
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a   č. 8
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.05.2004

o 14.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU
_____________________________________________________________________________

Rokovanie AS STU otvoril doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU.  Pri otvorení bolo
prítomných 34 senátorov.
Ospravedlnení: prof. Ing. M. Žalman, PhD. (FEI), doc. Ing. Ivan Hudec, Phd. (FCHPT), Eva
Kučerová (FCHPT)
Neospravedlnení: doc. Ing. E. Kráľová (FA), Ľuboš Maňka, Ján Lenhardt (MtF), J. Haas
(SjF), Lívia Potoková (FA)

Senát bol uznášaniaschopný.

Hostia:  prof. V. Báleš, prof. R. Špaček, doc. R. Redhammer, doc. E. Bučko,
Ing. H. Žideková, Ing. J. Špička

Program:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov

zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS

STU dňa 19.4.2004
3. Aktuálne otázky STU
4. Výročná správa o činnosti STU za rok 2003
5. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2003
6. Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2004
7. Predaj nehnuteľného majetku
8. Finančné vyrovnanie za výkony vo vzdelávaní mimo fakultných študentov
9. Rozličné

K bodu 1- Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a
overovateľov zápisnice

Doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU úvodom privítal hostí a senátorov. Na úvod
podpredseda AS uviedol program, ktorý bude predmetom zasadnutia AS. Na požiadanie
prorektora J. Kalužného bol bod č. 8 z programu rokovania AS STU stiahnutý.

Hlasovanie o zmene programu zasadnutia AS STU:
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 2)

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

zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS

STU dňa 19.4.2004
3. Aktuálne otázky STU
4. Výročná správa o činnosti STU za rok 2003
5. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2003



2

6. Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2004
7. Predaj nehnuteľného majetku
8. Rozličné

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU
overovateľov zápisnice:
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., SvF
Bc. Jozef Polgáry, za štud. časť, FA

a  skrutátorov:
Doc. Ing. Ernest Gondár, CSc., SjF
Ing. Vladimír Marko, za štud. časť, FIIT

AS STU schválil program zasadnutia, voľbu skrutátorov a voľbu overovateľov zápisnice.
(Hlasovanie: za – 34 ,  proti – 0, zdržal sa –0).

K bodu 2 - Správa o činnosti P-AS STU

Podpredseda AS informoval o činnosti predsedníctva, ktoré sa zišlo 17.5.2004
a 24.5.2004. Z uznesenia 7.2 P-AS STU zo dňa 24.5.2004 vyplýva, že prorektor J. Kalužný
pripravil metodiku započítavania pedagogických výkonov na iných fakultách. Tento materiál
po pripomienkovaní v Ekonomickej komisii bude predmetom programu najbližšieho
zasadnutia AS STU.
Rozhodnutie P-AS STU zo dňa 24.5.2004

Podpredseda AS STU pripraví pre rektora návrh na vyplatenie mimoriadneho
štipendia pre študentov za prípravu a analýzu materiálov na rokovanie AS STU. Navrhuje sa
predložený materiál zaradiť do júnového rokovania AS STU.

K bodu 3 – Aktuálne otázky

Rektor V. Báleš informoval prítomných o aktuálnych otázkach, ktoré boli predmetom
zasadnutí Vedenia STU a Kolégia rektora:
Z Vedenia STU 3.5.2004

- Odporúčanie energetickej komisie, aby v sme čase od 23.12.2004 – 7.1.2005 len
temperovali v miestnostiach školy

- Prerokovanie rozdeľovania ubytovacích kapacít v ŠD
- Kreovanie odborových komisií
- Vnútorné predpisy na STU (zriadenie odborných komisií pre doktorandských

študentov)
- Stav majetkovo-právneho usporiadania
- Aktualizácia dlhodobého zámeru
- Zahájenie prác na bezpečnostnom projekte STU
- Ukončená verejná súťaž na letenky, na počítače, na komponenty (na letenky bola

vybratá spoločnosť SATUR)
- Rozdelenie kompetencií a činností pri vydávaní študentských preukazov

(administráciu budú robiť študentské oddelenia dekanátov jednotlivých fakúlt –
zodpovedný prorektor J. Kalužný, vizuálny štýl – pror. R. Špaček, výroba preukazov –
pror. V. Molnár)

- Výmena telefónnych ústrední na STU
- Zmeny www stránky STU
- Informácie z majstrovstiev o pohár rektora
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Z Vedenia STU 17.5.2004:
- Otázka Inštitútu celoživotného vzdelávania
- Projekt Campus on-line
- Prenájmy na STU
- Harmonogram promócií na rok 2003/2004

Z Vedenia STU 31.5.2004
- Rozdeľovanie ubytovacích kapacít pre študentov na rok 2004/2005
- Registratúrny poriadok STU
- Stav prípravy rozpočtu STU na rok 2004

Kolégium rektora 10.5.2004 v Gabčíkove:
- Prechod na štátnu pokladnicu (posun o 1 mesiac, nábeh od 1.7.2004)
- Rozpočet STU
- Celoživotné vzdelávanie
- Vnútorné predpisy
- Študentské preukazy STU
- Zásady kreovania a činností odborných komisií
- Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja STU
- Pravidlá správy STUNET
- Výberové konanie na letenky, na PC, na komponenty
- Podpísanie kolektívnej zmluvy

Doc. J. Dický – pred dvomi rokmi si fakulty tlačili študijný program vo vlastnom
vizuálnom štýle a stál 30,-Sk. Minulý rok sa študijné programy tlačili v jednotnom vizuálnom
štýle a stáli 80,-Sk.  Malo by sa to urobiť tak, aby to bolo pre študentov cenovo výhodné a aby
to bolo zavesené na web stránke našej univerzity.

Rektor – fakulty si urobia študijné programy, zatiaľ cena nie je známa a samozrejme, že to
bude zavesené aj na www stránke univerzity.

K bodu 4 – Výročná správa o činnosti STU za rok  2003

Rektor STU informoval senát, že podľa vysokoškolského zákona nám podľa osnov
MŠ predpisuje predkladať správu o činnosti. Uviedol, že

- STU splnila všetky úlohy, dané legislatívou VŠ
- bola kreovaná nová Správna rada na čele je doctor honoris causa Slavomír Hatina
- boli splnené akreditácie študijných programov
- STU sa darí získavať finančné prostriedku z domácich a zahraničných grantových

schém
- STU získala grant na projekt: Technologický inkubátor
- darí sa dosiahnutie jednotného vizuálneho štýlu
- zlepšujú sa sociálne podmienky pre študentov
- uskutočnilo sa výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov a profesorov

Pror. R. Špaček podrobnejšie informoval o uvedenej správe. Členovia senátu mali
možnosť tento materiál pripomienkovať. Uviedol, že obdržal jednu písomnú pripomienku, ide
o zmenu na str. 18 – týka sa to grafov č. 5 a č. 6. Tieto grafy sú tu zobrazené, ako vývojové
grafy, ktoré majú zohľadňovať určitý stav. Táto pripomienka je akceptovaná a uvedené
vývojové grafy, budú prerobené na stavové grafy.
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Prof. P. Návrat – v súvislosti zo zriadením FIIT, materiál ktorý bol v senáte minulý rok
hovorí aj o lokalizácii a  2 etapách. 1. etapa – v Mlynskej doline sa priestory mali rozšíriť o 1
poschodie + špecializované laboratórium. Dodnes to nieje realizované. Je škoda, že sa viac
nehlásime k tejto fakulte.

Doc. Ľ. Šooš – je potrebné do budúcnosti, aby sa v uvedenej štruktúre spracovávali aj
výročné správy za jednotlivé fakulty a aby sa štruktúra nemenila každým rokom.

Pror. R. Špaček – správa bude vydaná aj na CD nosičoch a celá správa bude zavesená aj
na www stránke. Akonáhle budeme mať relevantné podklady môžeme vydať aj annual report
STU v anglickom jazyku.

Návrh uznesenia č. 8.1/2004
AS STU schvaľuje výročnú správu o činnosti STU za rok 2003.
Hlasovanie
(za – 28, proti – 3, zdržal sa – 2)

AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2004.

Návrh uznesenia č. 8.2/2004
AS STU odporúča Vedeniu STU, aby pripravilo pre budúci rok rovnakú štruktúru výročných
správ pre jednotlivé fakulty.
Hlasovanie.
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 1)

AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2004.

K bodu 5 – Výročná správa o hospodárení za rok 2003

Rektor informoval o výročnej správe o hospodárení za rok 2003. Od 1.1.2003 v súlade
s VŠ zákonom, majetok, ktorý bol vo vlastníctve štátu, prešiel plne do vlastníctva STU.
V súlade s týmto zákonom sa zmenila aj organizačná štruktúra STU, peňažné toky, daňový
systém, systém v účtovníctve....

Kvestorka STU sa podrobnejšie venovala predloženému materiálu. Zmeny, ktoré je
potrebné poopraviť sú na str. 3:

- z hlavnej činnosti sa vytvorila strata vo výške 3 607 tis. Sk opraviť na 3 605 tis. Sk......
- z podnikateľskej činnosti sa vykazuje zisk vo výške 33 046 tis. Sk opraviť na 33 047

tis. Sk
- z uvedeného vyplýva, že STU vytvorila celkový hospodársky výsledok zisk vo výške

29 439 tis. Sk opraviť na 29 442 tis. Sk

Prof. Oláh  v zastúpení doc. I. Hudeca, podal správu zo zasadnutia Ekonomickej komisie
AS STU.  EK AS zasadala 27.5.2004, predmetom rokovania bola výročná správa
o hospodárení za rok 2003, informácie o úpravách dotácie STU na rok 2004 a finančné
vyrovnanie za výkony, ktorý predkladal prorektor J. Kalužný. EK odporúča tento materiál
prepracovať. EK sa na svojom zasadnutí zhodla na týchto úpravách v texte:

V poslednom odstavci bodu e) upraviť text nasledovne:
- Vytvorená strata bude zúčtovaná na ťarchu rezervného fondu u tých súčastí STU,

ktoré stratu vytvorili a ktoré vykazujú kladný zostatok rezervného fondu
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- Tie súčasti, ktoré nevykazujú kladný zostatok rezervného fondu, preúčtujú stratu na
účet 932 – „neuhradená strata minulých rokov“.

Návrh uznesenia č. 8.3/2004 EK AS STU
AS STU žiada rektora STU spracovať materiál „Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok
2003 spolu s návrhom opatrení týkajúcimi sa dosiahnutia hospodárskeho výsledku v roku
2004“.
Termín: najbližšie zasadnutie AS STU
Hlasovanie:
(za – 31, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil  uznesenie č. 8.3/2004

Návrh uznesenia č. 8.4/2004
AS STU schválil materiál „Výročná správa o hospodárení za rok 2003“ s pripomienkami.
Hlasovanie:
(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil  uznesenie č. 8.4/2004

K bodu 6 – Aktualizácia dlhodobého zámeru STU na rok 2004

Prorektor R. Špaček informoval prítomných o dlhodobom zámere STU na rok 2004.
Uvedený materiál kopíruje štruktúru dlhodobého zámeru, i keď je štruktúra trochu
zjednodušená vzhľadom k tomu, že je to za jednotlivé fakulty. Všetky podklady z fakúlt boli
autorizované dekanmi a boli schválené v jednotlivých grémiách fakúlt. Materiál bol
prerokovaný aj na výjazdovom zasadnutí Kolégia rektora v Gabčíkove a bol prijatý s jednou
obsahovou pripomienkou.

Doc. M. Huba – otázka na prorektora, čo sa týka e-lerningu, naša krajina nemá
konkrétnu víziu v tejto oblasti. Pokiaľ sme vedúca univerzita mali by sme mať aj vízie.
Pretože nám klesajú študenti mali by sme urobiť niečo, čo sa týka celoslovenského pôsobenia,
pri realizácií e-lerningu majú fakulty detašované pracoviská. Doc. M. Huba navrhol, aby STU
v spolupráci s UK nezvážila navrhnúť takýto systém, aby sme boli bližšie k regiónom.
Veľmi dôležité je uvedenie v dlhodobom zámere aj vzdelávanie zamestnancov.

Doc. Ľ. Šooš – v úvode tohto materiálu  chýba konkretizácia celkového dlhodobého
zámeru našej univerzity.

Doc. I. Baroňák – dlhodobý zámer by mal byť uvedený na dlhšie obdobie, mal by to
byť skutočný dlhodobý zámer, t. j. stratégia.

Návrh uznesenia č. 8.5/2004
AS STU schvaľuje aktualizáciu dlhodobého zámeru STU na rok 2004.

Hlasovanie:
(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 1)

AS STU schválil uznesenie č. 8.5/2004.



6

K bodu 7- Predaj nehnuteľného majetku

Rektor informoval senát o odpredaji nepotrebného majetku. Dôvod, prečo je potrebné
predať uvedené nehnuteľnosti je, že nie sú ekonomicky ani hospodársky využívané. Ide o 5
lokalít, s tým, že predaj sa bude realizovať podľa zákona 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, kde sú presne vymedzené postupy, ako sa nakladá
s takto získanými finančnými prostriedkami. Bude vypísaná verejno-obchodná súťaž, chceme
predať za najvyššiu možnú cenu. Ponuky bude posudzovať vymenovaná komisia. Prostriedky
získané z predaja pôjdu do fondu reprodukcie.

Prorektor E. Bučko presnejšie špecifikoval lokality jednotlivých nehnuteľností
určených na odpredaj.

Prof. V. Macura – uviedol, že ak sa niečo predáva, treba vedieť aká je akútnosť
použitia finančných prostriedkov. Keďže je hospodársky rok pozitívny, môže byť toto dobrá
rezerva pre ďalšie roky.

Rektor – finančné prostriedky budú použité na rozvojové programy školy.
Prorektor E. Bučko – stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vychádza zo

Zákona 86/2 o súdnych znalcoch. Súdny znalec stanoví cenu (trhovú), ktorá je aktuálna
v danom čase, v danej lokalite. Nechá sa urobiť súdno-znalecký posudok, podá sa inzerát a na
základe verejno-obchodnej súťaže je akceptovaná najvyššia možná cenová ponuka. Ak žiadna
táto ponuka nám nebude vyhovovať, máme právo odstúpiť.

J. Polgáry (FA) – navrhol, aby sa o jednotlivých nehnuteľnostiach hlasovalo osobitne.

Návrh uznesenia od študenta J. Polgáryho
Hlasovať o každej nehnuteľnosti zvlášť.
Hlasovanie:
(za – 10, proti – 6, zdržal sa – 11)

AS STU neschválil návrh uznesenia.

Doc. J. Dický – mali by sme mať ku každej položke uvedenú analýzu, aké sú náklady
s tým, že keď si budeme túto nehnuteľnosť naďalej udržiavať a či je to nutné predávať, alebo
nie.

Prof. V. Vojtek – mali by sa určiť priority do čoho sa budú peniaze investovať.

Rektor – priority sú určené dlhodobým zámerom STU. Informoval prítomných
o zozname nehnuteľností, ktoré sú určené na ďalší predaj. Tento zoznam vypracuje prorektor
do 18.6.2004 a senátu bude predložený.

Návrh uznesenia č. 8.6/2004
AS STU súhlasí s predajom nehnuteľností uvedených v bode 1 – 5 tohto návrhu, podľa
príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Hlasovanie:
( za  - 18, proti – 1, zdržal sa – 5)

AS STU schválil uznesenie č. 8.6/2004.
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K bodu 8 - Rozličné

EK AS STU na svojom zasadnutí prerokovala materiál „Informácia o úpravách dotácie
STU na rok 2004 k 17.5. 2004 a odporúča AS STU schváliť materiál bez pripomienok.

Návrh uznesenia č. 8.7/2004
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU na rok 2004 k 17.5.2004 bez pripomienok.
Hlasovanie:
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil uznesenie č. 8.7/2004.

Návrh uznesenia č. 8.8/2004
EK AS STU navrhuje preložiť prerokovanie materiálu „Finančné vyrovnanie za výkony vo
vzdelávaní mimofakultných študentov“ na júnové zasadnutie AS STU po jeho doplnení
o spôsob a termíny realizácie.
Termín: júnové zasadnutie AS STU
Hlasovanie:
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil uznesenie č. 8.8/2004.

Ing. Hulík sa vyjadril k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutia AS STU 19. 4.
2004, uznesenia  č.7.5/2004 a 7.6/2004.
Uviedol, že sa uskutočnilo stretnutie so študentmi 20.5.2004. Zápis z tohto stretnutia, bude
distribuovaný členom P-AS STU.  Prezentáciou týchto materiálov sa splnili uznesenia, AS
STU.

J. Polgáry (FA) – chcel vedieť, do 15.8.2004 musí byť vyplatené nájomné za
ubytovanie na september a október. Ako sa  tvorila  cena?

Ing. Hulík – tieto veci budeme riešiť za pochodu, trošku vznikli problémy
s nabehnutím štátnej pokladnice.

Doc. Ľ. Šooš – informoval senát, že pripraví návrh metodiky pre p. rektora na
mimoriadne štipendium pre študentskú časť AS STU. K dispozícii sú všetky prezenčné listiny
za obdobie jedného roka, ktoré musí ešte verifikovať predsedníčka študentskej komory. Po
verifikovaní údajov  sa vypracuje návrh na vyplatenie štipendií.

Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Podpredseda poďakoval prítomným za
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov. Pripomenul, že najbližšie zasadnutie AS
STU sa uskutoční 28.6.2004 o 14.00 hod.

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

Zapísala:
E. Bernátová

Overovatelia: Prof. J. Oláh, SvF
           Bc. J. Polgáry, FA
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