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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 14 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. 5. 2009 o 14.00 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov, od 16.00 hod. 34 
senátorov 
Ospravedlnení: A. Sabová (SvF), prof. M. Huba (FEI), J. Škopp (FA), prof. M. Kolesár (FIIT)  
Neospravedlnení: M. Závadský (SvF), Ing. V. Chmelko (SjF), M. Charvát, (FEI), Ing. J. Szalay 
(FA) 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. M. Finka, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. D. Petráš, doc. R. 
Redhammer, Ing. H. Žideková, doc. J. Vajda, Ing. V. Kovár 
 
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: 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Peter Telek 
a za skrutátorov:  
prof. Ing. K. Balog, PhD., Mária Petková 
 
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 23. 3. 2009 
3. Aktuálne otázky STU 
4. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2008 
5. Schvaľovanie Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU 
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2009 
7. Schvaľovanie Štipendijného poriadku STU – dodatok č. 1 
8. Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ICV STU 
9. Rozličné 

 
Rektor STU navrhol vynechať bod č. 7, nakoľko zápisnica so závermi z rokovania LK AS bola 
k dispozícii 25. 5. 2009 a predkladateľ nemal dostatok času sa k nim vyjadriť. 
 
Na návrh predkladateľa bod 5 nemá byť predmetom schvaľovania, ale len prerokovania. 
 
Hlasovanie o voľbe skrutátorov, overovateľov zápisnice a programe: 
Prezentovalo sa 33 členov AS 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU schválil skrutátorov, overovateľov zápisnice a program zasadania.  
 
Schválený program: 

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
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2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU 
dňa 23. 3. 2009 

3. Aktuálne otázky STU 
4. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2008 
5. Prerokovanie Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU 
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2009 
7. Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ICV STU 
8. Rozličné 

 
K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania 
AS STU dňa 23. 3. 2009.  
 
Kontrola uznesení: 
Uznesenie č. 13.2/2009: 
AS STU žiada vedenie STU spracovať Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU ako nový 
materiál platný minimálne počas nasledujúcich troch rokov najneskôr v termíne 
schvaľovanie rozpočtu STU 
Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU sú zaradené do bodov rokovania. 
 
Predseda AS STU upozornil, že pri ukončení akad. roka môže nastať situácia, že niektorí členovia 
študentskej časti AS ukončia konkrétny stupeň vzdelávania. Aj keď boli volení na štyri roky, po 
ukončení jedného stupňa vzdelávania, v zmysle vysokoškolského zákona, prestávajú byť študentmi 
univerzity, aj keď opätovne sa nimi stanú pri nástupe na ďalší stupeň štúdia. S ukončením 
ktoréhokoľvek stupňa štúdia strácajú mandát senátora.  
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky STU 
Rektor STU informoval členov AS o témach zasadaní vedenia STU a kolégia rektora. Témami 
rokovaní boli: 
– Správa o činnosti VUS Technik za rok 2008 
– Organizačný poriadok ICV STU 
– Stav rozvoja AIS na STU 
– Stav výstavby FIIT STU 
– Zmeny v systéme financovania výskumu v SR 
– Zámery dobudovania Centra akademického športu 
– Zámer dobudovania priestoru Vazovova - Mýtna 
– Počet prihlásených uchádzačov na STU na akad. rok 2009/10 
– Študentská vedecká konferencia na univerzite 
– Stretnutie vedenia STU s veľvyslancami akreditovanými na Slovensku 
– Zriadenie vzdialeného prístupu do virtuálnej knižnice 
– Informácie o stave implementácie projektov centier excelentnosti 
– Štrukturálne fondy, príprava projektu Kočovce, Gabčíkovo a Trnava 
– Správa o činnosti MMC STU 
– Návrh na zriadenie reprezentačnej predajne STU 
– Štipendijný poriadok – dodatok č. 1 
 
K bodu 4 – Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2008 
Rektor predložil AS STU na schválenie Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2008. Výročná 
správa je spracovaná v súlade s predpismi Ministerstva školstva SR. Kvestorka STU Ing. Žideková 
informovala podrobnejšie o výsledkoch hospodárenia STU v roku 2008. Celkový hospodársky 
výsledok STU po zdanení predstavuje zisk vo výške 92 806 tis. korún. Záporný hospodársky 
výsledok sa prejavil len u Strojníckej fakulty a Účelového zariadenia v Gabčíkove. 
Najvyššie položky predstavujú náklady na mzdy a energie.  
V súlade so zákonom o vysokých školách sa kladný hospodársky výsledok použije v plnej výške na 
tvorbu rezervného fondu. 
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V závere správy je konštatované, že aj keď hospodárenie STU v roku 2008 možno hodnotiť kladne, 
s ohľadom na metodiku delenia dotácií na prevádzku vysokých škôl z úrovne MŠ SR, v ktorej 
rozhodujúcim parametrom je počet študentov, je nevyhnutné naďalej venovať zvýšenú pozornosť 
znižovaniu prevádzkových nákladov, predovšetkým v oblasti nákladov na energie, osobitne na 
študentských domovoch.  
 
Predseda EK AS I. Hudec informoval prítomných, že ekonomická komisia sa zaoberala výročnou 
správou na svojom zasadaní 18. 5. 2009, nemá pripomienky a odporúča schváliť výročnú správu 
bez pripomienok. 
Diskusia:  
Otázky sa týkali hospodárenia na SjF a pohľadávok, ktoré sú uvedené v správe za celú STU. 
O vymáhaní pohľadávok bližšie informoval prorektor F. Janíček. 
 
Návrh uznesenia č. 14.1/2009 
AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU bez pripomienok. 
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0) 
AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 14.1/2009 
 
K bodu 5 – Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU 
Rektor STU uviedol, že ide už o druhé čítanie návrhu zásad. 
Ekonomická komisia sa zásadami zaoberala na svojom zasadaní 18. 5. 2009 a odporúča k bodu 4 na 
konci doplniť dodatok: 
„Takto vypočítaná výška dotácie za vzájomné výkony bude korigovaná o sumu, ktorá už bola 
zohľadnená príslušnej súčasti STU pri rozdelení schválenej dotácie na daný rok v súvislosti 
s uplatnením pravidla 50/30/20.“  
K dodatku sa po zasadaní EK AS mali možnosť vyjadriť aj dekani fakúlt prostredníctvom 
tajomníkov fakúlt.  
Predkladateľ sa stotožnil s týmto návrhom a prijal ho. 
Dekan FEI STU J. Vajda sa ako hosť prihlásil o slovo s pripomienkou, že FEI nesúhlasí 
s uvedeným dodatkom. 
 
Návrh uznesenia č. 14.2/2009 
AS STU prerokoval Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU, súhlasí s ich obsahom 
a navrhuje, aby nadobudli účinnosť dňom ich podpísania rektorom STU. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 3) 
AS STU schválil uznesenie č. 14.2/2009 
 
Z diskusie vyplynula obava, či navrhované zásady tvorby rozpočtu budú platné aj po nástupe 
nového vedenia. 
Návrh uznesenia č. 14.3/2009 
AS STU žiada rektora STU, aby Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU platili minimálne tri 
nasledujúce kalendárne roky. 
 
Hlasovanie 
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 4) 
AS STU schválil uznesenie č, 14.3/2009 
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K bodu 6 – Schvaľovanie návrhu rozpočtu STU na rok 2009 
Kvestorka STU informovala o návrhu rozpočtu, ktorý vychádza z návrhov rozpočtov jednotlivých 
súčastí STU – fakúlt, 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. 
 
Predseda EK AS informoval, že EK AS prerokovala návrh rozpočtu STU na rok 2009 a po dlhšej 
diskusii odporúča návrh schváliť. 
Diskusia: 
J. Lelák: navrhuje na str. 2 v bode b/ vynechať text „ obstaranie unikátnych vedeckých prístrojov“... 
Rektor vysvetlil, že toto zdôraznenie je zámerné, aby financie boli správne použité. 
M. Žalman navrhol zvážiť, či zo zisku za zateplenie a energocentra nevytvoriť zvláštny fond. 
I. Hudeca zaujímali otázky predfinancovania. Rektor vysvetlil, že v rozpočte sa uvažuje len 
predfinancovanie univerzitných projektov. 
 
Návrh uznesenia č. 14.4/2009 
AS STU schvaľuje návrh rozpočtu STU na rok 2009. 
 
Hlasovanie: 
Prezentovalo sa 33 členov AS STU 
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 2) 
AS STU schválil uznesenie č. 14.4/2009 
 
 
K bodu 7 – Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ICV STU 
Spracovateľ prorektor J. Kalužný uviedol predkladaný materiál. Analýza ukázala, že organizačná 
štruktúra ICV je po 12 rokoch existencie zastaraná a bolo by vhodné ju inovovať. 
Predseda LK AS P. Ballo informoval, že LK AS STU sa materiálom zaoberala a odporúča ho na 
prerokovanie AS STU. 
Členovia LK AS zároveň konštatovali, že z predloženého materiálu  
a/ nie je jasné postavenie Centra technickej pedagogiky ICV STU, 
b/ nie je jasné akou formou bude skončené štúdium v Centre technickej pedagogiky 
LK AS odporúča upraviť materiál v zmysle legislatívno-technických pravidiel. 
 
Diskusia:  
V diskusii sa členovia AS STU zaujímali, koľko frekventantov sa predpokladá v Centre technickej 
pedagogiky, o financovanie zo strany frekventantov a o financovanie z mimorozpočtových alebo 
rozpočtových zdrojov. 
Prorektor J. Kalužný uviedol, že cieľom je, aby centrá boli financované z vlastných zdrojov, jediné, 
ktoré bude financované z rozpočtových zdrojov je Univerzita tretieho veku. 
K. Jelemenský: Označenie menších organizačných celkov v rámci ICV ako centrum nie je vhodné. 
V poslednej dobe sa tento názov používa v inej súvislosti, napr. centrom excelentnosti a pod. 
Navrhuje, aby sa uvedené označenie zmenilo na oddelenie, prípadne iné.  
R. Hrmo pripomenul, že hlavnou aktivitou pracoviska je pedagogické vzdelávanie pre celú 
univerzitu. 
M. Žalman požiadal predkladateľa, aby v organizačnom poriadku bolo uvedené, ako bude centrum 
pedagogiky fungovať v súvislosti s katedrou pedagogiky MTF. 
 
Návrh uznesenia č. 14.5/2009 
AS STU prerokoval Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania a odporúča 
upraviť predložený OP v zmysle pripomienok z diskusie. 
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Hlasovanie 
Prezentovalo sa 34 členov AS STU 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa –8) 
AS STU prijal uznesenie č. 14.5/2009 
 
K bodu 8 – Rozličné 
a/ Predseda AS informoval, že na AS STU prišla žiadosť o prehodnotenie zvyšovania poplatkov za 
bývanie na ŠD STU od študentskej časti AS SvF STU. List poslali na vedomie aj členom vedenia 
STU a ministrovi školstva. Rektor prisľúbil, že študenti dostanú odpoveď z vedenia STU. 
b/ P. Ballo uviedol, že LK AS STU upozorňuje na neplatný štipendijný poriadok uverejnený na 
úradnej tabuli webovej stránky STU. LK odporúča vedeniu univerzity zaoberať sa mechanizmom 
aktualizácie na oficiálnej WEB stránke. 
c/ P. Šimon otvoril otázku licenčnej zmluvy o použití školského diela, ktorú uzatvára autor – 
študent s STU, odsúhlasenú vedením STU 26. 1. 2009. Poukázal na niektoré jej nedostatky. 
K názoru sa priklonil aj B. Kováč. Okrem toho upozornil aj na problém súvisiaci s uverejňovaním 
diplomových prác FA na webových stránkach univerzity. I. Hudec upozornil na nevhodnosť 
licenčnej zmluvy v súvislosti s tým, že veľa študentských prác sa robí v spolupráci s podnikmi. 
Prorektor J. Kalužný vysvetlil, že licenčná zmluva je sformulovaná v súlade s platnými zákonmi, 
bola konzultovaná s pracovníkmi LITY. Rektor podotkol, že platný autorský zákon je veľmi 
nevhodný pre vysoké školy. 
 
Predseda skonštatoval, že rokovanie senátu bolo posledným v akademickom roku 2008/09 a poprial 
všetkým prítomným úspešné zavŕšenie akad. roka a príjemnú dovolenku. 
 
 
 
 

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

Overili: 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.,  
Peter Telek 
 
 
27. 5. 2009 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 


