
 
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE  
 

Z á p i s n i c a   č. 7 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.04.2004 

o 13.30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 Rokovanie AS STU otvoril prof. M. Žalman, predseda AS STU.  Pri otvorení bolo 
prítomných 34 senátorov.  
 
Senát bol uznášaniaschopný.  
 
Hostia: prof. V. Báleš, prof. V. Molnár,  prof. J. Kalužný, doc. E. Bučko, Ing. J. Špička  
 
Program: 
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU  
3. Aktuálne otázky STU  
4. Rozpočet STU na rok 2004 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
5. Rozličné 
 
 
K bodu 1- Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a 
overovateľov zápisnice 
 

Prof. M. Žalman, predseda AS STU úvodom privítal hostí a senátorov. Na úvod 
predseda AS uviedol program, ktorý bude predmetom zasadnutia AS. Na požiadanie rektora 
STU V. Báleša, bol program AS STU pozmenený. Bod 3 aktuálne otázky STU bol vymenený 
s bodom 4 – Rozpočet STU .  
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia AS STU: 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 

AS  schválil nasledovný  program zasadnutia :  
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU  
3. Rozpočet STU na rok 2004 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR  
4. Aktuálne otázky STU  
5. Rozličné 

 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU 
overovateľov zápisnice: 
 
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., SvF 
Juraj Haas, za štud. časť, SjF 
  
a  skrutátorov: 
Doc. Ing. František Urban CSc., SjF 
Martin Lenobel, za štud. časť, SjF 



AS STU schválil program zasadnutia, voľbu skrutátorov a voľbu overovateľov zápisnice. 
(Hlasovanie: za – 34 ,  proti – 0, zdržal sa –0). 
 
 Predseda AS M. Žalman informoval prítomných o vzdaní sa funkcie senátora Doc. 
Ing. Petra Kukuču, PhD. v AS STU ku dňu 15.03.2004 .  Namiesto neho nastúpi do AS STU  
za volebný obvod FEI, zvolený náhradník Doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.  
 
K bodu 2 - Správa o činnosti P-AS STU 

 
 Predseda AS informoval o činnosti predsedníctva, ktoré sa zišlo 15.4.2004. 
Predmetom zasadnutia bola príprava rozpočtu  na rok 2004 – časti delenie dotácií. 
Predsedníctvo sa zoznámilo so zápisnicou z  ekonomickej komisie EK AS STU zo dňa 
14.03.2004. Po diskusii s kvestorkou STU a predsedom EK  AS STU predsedníctvo súhlasilo 
s pozmeňovacími návrhmi EK na úpravu textovej časti sprievodnej správy a prijalo 
odporúčanie, aby návrh rozpočtu sa v senáte prejednával ako celok. 
 
K bodu 3 – Rozpočet STU na rok 2004 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR 
 
Pred uvedením tohto bodu dostali členovia AS STU písomne nasledovné materiály: 
 

• Zápis z rokovania ekonomickej komisie AS STU dňa 14.4.2004 
• Otvorený list senátorom AS STU – dekan FIIT , prof. Ľ. Molnár 
• Vyjadrenie senátorov FIIT STU 

 
 Rektor V. Báleš prezentoval návrh  rozpočtu STU na rok 2004 –časť rozdelenie 
dotácií. Rozdelenie dotácie STU na jednotlivé súčasti (fakulty, pracoviská a účelové 
zariadenia) sa realizuje na základe Pravidiel na rozpis dotácie, ktoré vychádzajú z metodiky 
rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu - dotácie vysokým  školám z úrovne MŠ SR  
Rektor uviedol niektoré z krokov, ktoré sa týkajú rozpočtu: 

- dotácie, ktoré prišli na STU sú nižšie o 105 mil. Sk 
- je potrebné, aby sa štandardne postupovalo pri rozdeľovaní dotácií FIIT  
- rozdelenie dotačných prostriedkov negatívne postihlo Strojnícku fakultu (rektor sa 

stretol s vedením SjF. Vedenie SjF malo pripraviť návrh opatrení na riešenie 
vzniknutej situácie.  Tento návrh mal dekan SjF predložiť rektorovi do 16.4.2004, 
rektor ho obdržal až 19.4.2004. 

- kritéria ktorými sa delia dotácie nezohľadňujú kvalitu vysokých škôl, ale len kvantitu  
 

Kvestorka Ing. H. Žideková podrobnejšie informovala senát o rozpočte na rok 2004. 
Rozpočet sa bude schvaľovať v dvoch etapách. Na dnešnom zasadnutí bude schvaľovaná prvá 
časť: rozdelenie dotácií a na ďalšom zasadnutí AS sa schváli druhá časť rozpočtu STU na rok 
2004. 

Kvestorka STU podrobnejšie objasnila jednotlivé podprogramy výpočtu MP v oblasti 
bežných výdavkov.  

 
Dekan Molnár (FIIT) – pred 3 rokmi AS schválil zásadu, že budeme postupovať podľa 

pravidiel, ako financie prídu na jednotlivé študijné odbory, podľa počtu študentov. Pred 
rokom sa vyslovil súhlas so zriadením FIIT, táto fakulta splnila v zákonnej lehote všetky 
úlohy, ktoré jej vyplývali. Uviedol, že pravidlá rozpočtu sa nedodržujú. 
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Predseda EK AS STU doc. I. Hudec oboznámil prítomných s pozmeňujúcimi návrhmi, 
ktoré prijala EK AS STU na zasadnutí dňa 14.4.2004. Predkladateľ- rektor STU vyjadril 
súhlasné stanovisko so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi. 

 
Prof. M. Finka –postup, ktorý sa zvolil vnáša nesystémové kroky do rozdelenia tejto časti 

rozpočtu.  Navrhol striktnejšie  dodržiavanie  rozdelenia podľa pravidiel, akým peniaze prišli 
na STU. Nesystémové položky v rozpočte neošetrovať v rámci tej 2. časti rozdelenie príjmov, 
ktoré vznikajú na STU.  
 
Uznesenie č. 7.1/2004  
 

AS STU navrhuje prijať „Pozmeňovacie návrhy EK AS STU, ktoré sú súčasťou zápisu 
z rokovania EK  k písomnému materiálu:  Rozpočet STU na rok 2004 – časť rozdelenie 
dotácie z MŠ SR“(viď príloha č. 1), okrem bodu 24, kde prvé 2 riadky vypadávajú. 
 
Hlasovanie: 
(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 7) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 7.1/2004. 
 
 Doc. J. Dický – navrhol, aby súčasťou tejto metodiky bol príkaz rektora, že jednotlivé 
fakulty, keď majú nejakú výučbu, ktorú im nemôžu zabezpečiť vyučujúci, mali by prednostne 
siahnuť po zamestnancoch (vyučujúcich) z iných fakúlt a až potom sa obrátiť na iných 
zamestnancov.  
 
Uznesenie č. 7.2/2004 
 

Ekonomická komisia doporučuje po schválení rozpočtu STU na rok  – časť rozdelenie 
dotácií z MŠ SR pripraviť a schváliť metodiku započítavania pedagogických výkonov na 
iných fakultách.  
 
         Termín: 31.5.2004  
 Hlasovanie: 
(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 7.2/2004. 
 
 Predseda AS M. Žalman vyzval ostatných senátorov o vyjadrenie svojich 
pozmeňujúcich návrhov k metodike delenia rozpočtu STU na rok 2004: 
 
Pozmeňovací návrh: doc. M. Peciar (SjF) - k zmene metodiky delenia rozpočtu na rok 2004 
– časť dotácie z MŠ SR: 
 
K čl. 2 návrhu 

Finančné prostriedky pre STU sú prideľované prostredníctvom dotácie v forme 
transferu bežných výdavkov a transferu kapitálových výdavkov. Rozdelenie dotácie STU na 
jej súčasti vychádza z metodiky rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám z úrovne MŠ SR s tým, že garantované minimum mzdových prostriedkov (metodika 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2004 čl. 25 písm. f) sa 
na STU zníži o 5%, t. j. na úroveň 0,9 prídelu v roku 2003. 
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Hlasovanie: 
(za – 6, proti – 10, zdržal sa – 16) 
 
AS STU neschválil pozmeňovací návrh doc. M. Peciara (SjF) 
 

Dekan Jelemenský (SjF) – objasnil situáciu na SjF. Uviedol, že je potrebné do 
budúcnosti postaviť taký model, aby jedna fakulta nebola tak výrazne postihnutá.  
 
Pozmeňujúci návrh:  prof. P. Návrat (FIIT) 
Posledná veta v bode 9 sa nahradí vetou: 
 

U FIIT sa vychádza z počtu študentov odboru Informatika podľa štatistiky MŠ SR 
z 31.10.2003 a počtu absolventov odboru Informatika v ak. Roku 2002/2003 s vyčlenením 
študentov odboru Informatika, výberového bloku Telekomunikácie, ktorí sa prirátajú FEI 
STU.  
 
Hlasovanie: 
(za- 6, proti – 15, zdržal sa – 11) 
 
AS STU neschválil pozmeňujúci návrh prof. P. Návrata (FIIT) 
 
 

Dekan Janíček (FEI) – stav študentov na FEI k 31. 10.2003 bol nahlásený na MŠ SR, 
okrem 15 doktorandov, t. j. sme vykázali všetkých študentov na FEI STU. Čo sa týka 
absolventov metodika MŠ SR využíva počet absolventov v akademickom roku 2002/2003     
t. j., kedy FIIT nejestvovala. To je argument s tým, že absolventi v zmysle tejto metodiky sa 
nedajú zarátať.  
 
 
Pozmeňujúci návrh: doc. P. Nahálka (FA) 
 
K bodu 6, písm.c) návrhu: 

 
MP na všetkých prevádzkových zamestnancov STU sa určili, ako súčet schválenej 

dotácie v roku 2003 zvýšenej o dopad valorizácie v roku 2003 vyčíslenej z úrovne MŠ SR, 
pre jednotlivé súčasti sa objem MP určí z 50% rovnakým pomerom, ako v roku 2003 
a z 50% podľa výkonu súčasti, pričom.......... 
 
Hlasovanie: 
(za – 4, proti – 7, zdržal sa – 23) 
 
AS STU neschválil pozmeňujúci návrh doc. P. Nahálku (FA). 
 
 
Pozmeňujúci návrh: doc. E. Gondár (SjF) 
 
K čl. 2 návrhu 

Finančné prostriedky pre STU sú prideľované prostredníctvom dotácie vo forme 
transferu bežných výdavkov a transferu kapitálových výdavkov. Rozdelenie dotácie STU na 
jej súčasti, vychádza z metodiky rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým 
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školám z úrovne MŠ SR s tým, že celkovým schodkom voči roku 2003 v podprograme      
077 01 – poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ v časti 
mzdy,  ktorý prišiel z úrovne MŠ SR na STU v roku 2004, bude zaťažená Strojnícka fakulta 
STU.  
 
Hlasovanie: 
(za – 6, proti – 5, zdržal sa – 20) 
 
AS STU neschválil pozmeňujúci návrh doc. E.Gondára (SjF) 
 
Rektor STU V. Báleš sa vyjadril k situácii na SjF: 

- metodika, ktorou sa zaoberáme je známa fakultám už 3 roky 
- počet študentov na SjF klesá 
- aj iné aktivity hovoria v neprospech SjF (granty.....) 
- v rámci rozpočtu školy budeme riešiť túto situáciu na SjF pod podmienkou, že sa nám 

podarí predať nehnuteľnosť 
- následne sa pripraví návrh poskytnúť SjF pôžičku, ktorá bude splatená v určitom 

časovom horizonte 
 
Pozmeňujúci návrh:  doc. Ľ. Šooš (SjF) 
 
K čl. 2 
 Finančné prostriedky pre STU sú prideľované prostredníctvom dotácie vo forme 
transferu bežných výdavkov a transferu kapitálových výdavkov. Rozdelenie dotácie STU na 
jej súčasti vychádza z metodiky rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám z úrovne MŚ SR s vytvorením rezervy rektora STU v podprograme 077 01 – 
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ v časti mzdy vo 
výške 1% objemu týchto prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 
(za – 6, proti – 5, zdržal sa – 22) 
 
AS STU neschválil  pozmeňujúci návrh doc. Ľ.Šooša (SjF) 
  
 

Doc. I. Hudec predložený návrh doc. Ľ. Šooša je pre budúcnosť zaujímavý, treba ho 
ale dôkladne pripraviť.  

 
Kvestorka STU – v danom momente pre tento rok nie je možné vytvoriť rezervný 

fond, snáď to môžeme nazvať rezerva.  
 
Uznesenie č.7.3/2004 
AS STU schvaľuje Rozpočet STU na rok 2004 – časť rozdelenie dotácie z MŠ SR so 
schválenými pozmeňujúcimi návrhmi 
 
 (za – 20, proti – 10, zdržal sa – 3) 
 
 
AS STU schválil uznesenie č. 7.3/2004 
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Predseda AS STU M. Žalman  informoval prítomných o „Vyhlásení AS STU a Vedenia 
STU v Bratislave k rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2004“. Toto vyhlásenie je 
určené predsedovi vláde SR, ministrovi školstva, NR SR a tlačovým agentúram. Konečná 
úprava textu, po podpise rektora a predsedu AS STU bude distribuovaná uvedeným orgánom.   
 
V diskusii k návrhu vyhlásenia sa prijali úpravy textu, ktoré priebežne spracoval prof. M. 
Finka. 
Uznesenie č.7.4/2004 
 
AS STU schvaľuje Vyhlásenie AS STU a vedenia STU v Bratislave k rozpisu dotácie zo 
štátneho rozpočtu na rok 2004 
 
Hlasovanie: 
(za – 29, proti – 1, zdržal sa –2) 
 
AS STU schválil uznesenie č.7.4/2004 
 
 
K bodu 4 - Aktuálne otázky STU 
 
 O aktuálnych otázkach informoval prorektor R. Špaček. Je rozpracovaný dlhodobý 
zámer rozvoja STU. 29.3.2004 boli zosumarizované podklady jednotlivých fakúlt a následne 
bol návrh pripomienkovaný členmi vedenia univerzity. Termín uzávierky pripomienok bol 
16.4.2004. V priebehu tohto týždňa bude materiál skompletizovaný a pripravený na ďalší 
proces vyjadrovania sa a schválenia.   
Prorektor V. Molnár ďalej v aktuálnych otázkach informoval o: 

- koncepcii duševného vlastníctva STU 
- zapojení High-Tech laboratórií 
- oblasti bezpečnostného systému, informačného systému 
- dokladoch o doktorandskom štúdiu 
- štandardizácii kancelárskych priestorov STU 

  
K bodu 5- Rozličné 
 
 J. Haas (SjF) – žiadali sme analýzu a výšku bytného od Ing. Hulíka a o predloženie 
projektu na stravovacích zariadeniach ŠD. 
 
Akademický senát prijal tieto 2 uznesenia študentskej časti J. Haasa (SjF): 
 
Uznesenie č. 7.5/2004 
 
 Akademický senát STU žiada rektora STU o písomné predloženie analýzy aktuálnej 
výšky bytného s uvedením dôvodov zvýšenia. 
 
Termín: do 30.4.2004 
 
Hlasovanie: 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 7.5/2004. 
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Uznesenie č. 7.6/2004 
 
 AS STU žiada rektora STU o písomné predloženie zámeru zeefektívnenia 
(racionalizácie) stravovacích zariadení STU. 
 
Termín: do 30.4.2004 
 
Hlasovanie: 
(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil  uznesenie č. 7.6/2004. 
 
 
 
 
 Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Predsedajúci poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov. 
Najbližšie zasadnutie AS STU sa uskutoční 31.5.2004 o 14.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.  v. r. 
            predseda AS STU 
 
 
 
 
Zapísala: 
E. Bernátová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Prof. J. Oláh, SvF 

           J. Haas, za štud. časť, SjF 
           


