupectiev lokalizovaných na
jednotlivých fakultách, ktoré finančné prostriedky z predaja
odvádzali na príslušné fakulty. Len študijná literatúra
Fakulty architektúry sa predávala v kníhkupectve na
Stavebnej fakulte.
Vydavateľstvo v uplynulom roku nedostalo do svojho roz-
počtu žiadne finančné prostriedky na zakúpenie nových 
zariadení, resp. počítačových zostáv, preto sa rozhodlo 
z prostriedkov podnikateľskej činnosti zakúpiť rýhovací 
a perforovací stroj, laminovací stroj a 2 počítače s tlačiarňa-
mi (2 monitory ako dar vydavateľstvo dostalo od MTF) 
v celkovej sume 333 235,- Sk (staré zariadenie bolo už na
hranici technickej bezpečnosti a životnosti, resp. už nepra-
covalo). Bez týchto zariadení by vydavateľstvo nebolo
schopné poskytovať žiadané služby. Treba však poznamenať,
že vydavateľstvo z prostriedkov podnikateľskej činnosti nie
je schopné zakúpiť prepotrebný tlačový stroj.
V septembri uvedeného roku sa priestory v budove vydava-
teľstva vo dvore medzi SjF, FCHPT a SvF bez prerušenia
práce vymaľovali.
Vedúca pravidelne prispieva do periodika Knižná revue
zoznamom vydaných publikácií. Naďalej spolupracuje 
s Jazykovedným ústavom Slovenskej akadémie vied. 

12.3  VYSOKOŠKOLSKÝ UMELECKÝ
SÚBOR TECHNIK

VUS TECHNIK v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
pracoval v zložení

doc. Ing. Michal Božík, PhD. ...riaditeľ súboru
Ing. Mária Feketeová .................tajomníčka súboru
Ľubica Mešková.........................umelecká vedúca Folklórneho súboru
Martin Meško.............................organizačný vedúci Folklórneho súboru
Denisa Cicáková.........................krojárka Folklórneho súboru
Ing. Ján Stupka...........................primáš ľudovej hudby Folklórneho súboru

Mgr. Mirko Krajči......................umelecký vedúci Komorného orchestra
Martin Leginus...........................dirigent Komorného orchestra
Alexandra Strelková...................organizačná vedúca KO 
Mgr. Juraj Jartim........................dirigent Speváckeho zboru
Mgr. Branislav Kostka...............dirigent Speváckeho zboru
Jana Hrabovcová ........................organizačná vedúca SZ do 31. 10. 2004
Juraj Caránek..............................organizačný vedúci SZ od.1. 11. 2004
Mgr. Jaroslava Poláčiková.........tajomníčka Speváckeho zboru

Folklórny súbor
V roku 2004 absolvoval súbor 22 domácich vystúpení, 3 za-
hraničné vystúpenia, 2 zájazdy. Zúčastnil sa na FF Oživené
tance v Bratislave, na FF Myjava, na FF Východná, na
Akademickej Nitre, kde získal cenu za výborné spracovanie
a prevedenie hudby a tancov z Kalotaszegu. Súbor absolvo-
val zahraničné zájazdy do Talianska a Srbska. 

Spevácky zbor
vystupuje pri všetkých významných podujatiach v rámci
STU. V roku 2003 absolvoval 17 domácich vystúpení z toho
4 veľké koncertné vystúpenia, 5 koncertov v zahraničí
(Taliansko, Česká republika). 

Komorný orchester
absolvoval 15 domácich vystúpení a 7 koncertov v zahraničí
(Nemecko). 

Za hodnotené obdobie všetky zložky súboru Technik absol-
vovali 75 vystúpení.
Súbor pripravil 2 galaprogramy venované akademickej obci
STU (marec, december).
Rozhodujúcou náplňou činnosti súboru bolo udržať dosiah-
nutú umeleckú úroveň aj dôsledok výmeny viacerých čle-
nov vo všetkých zložkách súboru. V roku 2004 bolo prija-
tých 32 nových členov. 

Financovanie súboru bolo zabezpečené z: 
R-STU 750.000,- Sk
MŠ SR 300.000,- Sk
Spolu 1,050.000,- Sk

V súčasnom období sa členská základňa pohybuje:
FS 74
KO 28
SZ 40
vedenie 2
celkovo 144
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