
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 20 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 27. 3. 2006 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 
Ospravedlnení: prof. V. Macura (SvF), prof. P. Šimon (FCHPT), prof. K. Balog (MTF), P. 
Iring (MTF) 
Neospravedlnení: A. Kosová (SvF), L. Zmoray (FA) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár, doc. E. Bučko, prof. J. Kalužný, prof. R. Špaček, doc. 
R. Redhammer, Ing. H. Žideková, prof. F. Janíček, prof. P. Gál, prof. Ľ. Molnár, Ing. J. 
Špička, Ing. B. Bőhmer 
 
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov  
a overovateľov zápisnice  
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
Predseda legislatívnej komisie AS M. Koman odovzdal osvedčenie o zvolení za člena AS 
Štefanovi Horváthovi z MTF. 
 
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 27. 2. 2005  
3. Aktuálne otázky STU 
4. Schválenie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2005 
5. Rozpis dotácie MŠ SR na rok 2006 
6. Uvoľnenie rezervy roku 2005 na štipendiá 
7. Rozličné 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, Soňa Hudáková 
a za skrutátorov:  
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Štefan Horváth 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Prezentovalo sa 36 členov AS 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
 
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo  
zasadnutia AS STU dňa 27. 2. 2006 



Zápisnica z 27. 2. 2006 je overená a v plnom rozsahu bola potvrdená jej platnosť. 
 
Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 19.7/2006 
AS STU poveruje študentskú časť AS STU realizáciou volieb v zmysle listu zo Študentskej 
rady vysokých škôl SR. 
Martin Repko informoval, že do 31. 3. 2006 prebehnú voľby na fakultách, Š. Horváth 
upozornil, že na MTF to do uvedeného termínu nestihnú. Predseda AS požiadal, aby voľby 
prebehli v reálnom termíne a STU nahlásila svojich zástupcov do ŠRVŠ len s prípadným 
malým sklzom. 
 
Uznesenie č. 19.8/2006 
AS STU poveruje P AS spracovať list na MŠ SR týkajúci sa prideľovania sociálnych 
štipendií a ich vyplácania. 
Predseda AS informoval, že list bol zaslaný okrem ministerstva aj predsedovi vlády, 
ministrovi financií, predsedovi výboru NR SR, prezidentovi SRK a predsedovi RVŠ. 
Martin Repko informoval, že Štatút rady ubytovaných študentov je podpísaný, 28. 3. 2006 
bude zverejnený. 
Podľa zápisnice z 27. 2. 2006 mala byť na zasadanie 27. 3. 2006 pripravená informácia a AIS. 
Po porade predsedu AS s rektorom táto informácia bude komplexne predložená na zasadaní 
v apríli. 
 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
 
O aktuálnych otázkach, ktorými sa zaoberalo vedenie od ostatného zasadania senátu referoval 
rektor STU prof. Báleš. 
Témami rokovania vedenia 2. 3. 2006 boli: 
– výročná správa o činnosti STU za rok 2005, 
– akademický informačný systém, 
– implementácia ekonomického softvéru SOFIA, 
– predĺženie kolektívnej zmluvy. 
Vedenie sa 20. 3. 2006 venovalo: 
– rozpočtu STU na rok 2006, 
– akademickému informačnému systému, 
– evidencii publikačnej činnosti na STU, 
– technologickému inkubátoru, 
– informácii o projektoch APVV 
Kolégium rektora na svojom zasadaní 20. 3. 2006 schválilo rozpočet na rok 2006 a rokovalo 
o projektoch APVV a postupnosti krokov zavádzania systému manažérstva kvality 
vzdelávania. 
 
Ďalšie informácie 
Rektor STU podpísal zmluvu s Orangeom ohľadne telefonovania 
Rysuje sa ďalšia možnosť spolupráce STU s firmami PSA Citroen, Volkswagen a KIA 
formou školiaceho strediska. 
Sebahodnotiaca správa STU bola 21. 3. 2006 zaslaná hodnotiteľom. 
SRK a SAV presvedčili vládu, aby dala návrh na možnosť čerpania finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov aj pre Bratislavu. 
 



K bodu 4 – Výročná správa o činnosti STU za rok 2005 
 
Prorektor R. Špaček konštatoval, že členovia AS dostali výročnú správu na pripomienkovanie 
14. 3. 2006. Doc. Šoošovi, ktorý bol na základe rozhodnutia P AS spravodajcom 
pripomienok, prišla jedna pripomienka – spresnenie titulu. Spracovateľovi výročnej správy 
prišli pripomienky zo SvF (doplnenie do časti zahraničné vzťahy) a FIIT (doplnenie do časti 
vydavateľstva), ktoré budú zohľadnené. 
Ďalšie pripomienky na zasadaní: 
Návrh doc. Šooša, aby aj publikačná činnosť bola vyjadrená grafom sa zohľadní vo výročnej 
správe za rok 2006. Číslovanie grafov, tabuliek, obrázkov by malo obsahovať aj číslo 
kapitoly. Zamedzilo by sa tým možnosti omylu, pretože tieto čísla sa viackrát opakujú. 
V časti smerníc nie sú uvedené pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi 
fakultami. Rektor informoval, že tento materiál nebol vydaný ako smernica. 
Doc. Šooš sa opýtal, či výročná správa bude vydaná aj v angličtine. Prorektor Špaček 
informoval, že do angličtiny je preložená sebahodnotiaca správa STU a keď prebehne proces 
evalvácie, mohol by vybraný text zo sebahodnotiacej správy plnohodnotne nahradiť preklad 
výročnej správy do angličtiny. 
 
Návrh uznesenia č. 20.1/2006 
AS STU schvaľuje Výročnú správu o činnosti STU za rok 2005 bez pripomienok 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 35 členov AS STU 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 20.1/2006 
 
K bodu 5 – Rozpis dotácie z MŠ SR na rok 2006 
Dotácia k 27. 3. 2006  
O rozpise dotácie z MŠ SR na rok 2006 informovala kvestorka STU Ing. Žideková. 
Oproti predchádzajúcemu roku je metodika MŠ zmenená. Medzi zásadné zmeny, ktoré mali 
výrazný dopad na rozdelenie dotácie medzi VŠ v rámci rezortu a následne aj medzi súčasti 
STU patrí napr.: 
– zvýšenie podielu rozdeľovania dotácie na mzdy na podprograme vzdelávanie podľa 
kvality vedeckovýskumnej činnosti, 
– zavedenie kritéria publikačnej činnosti a počtu absolventov externej formy 
doktorandského štúdia do hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti 
– zavedenie špecifického spôsobu napočítavania časti dotácie pre vysoké školy 
s umeleckým zameraním 
– zrušenie tzv. redukovaného prepočítaného počtu študentov  
– zvýšenie podielu dotácie na tovary a služby prideľovaného podľa výkonu vo 
vzdelávaní   
– prideľovanie dotácie na mzdy a odvody pre študentské domovy aj podľa počtu lôžok 
obsadených študentmi. 
 
Nakoľko v súčasnosti nie sú zhromaždené v rámci vedecko-výskumnej činnosti výsledky 
publikačnej činnosti, MŠ zatiaľ priradilo podielu publikačnej činnosti podiel na úspešnosti 
vysokej školy v domácich grantoch, pri delení kapitálových výdavkov pre vedecko-výskumnú 
základňu publikačnú činnosť nezohľadnilo vôbec. Pri rozdeľovaní dotácie STU na súčasti sa 
publikačná činnosť nezohľadňuje, zohľadní sa následne po úprave dotácie z úrovne MŠ. 



Je predpoklad, že v priebehu apríla bude zo strany MŠ korigovaná dotácia na základe 
zohľadnenia publikačnej činnosti. 
Pridelená dotácia z MŠ SR bude v priebehu roka upravovaná z dôvodov: 
– pridelenia účelovo určených prostriedkov (stavby, rozvoj a iné),  
– premietnutia publikačnej činnosti do hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti, 
– prerozdelenia dotácie medzi vysokými školami podľa počtu študentov k 31. 10. 2006. 
Kvestorka STU podala podrobný výklad k predloženému materiálu a upozornila na rozdiely 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
 
Členovia EK AS 24. 3. 2006 prerokovali predložený materiál a až na drobné úpravy v texte 
(hlavne rozdiely medzi textovou časťou a tabuľkovou) neboli k materiálu pripomienky. 
Uvedené pripomienky predkladateľ akceptoval a zakomponoval do návrhu. Predseda EK sa 
vyjadril, že komisia k materiálu nemá ďalšie pripomienky a navrhuje ho schváliť v senáte. 
 
V súvislosti s diskusiou o  delení dotácie na rok 2006 EK AS STU upozorňuje na skutočnosť, 
že nedošlo zo strany MŠ SR o dodržanie metodiky delenia v dvoch bodoch : 
1./ nezohľadnenie osobitného nápočtu dotácie pre FA STU týkajúceho sa špecifík pre 
umelecké vysoké školy, pretože študijný program dizajn bol zaradený medzi umelecké 
odbory, 
2./ nezohľadnenie špecifík započítavania rozdielneho koeficientu u časti študentov FEI STU 
v súvislosti s transformáciou štúdia na FEI STU. 
Tieto dve pripomienky navrhujú zaslať ministrovi školstva. 
Predseda AS dostal v tejto súvislosti list od predsedu AS FEI doc. Leláka, kde poukazuje na 
nezrovnalosti v prepočítavaní študentov. Tento list by bolo vhodné priložiť k listu ministrovi. 
Rektor STU prítomných informoval, že MŠ automaticky pre vysoké školy umeleckého smeru 
vyčlenilo časť dotácie, ktorú rozdelilo podľa iných kritérií. Na podnet SRK má už študijný 
odbor dizajn adekvátny koeficient náročnosti, ale nie je celkom pričlenený k umeleckým 
školám. 
Ing. arch. Nahálka upozornil, že existuje pojem prostriedky na špecifiká (záverečné práce, 
diplomové práce). Tento pojem používa aj ministerstvo pri rozdeľovaní prostriedkov 
umeleckým školám. 
 
Návrh uznesenia č. 20.2/2006 
AS STU schválil rozpočet STU na rok 2006 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 4)  
 
AS STU schválil uznesenie č. 20.2/2006. 
 
Návrh uznesenia č. 20.3/2006 
AS STU poveruje P AS pripraviť list na Ministerstvo školstva ohľadne špecifík študijného 
programu dizajn na FA a zohľadnenia započítania rozdielneho koeficientu u časti 
študentov FEI STU vyplývajúceho z transformácie FEI. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 36 členov AS STU 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0) 



 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.3/2006 
 
Návrh listu ministrovi školstva pripraví ekonomická komisia. 
 
 
K bodu č.6 -  Uvoľnenie rezervy roku 2005 na štipendiá – informácia 
Kvestorka STU informovala, že z roku 2005 zostala rezerva na štipendiá vo výške 6 1 84 tis. 
Sk vrátane odvodov. Uvoľnenie rezervy - rozdelenie na fakulty vyplýva z nápočtu dotácie na 
štipendiá pre rok 2006, súčasne zohľadňuje nedočerpanie štipendií na niektorých fakultách 
v roku 2005 a potrebu dofinancovania za rok 2005 na FIIT.  
Keďže materiál nebol nedopatrením doručený členom AS STU,  materiál bude prerokovaný 
na najbližšom zasadnutí. 
Uvoľnením rezervy z roka 2005 sa vytvorila rezerva štipendií a odvodov na rok 2006, ktorá sa 
realizuje neskôr po inventúrach štipendií na úrovni MŠ v apríli a októbri, resp. pri pridelení 
nových miest doktorandov pre nový školský rok 2006/2007. 
 
K bodu 7 – Rozličné 
Diskusia sa viedla o problematike platenia DPH. 
Doc. Huba sa informoval, prečo za školenia zamerané na prípravu budúcich študentov na FEI 
sa musí odvádzať DPH. Pani kvestorka vysvetlila, že tieto školenia nie sú súčasťou 
vysokoškolského vzdelávania. Ak by MŠ akreditovalo aj túto formu vzdelávania, DPH by sa 
neplatilo. 
Doc. Huba sa ešte zaujímal, prečo sa musí odvádzať DPH z predaja skrípt, ktoré vydáva STU. 
Pani kvestorka objasnila, že skriptá sa zrejme na fakultách predávajú prostredníctvom iného 
predajcu, ktorý je platiteľom DPH. Iná situácia by bola, keby skriptá predávala STU priamo 
študentom ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Na otázku uplatňovania DPH na 
skriptá však majú daňoví poradcovia aj daňoví kontrolóri rôzny názor.  
Doc. I. Hudec sa informoval, či sa naďalej bude platiť DPH zo zahraničných projektov. 
Prorektor R. Redhammer objasnil, že MŠ uhrádza DPH z projektov 6. RP na základe 
požiadania o krytie nákladov na DPH (konštatoval, že aj keď túto požiadavku iniciovala STU, 
z STU bola podaná len jedna žiadosť na krytie nákladov na DPH). Systémové riešenie tohto 
problému je v štádiu prípravy. 
Predseda AS M. Žalman nastolil problematiku používania súkromných motorových vozidiel 
na služobné cesty a s tým spojenú neúmernú administratívnu agendu. Problém sa nedá riešiť, 
vyžadujú to predpisy. 
 
Nasledujúce zasadanie P AS bude v dňoch 3. – 4. 4. 2006, zasadanie AS 24. 4. 2006. 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                          predseda AS STU 
 
Overili:  
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast 
Soňa Hudáková 
 
30. 3. 2006 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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