
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 9 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 9. 6. 2008 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 28 senátorov 
Ospravedlnení: prof. R. Mesiar, doc. J. Dický, A. Sabová (SvF), prof. M. Huba, doc. J. Lelák 
(FEI), J. Česelský (FA), doc. P. Schreiber, Z. Kelemenová, E. Zibrínová (MTF), prof. V. 
Kvasnička (FIIT) 
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), M. Šulaj (SjF), M. Charvát, P. Telek (FEI),  
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, 
Ing. H. Žideková, Ing. M. Hlinková, Ing. M. Štujber 
 
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov 
a overovateľov zápisnice  
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Anton Gatial, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, PhD. 
a za skrutátorov:  
Eva Danillová, prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 
 
Návrh programu: 
 
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS 
STU dňa 21. 4. 2008 , informácia o energetickej analýze STU 
3. Aktuálne otázky STU  
4. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2007 
5. Návrh rozpočtu STU na rok 2008 
6. Rozličné  
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 26 členov AS 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.  
 
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadania AS STU dňa 18. 2. 2008.  
 
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 26. 5. 2008 zaoberalo programom zasadania AS  
9. 6. 2008. 
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Kontrola uznesení: 
K návrhu uznesenia č. 8.2/2008 v znení: 
AS STU žiada rektora pripraviť zásady delenia prostriedkov na STU vrátane financovania 
univerzitných ústavov do októbra 2008 
sa vyjadrila MTF, ktorá žiada pripraviť zásady v skoršom termíne. Úloha trvá bez zmeny 
termínu. 
 
JUDr. Fabiánová písomne podala svoje pripomienky k Štatútu SvF rektorovi STU a na vedomie 
AS STU. Vedenie SvF a AS SvF sa dohodli, že na jeseň predložia AS STU novelu štatútu so 
zapracovanými pripomienkami. 
Projekt FIIT bol na základe rozhodnutia vedenia STU zverejnený na webových stránkach STU 
a každý sa k návrhu mohol vyjadriť. Pre záujemcov zo senátu je jedno vytlačené paré 
k dispozícii na sekretariáte AS STU. 
Predseda AS informoval, že 6. 6. 2008 bolo zasadanie Rady vysokých škôl, kde boli 
prerokované tri závažné materiály: 
1/ Materiál k návrhu nových členov Akreditačnej komisie, za STU bol navrhnutý prof. Ing. 
Ľubor Fišera, DrSc. (za predsedu AK) na funkčné obdobie od septembra 2008. 
2/ Materiál Návrh normatívov pre dotáciu verejných vysokých škôl sa zaoberal pomerom 
pedagogických výkonov a  výskumu. RVŠ odporučila pomer 70:30. 
3/ Schváleným materiálom vlády SR Modernizačný program Slovensko 21, ktorý bol 
informačným materiálom. 
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Nosnými 
témami rokovaní boli: 
– Zastavovacia a objemová štúdia FIIT 
– Príprava letnej univerziády 2008 
– Stratégia rozvoja komplexného systému zabezpečovania kvality 
– Príprava STU na projekty centier excelentnosti a možnosti budovania Výskumného centra 
STU 
– Projekt výstavby šatní a doplnkových priestorov pri ŠD Mladá garda 
– Uvedenie univerzitného multimediálneho centra do prevádzky 
– 3. reprezentačný ples STU 
– Rozdelenie štipendijných miest do 1. ročníka doktorandského štúdia na akademický rok 
2008/2009 
– Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2007 
– Stavebný zámer verejnej práce objektov na Vazovovej ulici – projekt vybudovania parkoviska 
pred bodovou R STU a vo dvore R STU 
– Vyhodnotenie dodržiavania registratúrneho poriadku na STU 
– Kritériá na miesta profesorov a docentov na STU 
 
Energetická analýza 
Prorektor F. Janíček informoval, že v analýze sa hľadalo optimálne riešenie, rozhodujúce sú 
krátkodobé opatrenia. Analýza je spracovaná na základe podkladov z fakúlt. 
Bol podaný návrh na zvýšenie poplatkov za bývanie na ŠD, vyplynulo to z nákladov na energie 
a percenta inflácie. 
Podpredseda AS K. Jelemenský skonštatoval, že predsedníctvo AS nedostalo žiadne 
pripomienky k energetickej analýze od členov AS. Predsedníctvo navrhuje opatrenia podložiť 
aj finančným krytím. Prorektor F. Janíček rešpektuje tento návrh a keď budú známe ponuky 
firiem, ktorým boli predložené návrhy opatrení, vedenie poskytne údaje AS STU. 
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K bodu 4 – Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2007 
Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2007 na svojom zasadaní 2. 6. 2007 prerokovala 
ekonomická komisia AS. 
Kvestorka STU Ing. H. Žideková informovala, že Výročná správa o hospodárení STU v roku 
2007 bola spracovaná na základe požiadaviek MŠ SR. Bol potrebný aj výrok auditora, ktorý 
tvorí súčasť správy.  
Správu tvorí ročná účtovná uzávierka, analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov, vývoj 
fondov a rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom. 
Z výsledkov hospodárenia STU vyplýva, že STU dosiahla v roku 2007 celkový kladný 
hospodársky výsledok, t. j. zisk (po zdanení) vo výške 48 016 tis. Sk. 
V súlade so zákonom o vysokých školách sa kladný hospodársky výsledok použije v plnej výške 
na tvorbu rezervného fondu. Nakoľko STU nevykazuje nevyrovnanú stratu z predchádzajúceho 
roka ani stratu z minulých rokov, v súlade s § 16 ods. (3) STU použije rezervný fond 
prostredníctvom svojho rozpočtu, prípadne na tvorbu alebo doplnenie fondov – štipendijného 
fondu a fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím. 
Aj keď hospodárenie STU v roku 2007 možno hodnotiť kladne, je nevyhnutné naďalej venovať 
zvýšenú pozornosť znižovaniu prevádzkových nákladov, predovšetkým v oblasti nákladov na 
energie, osobitne na študentských domovoch. S ohľadom na metodiku delenia dotácií na 
prevádzku vysokých škôl z úrovne MŠ SR, v ktorej hlavným parametrom je počet študentov, 
a klesajúci podiel bežnej dotácie STU medzi vysokými školami v SR, je osobitne významné 
venovať sa aj otázke výšky osobných nákladov.  
 
Stanovisko EK AS, ktorá zasadala 2. 6. 2008 tlmočil prof. Peciar, EK AS po prerokovaní 
Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2007 navrhuje správu schváliť bez pripomienok. 
V diskusii zazneli otázky týkajúce sa mzdových nákladov a odvodov za nevyčerpané dovolenky, 
zníženia kapitálových nákladov a štipendií. 
 
Návrh uznesenia č. 9.1/2008 
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2007 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 27 členov AS STU 
(za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 9.1/2008. 
 
K bodu 5 – Rozpočet STU na rok 2008 
 
EK AS Rozpočet STU na rok 2008 prerokovala na zasadaní 2. 6. 2008 a upozornila na 
nezrovnalosti medzi sumami uvádzanými v texte a v tabuľkách. Predkladateľ nezrovnalosti 
opravil a členovia AS STU dostali už opravený materiál.  
Kvestorka STU Ing. H. Žideková objasnila základné princípy predkladaného rozpočtu a uviedla, 
že návrh rozpočtu STU na rok 2008 vychádza z návrhov rozpočtov jednotlivých súčastí STU – 
fakúlt a celouniverzitných 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 v členení na náklady a výnosy za STU a podľa jednotlivých súčastí STU. 
Celkové náklady predstavujú čiastku 2 388 980 tis. Sk. 
V rámci hlavnej činnosti 2 211 253 tis. Sk, v rámci podnikateľskej činnosti  177 728 tis. Sk.  
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Najväčšie podiely z nákladov tvoria: 
- Osobné náklady (mzdové a sociálne náklady) - 57,2% 
- náklady na energie vo výške - 9,4%  (z celkového plánovaného objemu nákladov na energie  
36,2 % pripadá na ÚZ ŠDaJ). 
 
Celkové výnosy predstavujú čiastku 2 421 488 tis. Sk. Výnosy z hlavnej činnosti tvoria 
2 202 800 tis. Sk, výnosy z podnikateľskej činnosti 218 688 tis. Sk.  
 
Predseda EK AS doc. I. Hudec oboznámil prítomných so stanoviskom EK, ktorá na základe 
diskusie EK AS STU navrhuje AS, aby prijal k predloženému materiálu dve uznesenia, jedno sa 
bude týkať schválenia rozpočtu a druhé prerokovania informácie o predpokladanom čerpaní 
fondu reprodukcie v súlade s aktualizáciou Dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008. 
 
Členovia AS STU v diskusii o financovaní projektov v roku 2008 z fondu reprodukcie, resp. 
z kapitálovej dotácie navrhli v texte pri každej položke presne definovať z akej dotácie alebo 
fondu budú financované plánované projekty. 
 
Záver z diskusie: 
AS STU prerokoval a berie na vedomie informáciu o predpokladanom čerpaní fondu 
reprodukcie v súlade s aktualizáciou Dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008. 
 
Návrh uznesenia č.9.2/2008 
AS STU schvaľuje Rozpočet STU na rok 2008. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 28 členov AS STU 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 9.2/2008. 
 
K bodu 6 – Rozličné 
 
Nakoľko AS STU v letných mesiacoch nebude zasadať, členovia AS STU navrhli  
Uznesenie č. 9.3/2008 
AS STU poveruje P AS STU schvaľovať rozpis účelovo viazaných prostriedkov na rok 
2008 v čase mimo zasadania AS STU. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 28 členov AS STU 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie 9.3/2008. 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                              predseda AS STU 
 
Overili: 
doc. Ing. Anton Gatial, PhD. 
prof. Ing. Milan Kolesár, PhD. 
 
12. 6. 2008 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
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