
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a č. 3 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 1. 10. 2007 o 13.30 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 37 senátorov 
Ospravedlnení: Ing. V. Chmelko (SjF), M. Charvát, K. Krasňan (FEI), prof. P. Návrat (FIIT) 
Neospravedlnení: E. Danilová (FIIT) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, 
Ing. H. Žideková, JUDr. I. Fabianová, Ing. V. Kovár, Ing. J. Špička 
 
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS STU, 
schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
Podpredseda AS STU doc. K. Jelemenský odovzdal osvedčenia o zvolení za člena AS STU  
senátorom, ktorí tento doklad ešte neprevzali. 
 
Návrh programu: 
 
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
2. Ocenenie bývalých predsedov AS STU pri príležitosti 70.výročia založenia STU 
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS 
STU dňa 25. 6. 2007  
4. Aktuálne otázky STU  
5. Návrh MŠ SR na transformáciu Medzinárodného laserového centra na výskumné 
centrum STU 
6. Návrh nového člena vedeckej rady 
7. Schválenie rozpočtu STU na rok 2007 
8. Schválenie úprav dotácie STU na rok 2007 
9. Novelizácia Štatútu STU 1.čítanie 
10. Správa o činnosti AS STU za obdobie akademického roku 2006/07 – pripomienky návrhy 
11. Rozličné 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD., Andrea Sabová 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD., Jozef Moravčík 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 
 
Prezentovalo sa 37 členov AS 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
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K bodu 2 – Ocenenie bývalých predsedov AS STU pri príležitosti 70.výročia založenia STU  
V dňoch 27. – 28. 9. 2007 si STU pripomínala 70. výročie svojho založenia slávnostnou 
vedeckou radou spojenou s otvorením akad. roka 2007/2008, medzinárodnou vedeckou 
konferenciou ne tému Technické vzdelávanie v globalizovanej spoločnosti a slávnostným 
koncertom Vysokoškolského umeleckého súboru Technik. Pri tejto príležitosti významné 
osobnosti, ktoré sa zapísali do najnovších dejín univerzity boli ocenené pamätnou medailou 
STU. Medzi ne určite patria aj ponovembroví predsedovia AS STU. Rektor STU odovzdal 
ocenenie bývalým predsedom AS: doc. RNDr. Jane Galanovej, PhD., doc. Ing. Pavlovi 
Daučíkovi, PhD. a doc. Ing. Jánovi Dvoranovi, PhD. Doc. Ing. Ivanovi Puzjakovi bude 
odovzdaná medaila príležitostne, nakoľko v súčasnom čase sa nezdržuje v Bratislave. 
 
K bodu 3 - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU dňa 25. 6. 2007  
Podpredseda AS STU doc. K. Jelemenský informoval prítomných o zasadaní P AS 17. 9. 2007 
a skonštatoval, že zo zasadania AS STU dňa 25. 6. 2007 zostali úlohy, ktoré neboli termínované: 
1/ AS STU žiada rektora STU riešiť otázku DPH z nákupu zariadení a prístrojov financovaných 
z projektov APVV, resp. zahraničných projektov rokovaním na úrovni MŠ SR a MF SR, 
2/ AS STU žiada vedenie STU vypracovať analýzu stavu budov a majetku vo vlastníctve STU. 
K bodu 1/ sa vyjadril prorektor R. Redhamer, ktorý pripraví vyjadrenie vedenia k problematike 
DPH na zasadanie AS STU dňa 19. 11. 2007. 
 
K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 
Prorektor STU prof. F. Janíček (zastupujúci rektora, ktorý sa musel služobne vzdialiť) stručne 
zhodnotil priebeh osláv 70. výročia založenia STU a poďakoval sa za organizáciu. V rámci 
druhého dňa osláv bola podpísaná zmluva s ENELOM, ktorá prinesie STU výraznú finančnú 
podporu na vzdelávanie. Informoval, že zámery výstavby FIIT a oprava ŠD sú predložené MŠ 
SR a po odpovedi ministerstva sa začne projektová príprava. 
Ďalej oboznámil prítomných s náplňou rokovaní vedenia STU a kolégia rektora od posledného 
zasadania AS STU. Grémiá sa zaoberali: 
– analýzou spotreby energií na jednotlivých objektoch STU, 
– zmenou rozdeľovania príjmov z prenájmu medzi súčasti STU, 
– implementáciou novely zákona o vysokých školách, 
– správou o ŠVOČ, 
– stavom zabezpečenia kvalifikovaných zamestnancov v informatických útvaroch, 
– informáciou o stave rokovaní o návrhu MŠ SR na transformáciu MLC na výskumné 
centrum STU. 
Kvestorka STU Ing. H. Žideková na objasnenie doplnila, že rozdeľovanie príjmov z prenájmu 
bude priaznivé pre súčasti STU. 
V diskusii k bodu 4 doc. I. Hudec upozornil na slabú účasť na medzinárodnej konferencii konanú 
pri príležitosti 70. výročia založenia STU. Prorektor D. Petráš informoval, že bolo poslaných 
viac ako 1000 pozvánok a týmto problémom sa ešte bude zaoberať vedenie STU. 
 
K bodu 5 – Návrh MŠ SR na transformáciu Medzinárodného laserového centra na 
výskumné centrum STU 
 
Prorektor STU R: Redhammer informoval prítomných, že o návrhu transformácie MLC na 
výskumné centrum STU začalo MŠ SR rokovať pred 4 týždňami. Napriek tomu, že účelom MŠ 
SR je transformáciou znížiť počet zamestnancov v rozpočtových organizáciách, je myšlienka 
transformácie dobrá. MLC sa zaoberá výskumom a výchovou odborníkov v tejto oblasti, bolo 
vybudované z deblokácie ruského dlhu a od roku 1977 sa vypracovalo na medzinárodne 
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uznávané pracovisko. V roku 2006 riešilo 41 projektov, mnohé z nich v spolupráci s STU. STU 
by mohla zohrať kľúčovú úlohu pri transformácii MLC a mohol by to byť pilotný projekt 
zakladania výskumných centier na STU. Transformácia prebehne na základe trojstrannej zmluvy 
medzi MŠ SR a STU a UK, ktoré sa v súčasnosti na chode centra podieľajú. 
K predkladanému materiálu vznikla diskusia na témy: aké budú finančné dopady na STU, bude 
sa meniť štruktúra STU, priestory MLC, trojstranná zmluva, personálne obsadenie MLC, stav 
vybavenia MLC technikou, postavenie MLC v rámci STU. 
M. Žalman požiadal, aby sa AS STU mal možnosť oboznámiť s trojstrannou zmluvou. 
R. Redhammer: MŠ SR bude MLC podporovať určitými kvótami, transformácia bude prebiehať 
tri roky. Predstava STU je, že výskumné centrum skoro prejde na samofinancovanie. 
 
Návrh uznesenia č. 3.1/2007 
AS STU schvaľuje materiál Návrh MŠ SR na transformáciu Medzinárodného laserového 
centra na výskumné centrum STU. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 3) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2007 
 
 
K bodu 6 - Návrh nového člena Vedeckej rady STU 
Prorektor J. Janíček skomentoval návrh, aby za člena VR STU bol zvolený nový rektor TU 
Košice prof. Ing. Antom Čižmár, CSc. 
 
Voľba člena VR STU prebehla tajným hlasovaním AS STU. 
Doc. P. Ballo, predseda volebnej komisie oznámil výsledky: 
Počet platných hlasovacích lístkov    37 
Za   33 hlasov 
Proti     2 hlasy 
Zdržali sa     2 hlasy 
 
Predseda volebnej komisie konštatoval, že v zmysle platného Rokovacieho poriadku AS STU 
bol za člena VR STU nadpolovičnou väčšinou hlasov z prítomných členov AS STU právoplatne 
zvolený prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
 
K bodu 7 – Schválenie rozpočtu na rok 2007 
Návrh rozpočtu STU na rok 2007 vychádza z návrhov rozpočtov jednotlivých súčastí STU – 
fakúlt a univerzitných pracovísk a účelových zariadení. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu súčasti 
vychádzali z hospodárenia v predchádzajúcich rokoch, doposiaľ pridelenej dotácie z MŠ SR 
a očakávaných ostatných výnosov.  
Návrh rozpočtu STU je spracovaný osobitne za okruh hlavnej činnosti a osobitne za okruh 
podnikateľskej činnosti STU v členení na náklady a výnosy za STU a podľa jednotlivých súčastí 
STU. 
Celkové náklady predstavujú čiastku 2 124 924 tis. Sk. V rámci hlavnej činnosti 1 943 993  tis. 
Sk, v rámci podnikateľskej činnosti  180 931 tis. Sk. 
 
Najväčšie podiely z nákladov tvoria mzdové a sociálne náklady a náklady na energie (z 
celkového plánovaného objemu nákladov na energie 37,3% % pripadá na ÚZ ŠDaJ ), 
Celkové výnosy predstavujú čiastku  2 129 517 tis. Sk. Výnosy z hlavnej činnosti tvoria  
1914 010 tis. Sk, výnosy z podnikateľskej činnosti 215 207 tis. Sk.  
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V diskusii padli otázky týkajúce sa pasportizácie priestorov a predaja tenisovej haly. Prorektor F. 
Janíček odpovedal, že výsledky pasportizácie sa zohľadnia a na predaj tenisovej haly je vypísané 
výberové konanie. 
 
EK AS STU na svojom zasadaní 1. 10. 2007 prerokovala Návrh rozpočtu STU na rok 2007 a po 
diskusii o využití príjmov z prenájmov navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia č. 3.2/2007 
AS STU schvaľuje Návrh rozpočtu STU na rok 2007 bez pripomienok. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 3.2/2007 
 
K bodu 8 –Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 28. 9. 2007 
Kvestorka Ing. H. Žideková informovala o výške dotácie s určením na: vzdelávanie, vedu 
a výskum, rozvoj VŠ, sociálnych služieb a národného programu rozvoja vedy. Rozdelenie 
pridelenej dotácie na súčasti STU je realizované podľa používanej metodiky delenia, resp. podľa 
účelového určenia. 
 
EK AS na zasadaní 1. 10. 2007 prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS STU schváliť 
bez pripomienok. 
 
V diskusii padla otázka týkajúca sa nerovnomerného čerpania doktorandských štipendií na 
fakultách. Vedenie sa bude s týmto problémom zaoberať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 3.3/2007 
AS STU schvaľuje Úpravy dotácie STU na rok 2007 k 28. 9. 2007 bez pripomienok. 
Hlasovanie:  
Prezentovalo sa 37 členov AS STU 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 3.3/2007 
 
K bodu 9 – Novelizácia Štatútu STU – 1.čítanie 
Ide o Dodatok č. 3 k Štatútu STU. JUDr. Fabianová podrobne prítomných oboznámila so 
zmenami v doteraz platnom štatúte, ktoré vyplynuli z novelizovaného zákona o vysokých 
školách. 
Členovia AS STU upozornili na chyby v čl. 11 (zlá formulácia), čl. 15 (počet členov má byť 
dvaja), čl. 27 (podpora výskumu). Pripomienky budú zapracované a na druhé čítanie bude 
pripravený kompletný štatút s graficky vyznačenými zmenami. 
Diskusia sa dotýkala lokalizácie ŠD a poplatkov za štúdium. Prorektor F. Janíček predloží 
zámery lokalizácie ŠD a prorektor J. Kalužný podá vysvetlenie týkajúce sa poplatkov na 
zasadaní AS STU 19. 11. 2007. 
 
K bodu 10 - Správa o činnosti AS STU za obdobie akademického roku 2006/07 – 
pripomienky a návrhy 
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Vypracovanie správy o činnosti AS STU vyplýva zo zákona o vysokých školách. Nakoľko 
správa nebola súčasťou prejavov pri otvorení akad. roka 2007/08, predseda AS STU M. Žalman 
ju predložil členom AS STU na pripomienkovanie a doplnenie. Správa sa zaoberá len 
ťažiskovými bodmi činnosti akademického senátu, nie je podrobným výpočtom činnosti AS 
STU, nakoľko všetky zápisnice zo zasadaní AS STU sú zverejňované na www stránkach 
univerzity. 
Členovia AS STU môžu svoje pripomienky a prípadné doplnenia poslať do 8. 10. 2007 
predsedovi AS alebo tajomníčke AS. 
Členovia AS STU sa v diskusii zaoberali možnosťou zmeny počtu členov AS (počet min. 20 sa 
zapracuje do Štatútu STU), malou aktivitou senátu navonok, zefektívnením ekonomickej agendy, 
spoločenským životom študentov. 
 
K bodu 11 – Rozličné 
Členovia AS STU požadujú podrobnejšie informácie týkajúce sa predaja pozemkov a ďalšieho 
využitia získaných investícií. 
Najbližšie zasadanie P AS bude 12. 11. 2007 a zasadanie AS STU 19. 11. 2007. 
 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                              predseda AS STU 
 
 
Overili: 
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. 
Andrea Sabová 
 
10. 10. 2007 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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