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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

SPRÁVA 
o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2018 

 
 
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 41, ods. (7) – Správna rada verejnej vysokej školy 
najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej 
činnosti. Podporuje posilňovanie väzby verejných vysokých škôl a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje 
verejný záujem v činnosti verejných vysokých škôl, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. 
 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2018 informuje aj o prerokovávaných a schválených 
materiáloch, uzneseniach a záveroch. V roku 2018 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a dve schvaľovania procedúrou „per rollam“. 

 
Zasadnutia Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „SR STU“) prebehli 
v roku 2018 v súlade s § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadne zasadnutia boli uznášaniaschopné, viedol ich 
predseda SR STU, Ing. Vladimír Slezák, za prítomnosti rektora univerzity, prof. Ing. Roberta 
Redhammera, PhD. Podľa programu zasadnutí sa ich zúčastňoval aj prorektor a kvestor STU. 
 
 

1. riadne zasadnutie Správnej rady STU_07. 06. 2018  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 12 členov správnej rady, ospravedlnili sa 2 členovia.    
 

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

1.  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 

x  

2.  Ing. Juraj Hirner 
 

x  

3.  Ing. Peter Kostík 
 

x  

4.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

5.  Ing. Ján Király 
 

x  

6.  Ing. Richard Marko x  

7.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

8.  doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. 
 

x  

9.  prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
 

 x - ospravedlnený 

10.  Bc. Martin Ondraščin 
 

x  

11.  Ing. Miroslav Havlík 
 

x  

12.  JUDr. Anton Ondrej, MBA 
 

x  

13.  Ing. Igor Vida 
  

 x - ospravedlnený 

14.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

x  
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1/  Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia bez zmeny  

 Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2017, ktorá sumarizovala informácie 
o zasadnutiach, odporúčaniach k činnosti a súpis rozhodnutí Správnej rady STU za rok 2017.  

 Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2017, prezentované výsledky zahŕňajú 
hospodárenie celej STU vrátane všetkých súčastí univerzity – jednotlivých fakúlt 
a ostatných univerzitných pracovísk a účelových zariadení.  

 odmenu rektorovi STU, predseda správnej rady predniesol návrh na priznanie odmeny 
rektorovi s príslušným odôvodnením. 

 
2/  Správna rada STU dala predchádzajúci písomný súhlas 

 s návrhom rektora na prevod nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave zapísaných na LV č. 2109 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, 
katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec a k. ú. Gabčíkovo 

 s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (k. ú. Staré Mesto: parc. č. 21738/6 a parc. č. 21725/9) 
v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., sídlo: Turbínová 3, 829 05 Bratislava – 
mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 823 542. 

 
3/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie  

 návrh rozpočtu STU na rok 2018, nakoľko návrh nebol ešte schválený v Akademickom 
senáte STU. Rozpočet bol členmi Správnej rady STU odporučený schváliť procedúrou per 
rollam. 

 Dlhodobý zámer STU na roky od 2018, základný strategický dokument rozvoja univerzity na 
obdobie od roku 2018, ktorý je vypracovaný v súlade s § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 z 21. 
februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Deklaruje vlastnú identitu univerzity, formuluje jej poslanie, vízie, strategické ciele i nástroje 
na ich dosiahnutie. Dlhodobý zámer STU bol diskutovaný v akademickej obci STU v mesiacoch 
december 2017 až február 2018, bol prerokovaný vo Vedeckej rade STU dňa 16.05.2018 a 
schválený v Akademickom senáte STU dňa 28.05.2018. 

 Výročnú správu o činnosti STU za rok 2017, ktorá sumarizuje najdôležitejšie udalosti univerzity 
v roku 2017, výsledky jej vzdelávacej činnosti, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, 
výsledky v oblasti rozvoja vysokej školy, medzinárodnej spolupráce a pod. 

 informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch STU. 

 informáciu o stave plnenia uznesení. 
 
4/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 

 
Rektor oboznámil prítomných o udalostiach, ktoré sa udiali v období od posledného  
zasadnutia správnej rady. K tým najvýznamnejším patrili: 

 predloženie návrhu zákonov  
o ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové 
znenie 

o o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie 

 podpísanie novej KZ na rok 2018 – zmena výška hodnoty gastrolístkov na 3,80 € 

 informácia k štátnym programom VaV, štátnej vednej politiky, Národnému programu rozvoja 
výchovy a vzdelávania (NPRVV) 

 uskutočnenie Okrúhlych stolov 
o s premiérom k internátom – financie pre STU na rok 2018 vo výške 3,95 M€ 
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o k výzve zameranej na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe – duálne Bc. 

a Ing. programy 
o ku Konceptom výziev na podporu UVP/VC/ Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné 

počítanie 
o Informačný seminár pre žiadateľov o NFP výzvy na podporu teamingových výskumných centier 

mimo Bratislavského kraja 

 od 1.5.2018 je v platnosti nový predpis k dlhodobým pobytom v SR – nová regulácia vydávania víz 
a povoleniam k pobytom 

 stav prihlášok - nárast prihlášok  k 30.5.2018 oproti 2017 (grafy predstavené priamo na zasadnutí) 

 zvolený nový kandidát na dekana MTF STU - prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

 zvolený nový kandidát na dekana FA STU - prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
 

K tým výnimočným udalostiam patrili: 

 Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vydalo výnimočnú publikáciu PREČO PYRAMÍDA? 

 STU založilo v októbri 2018 Výskumné centrum STU v Shanghaji 

 VUS Technik STU oslávilo 65. výročie založenia  
 

 
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_07. 06. 2018 

 
UZNESENIE: 1.1/2018-SR 
Správna rada STU schválila program bez zmeny. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.2/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení.  
 
UZNESENIE: 1.3/2018-SR 
Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2017 a ukladá tajomníčke  
zverejniť predmetnú správu na internetovej stránke STU.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.4/2018-SR 
Správna rada STU prerokovala návrh rozpočtu STU na rok 2018 s pripomienkami. 
UZNESENIE: 1.4.1/2018-SR 
Správna rada STU žiada doplniť návrh o porovnanie s minulým obdobím. 
UZNESENIE: 1.4.2/2018-SR 
Správna rada STU súhlasí so schválením rozpočtu STU na rok 2018 procedúrou per rollam po schválení  
dokumentu v Akademickom senáte STU. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.5/2018-SR 
Správna rada STU v súlade s § 41 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prerokovala Dlhodobý zámer STU na roky od  
2018 s pripomienkami. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
UZNESENIE: 1.6/2018-SR 

 Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2017.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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UZNESENIE: 1.7/2018-SR 
Správna rada STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2017 a Účtovnú závierku STU za rok  
2017, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Súčasne schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia  
v súlade s návrhom vo výročnej správe o hospodárení za rok 2017.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.8/2018-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na prevod nehnuteľností 
vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV č. 2109 vedenom Okresným 
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec a k. ú. Gabčíkovo. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.9/2018-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena 
na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (k. ú. Staré Mesto: parc. č. 
21738/6 a parc. č. 21725/9) v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., sídlo: Turbínová 3, 829 
05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 823 542. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.10/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informácie o aktuálnych témach na STU.  
 
UZNESENIE: 1.11/2018-SR 
Správna rada STU prerokovala informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch STU a berie ho na 
vedomie. 
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.12/2018-SR 
Správna rada STU v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi  
STU prof. Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD.: 

a) mimoriadnu odmenu z dotačných prostriedkov a za osobný prínos k projektovej úspešnosti STU 
b) odmenu z prostriedkov podnikateľskej činnosti za hospodársky výsledok, ktorý dosiahla STU za rok 

2017 a za aktívnu účasť pri získavaní podnikateľských aktivít 
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

Rokovanie Správnej rady STU_26. 06. 2018 per rollam  

 
Správna rada STU predložila na rokovanie per rollam návrh na Rozpočet Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave na rok 2018. 
 
Počet členov SR STU s hlasovacím právom:  14 
Počet hlasujúcich:     14 
 
Uznesenie z rokovania Správnej rady STU_26. 06. 2018 per rollam  

 
UZNESENIE: 1/2018-SR_PR 
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave „per rollam“ hlasovaním schválila Rozpočet STU  
na rok 2018. 
(Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 



 

 5 

 

Rokovanie Správnej rady STU_16. 07. 2018 per rollam  

 
Správna rada STU predložila na rokovanie per rollam návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 
 
Počet členov SR STU s hlasovacím právom:  14 
Počet hlasujúcich:     14 
 
Uznesenie z rokovania Správnej rady STU_16. 07. 2018 per rollam  

 
UZNESENIE: 2/2018-SR_PR 
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave „per rollam“ hlasovaním dáva predchádzajúci  
písomný súhlas s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 2139 k. ú. Staré Mesto: parc. č. 7993 a parc. č. 
7992/15) v prospech Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 
823 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2852/B. 
(Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

2. riadne zasadnutie Správnej rady STU_27. 11. 2018  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 11 členov správnej rady, ospravedlnili sa 3 členovia.    
 

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

1.  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 

x  

2.  Ing. Juraj Hirner 
 

x  

3.  Ing. Peter Kostík 
 

x  

4.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

5.  Ing. Ján Király 
 

x  

6.  Ing. Richard Marko x  

7.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

8.  doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. 
 

 x - ospravedlnený 

9.  prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
 

x  

10.  Bc. Martin Ondraščin 
 

 x - ospravedlnený 

11.  Ing. Miroslav Havlík 
 

x  

12.  JUDr. Anton Ondrej, MBA 
 

x  

13.  Ing. Igor Vida 
  

 x - ospravedlnený 

14.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

x  
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1/  Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia bez zmeny.  

 odmenu rektorovi STU, predseda správnej rady predniesol návrh na priznanie odmeny 
rektorovi s príslušným odôvodnením. 

 
2/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie  

 informáciu o stave plnenia uznesení. 

 informáciu o energetických úsporách STU vyplývajúcich zo zrealizovaných investícií a opráv 
od roku 2009. 

 porovnanie schváleného rozpočtu STU na rok 2018 so skutočnosťou roku 2017 a výhľadom 
rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2019 – 2021. 

 priebežnú správu o predaji areálu ÚZ v Gabčíkove k 31.10.2018. 

 iniciatívny materiál Ing. Marka - návrh pravidiel, resp. kritérií na prípadnú selekciu budúcich 
možných partnerstiev. 

 
3/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 
  
K tým najvýznamnejším patrili: 

 prebiehajúce voľby na rektora STU – dňa 26.11.2018 sa uskutočnilo predstavovanie 
kandidátov na rektora, ktorými sú: 

o prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
o prof. Ing. Stanislav Stanko, PhD. 
o prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 

 v súvislosti s ukončením svojho funkčného obdobia rektor pozval 
prítomných na neformálne stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť aj za 
prítomnosti nového rektora v priebehu marca 2019 

 predloženie návrhu zákonov  
o ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové 
znenie 

o o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie 

 univerzitné projekty ACCORD, Teaming (BXL) 

 projekty Dlhodobého strategického výskumu 

 výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít  
 
K tým výnimočným udalostiam patrili: 

 VUS Technik STU oslavuje tento rok 65. výročie založenia – v rámci osláv sa dňa 
17.12.2018 o 19:00 hod uskutočnil v SND vianočný koncert “Prajeme Vám..“, na ktorý 
rektor všetkých srdečne pozval 

 
 

Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_27. 11. 2018 

 
UZNESENIE: 2.1/2018-SR 
Správna rada STU schválila program s pripomienkami. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.2/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení.  
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UZNESENIE: 2.3/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o energetických úsporách STU vyplývajúcich zo 
zrealizovaných investícií a opráv od roku 2009. 
 
UZNESENIE: 2.4/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie porovnanie schváleného rozpočtu STU na rok 2018 so skutočnosťou  
roku 2017 a výhľadom rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2019 – 2021. 
 
UZNESENIE: 2.5/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie priebežnú správu o predaji areálu ÚZ v Gabčíkove k 31.10.2018 
a navrhuje pokračovať v predaji v zmysle platnej legislatívy. 
 
UZNESENIE: 2.6/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informácie o aktuálnych témach na STU.  
 
UZNESENIE: 2.7A/2018-SR 
Správna rada STU berie na vedomie iniciatívny materiál Ing. Marka - návrh pravidiel, resp. kritérií na 
prípadnú selekciu budúcich možných partnerstiev a odporúča novému vedeniu univerzity zaoberať sa ním. 

  Z: Vedenie STU 
  T: jún 2019 

 
UZNESENIE: 2.8/2018-SR 
Správna rada STU v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi STU prof.  
Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD.: 

a) mimoriadnu odmenu z dotačných prostriedkov a za osobný prínos a koordinovanie univerzitných 
výskumných projektov; 

b) odmenu z prostriedkov podnikateľskej činnosti za rozvoj a aktívnu účasť pri získavaní 
podnikateľskej aktivity na STU. 

(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2018 informuje o prehľade najdôležitejších 
udalostí, prerokovávaných a schválených materiáloch, uzneseniach a záveroch. Správna rada na svojich 
zasadnutiach dala podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ako aj odporúčania pre Vedenie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Správna rada sa na všetkých zasadnutiach zišla v 
predpísanej nadpolovičnej väčšine, vždy plne podporila aktivity a opatrenia rektora na plynulé 
zabezpečenie efektívneho chodu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 
Bratislava, 20. 06. 2019 
 
 
 
 
 

   Ing. Vladimír Slezák, v.r. 
                     predseda Správnej rady STU 


