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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 25. 11. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov 

Ospravedlnení: J. Lelák (FEI), M. Buranovský (FA), P. Tanuška (MTF), E. Gramatová 

(FIIT)  

Neospravedlnení: A. Ház, L. Uhorskaiová (FCHPT) 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, G. Juhás, F. Uherek, P. Telek, E. Jevčáková, 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.  

 

K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 

Milan Andráš, Peter Beňo 

a za skrutátorov: 

Natália Horňáková, Peter Pokorný 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania 

AS STU 28. 10. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Návrh smernice rektora „Zásady hospodárenia STU v Bratislave“ 

6. Návrh „Všeobecných zásad tvorby rozpočtu“ – 1. čítanie 

7. Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných 

zmlúv 

8. Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie Koncesnej 

zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU 

9. Rozpočet STU na rok 2013 – rozpis neúčelovej dotácie z dodatku č. 6 

k Dotačnej zmluve 

10. Rôzne 

 

Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 36 členov AS 

(za – 36, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 28. 10. 2013 

P AS STU 11. 11. 2013 prerokovalo rektorom navrhnutý program a odporučilo materiály 

prerokovať v EK AS. 
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P AS odporúča, aby pripravované štatúty fakúlt boli konzultované s právnym oddelením STU, 

potom schvaľované v senátoch fakúlt a takto pripravené boli predloţené AS STU na 

schválenie. 

Pred zasadaním P AS zasadala legislatívna komisia, ktorá sa zaoberala podnetmi na 

preskúmanie volieb do študentskej časti FEI. Zástupcami študentskej časti AS STU boli 

preverené hlasovacie lístky, právnik FEI spracoval svoje stanovisko k voľbám, ktoré bolo 

poskytnuté JUDr. Haladejovej. LK AS odporúča, aby stanovisko k právoplatnosti volieb 

zaujalo právne oddelenie STU. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval prítomných o aktuálnom dianí na univerzite: STU hostila rektorov 

z Budapešti, Prahy a Viedne, 18. 11. boli ocenení najlepší študenti na STU, 19.11. 2013 sa 

uskutočnilo slávnostné zasadanie na FIIT pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia FIIT. 

21. 11. 2013 dostala budova FIIT ocenenie – Stavba roka. 

Vedenie STU a kolégium rektora sa zaoberalo:  
– vyhodnotením účasti STU v programe „Erasmus mobility“, 

– návrhom smernice, týkajúcej sa centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti na 

STU, 

– aktualizáciou plánu verejného obstarávania STU, 

– prípravou na komplexnú akreditáciu, 

– kritériami habilitácií a inaugurácií ku komplexnej akreditácii, 

– mobilitami študentov a ECTS,  

– zásadami hospodárenia STU, 

– všeobecnými zásadami tvorby rozpočtu na STU, 

– pravidlami tvorby študijných plánov na STU, 

– vyhodnotením prijímacieho konania na akad. rok 2013/2014. 

 

K bodu 5 – Návrh smernice rektora „Zásady hospodárenia STU v Bratislave“ 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala predloţený materiál, ku ktorému má pripomienku: 

V článku 4, bod 6b odporúča EK vypustiť doplnenú vetu „Rezervný fond môţe pokrývať 

výlučne náklady na projekty vo výške spolufinancovania“. 

Rektor sa vyjadril, ţe rešpektuje pripomienku. 

Ďalšie odporúčanie EK AS, aby sa predloţený materiál schvaľoval ako záväzný, rektor 

neprijal. 

Diskusia zo strany členov AS STU k predloţenému materiálu nebola. 

 

Návrh uznesenia č.20.1/2013: 

AS STU berie na vedomie návrh smernice rektora Zásady hospodárenia STU 

v Bratislave. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU 

(za – 36, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.1/2013 

 

K bodu 6 – Návrh „Všeobecných zásad tvorby rozpočtu STU“ – 1. čítanie 

Kvestor informoval, ţe vo všeobecných zásadách sú navrhnuté dve nové ustanovenia: 

1/ aby 1 % z dotácie bolo rozpísané na fakulty podľa ich podielu na celkových výnosoch 

podnikateľskej činnosti, 
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2/ nový algoritmus navrhujúci vyčleniť finančné prostriedky z odpisov za predchádzajúci rok 

na presný účel, ktorý bude uvedený v rozpise dotácie na príslušný kalendárny rok. 

 

Predseda EK AS informoval, ţe k návrhu všeobecných zásad tvorby rozpočtu bola na 

zasadaní EK AS obsiahla diskusia. 

V diskusii odzneli viaceré pripomienky, resp. otázky: 

- Zásadnou pripomienkou je uvaţovať o zmene filozofie delenia dotácie zo ŠR 

a nepokračovať v zauţívanom spôsobe delenia – najprv vyčleniť prostriedky pre zloţky 

na úrovni STU a saturovať ich potreby a aţ zvyšok dotácie následne deliť na základe 

podielu na výkone jednotlivým súčastiam. Najprv by sa mala rozdeliť dotácia pre súčasti 

STU podľa ich podielu na výkone, na základe ktorého sa pridelila dotácia zo strany MŠ SR 

a aţ následne vyčleniť prostriedky na riadiace a obsluţné činnosti tým súčastiam STU, ktoré 

netvoria výkon započítavaný do výkonov pri rozdeľovaní prostriedkov na úrovni MŠ SR.  

V prípade, ţe sa prevezme doterajší model delenia dotácie, tak je potrebné aspoň limitovať 

celkový percentuálny podiel vyčlenených prostriedkov, aby sa nestalo, ţe súčasti tvoriace 

výkon nakoniec budú mať percentuálne menší podiel. Pri terajšom spôsobe delenia sa totiţ 

obdobná filozofia vyčleňovania uplatňuje aj na úrovni fakúlt, čo v praxi znamená, ţe výkonné 

zloţky – katedry, resp. ústavy dostávajú na svoju činnosť po odpočítaní nákladov na energiu, 

údrţbu a saturovaní mzdových prostriedkov (vrátane miezd pracovníkov ústavov) tak malý 

obnos, ktorý vôbec nepokrýva náklady na hlavnú činnosť a tie musia saturovať z iných 

zdrojov. Tým sa postupne študenti, pre vzdelávanie ktorých je univerzita zriadená, dostávajú 

na okraj záujmu, pretoţe prvoradým záujmom pracovníkov na úrovni ústavov je získať 

prostriedky na ich celoročnú prevádzku. 

 

Ďalšie pripomienky a otázky EK AS sa týkali priamo dikcie jednotlivých bodov predloţeného 

materiálu: 

- upraviť úvodnú preambulu materiálu v článku 2, keďţe sa odkazuje na 

smernicu rektora, ktorej zmena by znamenala nové schvaľovanie materiálu 

alebo smernicu rektora schvaľovať v AS STU 

- upraviť v čl. 2 časť týkajúcu sa výnosov  a nákladov; 

- upraviť znenie bodu 6 v zmysle uznesenia k predošlému materiálu, pretoţe 

formulácia sa opakuje;  

- upraviť znenie bodu 10 čl. 2, pretoţe pri tvorbe rozpočtu má mnoho výnosov 

iba  formu predpokladov. Predloţená formulácia by konzervovala  tvorbu 

rozpočtu len na dotačné zdroje a zdroje z prenájmov, pretoţe ostatné výnosy 

a náklady sú len odhadom; 

- prečo je v bode 13 nepomer medi percentuálnym podielom pre jednotlivé 

súčasti STU z výnosov z dlhodobého prenájmu? 

- v jednotlivých bodoch postupu pri delení dotácie (čl. 3 bod 4) je potrebné 

uviesť akým spôsobom sa dotknú zmeny v celkovej pridelenej dotácii zo 

strany MŠ SR v porovnaní s predchádzajúcim rokom výšky  jednotlivých 

poloţiek;  

- Prečo je súčasťou delenia dotácie poloţka týkajúca sa výnosov v PČ, 

- Kto bude rozhodovať o delení prostriedkov uvedených v podbode 1af)  bodu 

4 článku 3 – 50% odpisu budov? 

- Je nutné zosumarizovať fixné náklady na úrovni univerzity aj fakúlt a tie by 

sa mali z dotácie odčítať najprv a aţ potom uplatňovať princíp delenia podľa 

výkonových parametrov. 

 

Vzhľadom na veľký počet pripomienok zo strany členov ekonomickej komisie a moţných 

ďalších pripomienok za strany členov senátu bolo navrhnuté, aby konkrétne pripomienky boli 
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zaslané písomne na sekretariát AS STU do jedného týţdňa a následne odovzdané predsedovi 

EK AS. 

 

Návrh uznesenia č. 20.2/2013: 

AS STU prerokoval Všeobecné zásady tvorby rozpočtu STU v 1. čítaní. Pripomienky 

k zásadám treba zaslať na sekretariát AS STU do 2. 12. 2013. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS 

(za – 38, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 10.2/2013. 

 

K bodu 7 – Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie 

nájomných zmlúv 

EK AS STU prerokovala návrh nájomných zmlúv a odporúča AS STU odsúhlasiť materiál 

bez pripomienok. 

K materiálu nebola diskusia. 

 

Návrh uznesenia č. 20.3/2013: 

AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom nehnuteľných vecí STU 

s nájomcami: 

1/ Vodné zdroje Slovakia, s. r. o. 

2/ Ľubomír Garai, Rovniakova 9, Bratislava 

3/ RNDr. Elena Dolanská, Krásnohorská 3, Bratislava 

4/ MAD HAND, art & desing, s. r. o., Kristy Bendovej 6, Bratislava 

5/ GEOGRANICS, s. r. o., Koreničova 1, Bratislava 

6/ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 

7/ Michal Pánik, Saratovská 2862/5, Bratislava 

8/ KONZEKO, s. r. o., Areál NPZ 510, Markušovce 

9/ GLOBAL MENU, s. r. o., Galvaniho 12, Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS 

(za – 38, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.3/2013. 

 

K bodu 8 – Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie Koncesnej 

zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU 

 

Na zasadaní AS STU 28. 10. 2013 bolo prijaté uznesenie č. 19.13/2013 

AS STU prerušuje rokovanie o koncesnej zmluve. Koncesnou zmluvou sa AS STU bude 

zaoberať na ďalšom zasadaní, keď bude doplnená o dôvodovú správu a vyjadrenia AS 

FEI a JUDr. Haladejovej. 

 

Materiály, ktoré majú členovia AS STU k dispozícii: 

1/ Predseda AS FEI František Uherek elektronickou poštou zaslal prijaté uznesenie na 

zasadaní AS FEI 22. 11. 2013 predsedovi AS STU dňa 25.11.2013. Následne bolo zo 

sekretariátu AS STU zaslané všetkým členom AS STU. 

2/ Dôvodová správa, ktorá nie je podpísaná a nie je tam uvedené ani meno spracovateľa bola 

ústne predloţená na zasadaní senátu dňa 28. 10. 2013 dekanom FEI STU prišla na sekretariát 

AS STU 20. 11. 2013 (len vytlačená forma v 1 exemplári) v obedňajších hodinách. Návrh 



 5 

koncesnej zmluvy je oproti pôvodnej v dvoch bodoch doplnený. Členovia LK AS a EK AS 

nemali čas materiál prerokovať v komisiách. 

3/ Nie je k dispozícii písomné stanovisko právneho oddelenia Rektorátu STU. 

Predseda LK AS STU sa po preštudovaní dôvodovej správy vyjadril, ţe ide o ústne 

predloţenú informáciu na zasadaní senátu dňa 28. 10. 2013 dekanom FEI o postupe prác na 

zlepšení stravovania na FEI. Správa nereaguje na pripomienky legislatívnej komisie. 

Nakoľko členovia nemali k dispozícii poţadované materiály, predseda AS STU navrhol 

prerušiť rokovanie o koncesnej zmluve a naplánovať zasadanie AS STU na 9. 12. 2013. 

Rektor sľúbil dodať materiály do 26. 11. 2013. 

 

Návrh uznesenia č. 20.4/2013: 

AS STU prerušuje rokovanie o koncesnej zmluve. Koncesnou zmluvou sa bude zaoberať 

na mimoriadnom zasadaní AS STU dňa 9. 12. 2013. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 27, proti – 0, zdrţal sa – 10)  

AS STU schválil uznesenie č. 20.4/2013. 

 

K bodu 9 - Rozpočet STU na rok 2013 – rozpis neúčelovej dotácie z dodatku č. 6 

k Dotačnej zmluve 

Predseda EK AS informoval prítomných, ţe EK AS STU prerokovala Rozpočet STU na rok 

2013 – rozpis neúčelovej dotácie z dodatku č. 6 k Dotačnej zmluve a odporúča AS STU 

schváliť materiál bez pripomienok. 

K materiálu nebola diskusia. 

 

Návrh uznesenia č. 20.5/2013 

AS STU schvaľuje rozpis neúčelovej dotácie z dodatku č. 6 k dotačnej zmluve. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS 

(za – 35, proti – 0, zdrţal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 20.5/2013. 

 

 

K bodu 10 – Rôzne 

Mimoriadne zasadanie AS STU bude 9. 12. 2013 o 14.00 hod. 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Milan Andráš 

Peter Beňo 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 


