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Z á p i s n i c a č. 15
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 5. 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 30
senátorov.
Ospravedlnení: R. Mesiar (SvF), Ľ. Šumichrast (FEI), M. Huba (FEI), V. Vojtek (FIIT)
Neospravedlnení: K. Hrušková, D. Potomová (SvF), M. Lenobel (SjF), J. Jurčo, M. Španová
(FCHPT), L. Potoková (FA)
Senát bol uznášaniaschopný.
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, doc. R. Redhammer, prof. J. Kalužný,
prof. R. Špaček, Ing. H. Žideková, Ing. Hlinková, Ing. F. Hulík, Ing. B. Bőhmer, Ing. D.
Knap, Ing. J. Špička, doc. A. Gatial, prof. B. Rohaľ-Ilkiv, prof. G. Hulkó
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 25. 4. 2005
3. Aktuálne otázky STU
4. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2004
5. Návrh rozpočtu STU na rok 2005
6. Úpravy dotácie na rok 2005 k 16. 5. 2005
7. Návrh štatútu Rady ubytovaných študentov – 1. čítanie
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.
Predseda AS STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia AS STU.
Konštatoval, že materiály na zasadnutie boli riadne a včas zaslané všetkým senátorom. Na
rokovanie boli všetky materiály pripravené i v písomnej forme v počte 10 ks. Členom AS
STU bol zaslaný aj návrh cenotvorby poplatkov za ubytovanie – tento materiál bude
prerokovaný na zasadaní v júni.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice schválení
doc. Ing. František Urban, CSc.
Jana Rőschlová
a za skrutátorov:

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Peter Iring
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice
Prezentovalo sa 30 senátorov
(za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).
AS STU schválil program zasadnutia.
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 16. 5. 2005
Zápisnica z 25. 4. je podpísaná overovateľmi a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť.
Uznesenie č. 13/2 – trvá. Prorektor Kalužný spolu s komisiou pre započítavanie pracovných
výkonov vypracujú materiál o spôsobe financovania doplnkového pedagogického štúdia.
Návrh uznesenia č. 14/5/2005
Legislatívna komisia AS spolu s JUDr. Fabianovou pripravia list ministrovi školstva
v súvislosti so zaregistrovaním štatútu. List ministrovi predloží rektor STU spolu s predsedom
AS.
List bol odoslaný vedúcemu služobného úradu MŠ SR Petrovi Mederlymu 9. 5. 2005
Predseda AS STU skonštatoval, že štatút ešte stále nie je zaregistrovaný; minulý týždeň
prišiel oznam o zaregistrovaní jednej z príloh štatútu, ale o zaregistrovaní štatútu ešte nemáme
správy.
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.
Materiál bol zo strany Ing. Hulíka vypracovaný, po prerokovaní s rektorom a kvestorkou
bude predložený na júnovom zasadnutí AS STU. Študentská časť AS STU s posunom
termínu súhlasila.
Predsedníctvo malo jedno zasadnutie 16. mája, zaoberalo sa návrhom programu dnešného
zasadnutia, zápisnicu dostali všetci členovia AS STU.
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU
V rámci tohto bodu vystúpil rektor STU prof. V. Báleš, ktorý informoval o troch rokovaniach
vedenia STU a jednom rokovaní kolégia rektora STU, ktoré sa zaoberali najmä:
• prerokovaním a odsúhlasením Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2004
a rozpočtu STU na rok 2005,
• vypísaním verejnej anonymnej súťaže na logo STU,
• rozdelením ubytovacích kapacít na STU, tak ako to predložili študenti ubytovaní na STU,
• zmenou dodávateľa výpočtovej techniky na STU. Na základe výberového konania novým
dodávateľom bude firma AGEM,
• stavom implementácie projektu bezpečnostného systému na STU. Konštatovalo sa, že je
potrebná väčšia pozornosť tejto problematike zo strany dekanov,
• novým organizačným poriadkom ICV, ako aj smernicou pre uskutočňovanie
celoživotného vzdelávania na STU,
• dizertačnými skúškami na STU,
• projektom telefonizácie,

•
•
•
•
•
•

stavom financovania technologického inkubátora na STU,
novými počtami miest pre interných doktorandov (je ich 211),
cenou poplatkov neštudujúcich na STU,
prípravou novej webovej stránky na STU.
Na kolégiu rektora sa bude podrobne rokovať o implementácii IAS, 8. – 10. 6. bude
rokovanie s dodávateľom TU Graz.
Vedenie odsúhlasilo pravidlá pre započítavanie pedagogických výkonov medzi fakultami
STU tak, ako ho vypracovala a predložila komisia vedená prof. Finkom. Materiál musí
byť ešte odsúhlasený kolégiom rektora a na rokovanie senátu bude predložený v júni.

Doc. Dický sa zaujímal o výber nového dodávateľa výpočtovej techniky. Prorektor Molnár
vysvetlil, že nový dodávateľ bol určený na základe výberového konania, ktoré bolo oznámené
vo Vestníku. STU sa riadila zákonom o verejnom obstarávaní.
K bodu 4 – Výročná správa o hospodárení za rok 2004
Rektor STU informoval členov AS STU, že hospodárenie v roku 2004 bolo ovplyvňované
dvomi závažnými momentmi – štátnou dotáciou, prechodom na štátnu pokladnicu v priebehu
roku 2004 a skutočnosťou, že STU sa stala platiteľom DPH. Hospodárenie bolo ukončené
s kladným hospodárskym výsledkom. Získali sme veľmi veľa domácich a zahraničných
projektov, čo zlepšilo našu bilanciu, boli sme úspešní aj v podnikateľskej činnosti (tak ako
nikdy doteraz). Vedenie odporúča, aby fakulty viac financií z projektov dávali do nákladovej
časti.
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala prítomných, že správa je spracovaná v súlade
s pokynmi MŠ SR. Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje zisk 41 267 tis. Sk, oproti
predchádzajúcemu roku je to nárast o 40 %. Pritom hospodársky výsledok za hlavnú činnosť
školy predstavuje stratu 6,8 milióna korún, zisk z podnikateľskej činnosti 48,1 milióna korún.
Pani kvestorka stručne informovala prítomných o obsahu 19 tabuliek, ktoré sú súčasťou
výročnej správy.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala výročnú správu na svojom zasadaní 23. 5. 2005,
k predloženému materiálu nemá námietky a odporúča ho schváliť AS STU.
V diskusii k výročnej správe bolo objasnené uhrádzanie daní z hlavnej činnosti a z
podnikateľskej činnosti školy. Prof. Šimon upozornil na problém, že zahraničné granty síce
prinášajú financie, ale 20 % príde až po dokončení projektu a treba ich vopred uhradiť.
Doc. I. Hudec sa zaujímal ako univerzita použila percentá z podnikateľskej činnosti. Pani
kvestorka prítomných informovala, že odvod vo výške 1 % osobných nákladov bol použitý na
dofinancovanie celouniverzitných IS a VT pri delení dotácie z MŠ SR, o ďalší odvod
v zmysle Pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti vo výške 1% z celkových výnosov
PČ súčasti ešte požiadané neboli, uskutoční sa to po schválení výročnej správy. Použitie tejto
čiastky bude ešte predmetom schvaľovania.
Návrh uznesenia č. 15/1/2005
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2004 bez pripomienok.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 31 členov AS STU
(za – 31, proti – 0, zdržalo sa – 0)

AS STU schválil uznesenie č. 15/1/2005 jednomyseľne.
K bodu 5 – Návrh rozpočtu STU na rok 2005
Rektor STU upozornil na to, aby dekani, ekonomické oddelenia a tajomníci fakúlt sa viac
zamysleli nad finančnými prostriedkami získanými podnikateľskou činnosťou a využívali ich
tak, aby sa univerzita dopracovala k vyrovnanému rozpočtu a zbytočne nevznikali vysoké
zisky, z ktorých sa odvádzajú dane.
Kvestorka bližšie charakterizovala metodiku tvorby – zostavenie rozpočtu. Z úrovne rektorátu
boli zadefinované náklady na energie vychádzajúce z plánov odborných útvarov jednotlivých
súčastí a daní z nehnuteľností, ostatné položky rozpočtu ako na strane nákladov, tak i výnosov
si plánovali súčasti univerzity.
Je potrebné venovať pozornosť podnikateľskej činnosti v nákladovej časti, pomer osobných
nákladov a ostatných prevádzkových nákladov by mal byť optimalizovaný. Prakticky všetky
súčasti majú nákladovú položku 551 – odpisy nulovú. Jednoznačne prístroje, ktoré sa pri
podnikateľskej činnosti používajú, treba dať do odpisov ako nákladovú položku.
V diskusii doc. I. Hudec navrhol, aby súčasťou rozpočtu bol aj rozvojový program univerzity,
napr. rozvoj ľudských zdrojov. V súčasnosti je na univerzite veľa nositeľov grantov, chýba
však generácia, ktorá bude v tom pokračovať. Mali by sme sa naučiť využiť všetky zdroje
z podnikateľskej činnosti. Každý vedúci katedry sa snaží mať rezervu na naštartovanie roka,
ale väčšinu príjmov by sme mali dať do nákladov. Ten systém, keď sa veľa šetrilo je už asi za
nami, teraz by sme mali myslieť na rozvoj.
Ekonomická komisia AS STU na svojom zasadaní 23. 5. 2005 prerokovala návrh rozpočtu a
odporúča AS STU materiál schváliť.
Návrh uznesenia č. 15/2/2005
AS STU schvaľuje Návrh rozpočtu STU na rok 2005.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 29 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdržalo sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 15/2/2005 jednomyseľne.
K bodu č. 6 – Úpravy dotácie na rok 2005 k 16. 5. 2005
Vysvetlenie k úprave dotácie podala kvestorka STU. K 16. 5. 2005 je stav pridelenej dotácie
bežných výdavkov v celkovom objeme 1 389 881 tisíc korún, úpravy dotácie z MŠ SR
predstavujú čiastku 135 452 tis. Sk s účelovým určením na rozvojové projekty, aplikovaný
výskum, projekty VEGA, MVTS, KEGA, APVT. Čiastka 18 590 tis. Sk na dofinancovanie
pôvodného rozpisu dotácie z titulu poskytnutia upresnených údajov sa do dnešného dňa nedá
rozpočítať na fakulty, lebo ministerstvo školstva nechce zverejniť, ktoré zmeny v databáze
študentov akceptovalo. Až po zverejnení vstupných údajov bude možné realizovať prepočet
pôvodnej dotácie. Vedenie predkladá návrh, aby čiastka 18 590 tis. Sk zostala viazaná na
Rektoráte STU a až po vyjadrení MŠ SR sa tieto prostriedky rozpíšu na fakulty.
Pravdepodobne na jesennom senáte by sa tento materiál mal schvaľovať.
Úpravy dotácie na kapitálové výdavky predstavujú čiastku 49 735 tis. Sk, ktorá má presné
účelové určenie.

EK AS STU prerokovala tento materiál a navrhuje ho schváliť bez pripomienok.
Návrh uznesenia č. 15/3/2005
AS STU schvaľuje Úpravy dotácie STU na rok 2005 k 16. 5. 2005 bez pripomienok.
Hlasovanie:
prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 15/3/2005 jednomyseľne.
Z diskusie o dotácii vyplynulo ďalšie uznesenie.
Návrh uznesenia č. 15/4/2005
AS STU žiada rektora, aby najneskôr na 1. jesenné zasadanie AS STU pripravil rozpis
navýšenia pôvodnej dotácie v celkovom objeme 18 590 mil. Sk.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 30 členov AS STU
(za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0)
AS STU schválil uznesenie č. 15/4/2005 jednomyseľne.
K bodu 7 – 1. čítanie návrhu Štatútu Rady ubytovaných študentov
Predseda LK AS prof. Koman informoval prítomných o návrhu štatútu, ktorý študenti
prerokovali s Ing. Hulíkom a JUDr. Fabianovou, ich pripomienky boli zapracované a návrh
štatútu by mal byť v poriadku. Návrh štatútu plne zodpovedá ubytovaciemu poriadku, sú tu
presne vymedzené kompetencie RUŠ. Členovia LK AS nemali k tomuto návrhu pripomienky.
Podľa vysvetlenia M. Repka, RUŠ bude problémy prerokúvať s riaditeľom účelových
zariadení Ing. Hulíkom. Ak členovia AS STU budú mať k predloženému návrhu štatútu
závažné pripomienky, LK AS znovu štatút prerokuje..
Pripomienky treba predložiť najneskôr do 13. 6. – do zasadania P AS.
K bodu 8 – Rozličné
1/ Doc. Gondár - Nie je jasné postavenie CVT pri zabezpečovaní softvérových produktov pre
viacero fakúlt. Vypršala licencia na program Pro/Ingineer, CVT tvrdilo, že ho používalo 5
fakúlt, ale nevedeli povedať konkrétne, ktoré pracoviská. Na zakúpenie novej licencie sú
potrebné finančné prostriedky. Fakulty nevedia ako treba postupovať. Rektor o týchto
problémoch počul prvýkrát. Bolo by vhodné, aby na budúcom zasadnutí senátu bol prítomný
aj zástupca CVT, aby sa mohla táto problematika vydiskutovať. Na STU je momentálne taká
situácia, že viacero programov je zakúpených centrálne a viacero v rámci fakúlt.
2/ Predseda AS prof. Žalman upozornil na skutočnosť, že metodickým listom na začiatku
akademického roka sa upravil spôsob registrácie počítačov a z toho vyplýva, že PC sa
nemôžu kupovať z bežných prostriedkov. Pani kvestorka vysvetlila, že nám takéto pravidlá
boli nanútené, vedenie o probléme vie a upraví smernicu tak, aby to vyhovovalo našej
univerzite.
3/ Prof. Návrat upozornil, že ešte stále nebolo vyriešené priestorové usporiadanie medzi FIIT
a FEI. Rektor s prorektorom E. Bučkom predložili viacero riešení, ale raz FEI a raz FIIT
riešenia neprijíma.

Členovia dostali proti podpisu 1 exemplár Výročnej správy o činnosti STU za rok 2004 a 1
odznak STU.
Najbližšie zasadanie predsedníctva AS STU bude 13. júna 2005 o 14.00 hod.
Najbližšie zasadanie AS STU bude 27. júna 2005 o 14.00 hod.

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

Overili:
doc. Ing. František Urban, CSc.
Jana Rőschlová
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

