
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 28.06.2004 

o 14.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 Rokovanie AS STU otvoril prof. M. Žalman, predseda AS STU.  Pri otvorení bolo 
prítomných 29 senátorov.  
 
Ospravedlnení: Katarína Hrušková (StF) 
Neospravedlnení: prof. V. Macura (SvF), Martin Stískala (SvF), prof. M. Finka (FA), Lívia 
Potoková (FA), doc. M. Peciar (SjF), M. Lenobel (SjF), prof. P. Návrat a prof. V. Vojtek 
(FIIT).  
 
Senát bol uznášaniaschopný.  
 
Hostia:  prof. V. Báleš, prof. R. Špaček, doc. R. Redhammer, doc. E. Bučko,                       
Ing. H. Žideková, Ing. M. Hlinková, Ing. J. Špička, Ing. Böhmer, Ing. D. Knap,                
JUDr. I. Fabianová 
 
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 31.5.2004  

3. Aktuálne otázky STU 
4. Návrh rozpočtu STU na rok 2004 
5. Informácia o úpravách dotácie STU na rok 2004 k 18.6.2004  
6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku na STU za rok 2003 a návrh opatrení 

k hospodáreniu v roku 2004  
7. Metodika započítavania pedagogických výkonov na iných fakultách  
8. Novela štatútu STU a príloh 
9. Študijný poriadok FA STU 
10. 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 
prodekana B. Kováča bol bod č. 9 z programu rokovania AS STU stiahnutý. Metodika 
započítavania pedagogických výkonov, bude presunutá za aktuálne otázky STU. 
 
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia AS STU: 

(za – 29, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 

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 31.5.2004  

3. Aktuálne otázky STU 
4. Metodika započítavania pedagogických výkonov na iných fakultách  
5. Návrh rozpočtu STU na rok 2004 
6. Informácia o úpravách dotácie STU na rok 2004 k 18.6.2004  
7. Rozdelenie hospodárskeho výsledku na STU za rok 2003 a návrh opatrení 

k hospodáreniu v roku 2004  
8. Novela štatútu STU a príloh 
9. Rozličné 

 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU 
overovateľov zápisnice: 
Doc. Ing. Ivan Baroňák, FEI 
Bc. Jozef Polgáry, za štud. časť, FA 
  
a  skrutátorov: 
Doc. Ing. František Urban, CSc., SjF 
Juraj Haas, za štud. časť, SjF 
 
AS STU schválil program zasadnutia, voľbu skrutátorov a voľbu overovateľov zápisnice. 
(Hlasovanie: za – 29 ,  proti – 0, zdržal sa –0). 
   
K bodu 2 - Správa o činnosti P-AS STU 

 
 Predseda AS informoval o činnosti predsedníctva, ktoré sa zišlo 14.6.2004 
a 21.6.2004. Z rozhodnutia P-AS zo dňa 14.6.2004 vyplýva, že P-AS STU požiadalo 
študentskú komisiu AS STU vypracovať koncepčný materiál venovaný ubytovávaniu 
študentov na STU. 
Termín: október 2004  
Zodpovedá: ŠK AS STU 
Zo zápisnice z AS STU 31.5.2004 – predseda skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 
Uviedol, že výročná správa o činnosti STU za rok 2003, ktorá bola schválená, už existuje aj 
vo fyzickej podobe. Po vytlačení ďalšieho počtu bude distribuovaná členom AS STU.  
Predseda informoval o stretnutí študentskej časti AS, RUŠ a riaditeľa ŠDaJ Ing. Hulíka, ktoré 
sa uskutočnilo 20.5.2004. Predmetom stretnutia bola tvorba cien za ubytovanie, stravovanie 
študentov na ŠD.  
 
K bodu 3 – Aktuálne otázky 
 
 Rektor V. Báleš informoval prítomných o aktuálnych otázkach, ktoré boli predmetom 
zasadnutí Vedenia STU a Kolégia rektora.  
Vyjadril sa k uzneseniam 2.6 a 2.7/2003, ktoré vyplývajú zo zápisnice z AS STU, konaného 
dňa 23.6.2003. Uvedené uznesenia boli splnené v riadnom termíne.  
Uznesenie 2.6/2003  
AS STU ukladá rektorovi STU vytvoriť potrebné podmienky pre zriadenie FIIT STU. 
Uznesenie 2.7/2003 
AS STU ukladá rektorovi STU prideliť priestory FIIT STU na základe analýzy vyťaženosti 
priestorov STU.  
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 Rektor uviedol, že problémy, ktoré sa vyskytli s priestormi sú priebežne riešené. 
Uskutočnilo sa 12 porád, v súčasnosti sa končí fyzická kontrola využívania priestorov na 
STU. Vedenie STU v najbližšom období rozhodne o lokalizácii a pridelení priestorov FIIT. 
Z Vedenia STU dňa 21.6.2004 

- zriadenie a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia (záver – odborové 
komisie budú kreované dekanom)  

- metodika finančného vyrovnávania za výkony na STU 
- pasportizácia miestností na STU 
- informácia o zahraničných aktivitách STU 
- informácia o výbere dodávateľa na výpočtovú techniku 
- od 1.7.2004 prechod na štátnu pokladnicu 
- STU sa stáva platcom DPH 
- tlačová beseda s novinármi o dianí na STU 
- návrh termínu 20.9.2004 na slávnostné otvorenie nového školského roku 
- chránenie objektov na STU 

 
Z Vedenia STU 28.6.2004: 

- stav prác na rozostavaných stavbách   
 
Kolégium rektora 22.6.2004: 

- logo STU (každá fakulta predloží logo typ rektorovi STU) 
- možnosť získavania finančných prostriedkov 
- rozdeľovanie počtu miest doktorandov 
- stav akreditácie na STU 
  
Pror. V. Molnár – informoval členov o postupe vybavovania študentských preukazov, 

o verejnom obstarávaní na výpočtovú techniku.  
 
K bodu 4 – Metodika započítavania pedagogických výkonov na iných fakultách 
 

Prorektor J. Kalužný sa vyjadril k predloženej metodike započítavania pedagogických 
výkonov na fakultách.  
 
Diskusia:  

Dekan prof. Gál (FA)- navrhol, aby sa urobili konkrétne prepočty, čo to pre jednotlivé 
súčasti STU znamená.  
 

Doc. Baroňák (FEI) – táto metodika by mala byť súčasťou prerozdeľovacieho systému. 
V minulosti pri prijímaní materiálov, bolo potrebné aj stanovisko legislatívnej komisie.  
 

Doc. Dický (StF) – snahou tohto materiálu má byť posilňovanie univerzitného charakteru. 
V materiály je uvedené, že sa bude využívať výhodnosť univerzitných zdrojov, pri každom 
študijnom programe má byť uvedený na informačnom liste garant.  

 
Doc. I. Hudec (FCHPT) – dobré by bolo na nečisto urobiť modelový rozpočet, na základe 

ktorého by sa vedelo, ako budú fakulty fungovať na základe tejto metodiky.  
Prof. Vodrážka (FA) – bolo by dobré pripraviť v numerickom vyjadrení, aký bude dosah 

na fakulty pri použítí uvedenej metodiky.  
 
 
Pozmeňujúci návrh FA k alternatíve B komentára: 
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1. Za výkon účtujúcej fakulty v jednotlivých aktivitách sa považuje skutočne vykonaná 

pedagogická aktivita jej učiteľmi v prospech študentov materskej fakulty v hodinách – 
Vj. 

2. Základná hodnota výkonu ZHj v jednotlivých aktivitách sa určí z celouniverzitnej 
úrovne v týchto doporučených hodnotách: 
1 odučená hodina prednášky    600,- Sk 
1 hodina cvičenia a semináru   250,- Sk 
1 zápočet + skúška     100,- Sk a pod. 

 
3. Hodnota výkonu v jednotlivých aktivitách Hj bude potom daná súčinom výkonu 

v hodinách Vj, jej základnej hodnoty ZHj a parametra predmetu Pj, ktorý v rozsahu 
0,6 – 1,0 vyjadruje mieru využitia zdrojov účtujúcej fakulty (ak sa predmet 
zabezpečuje priestorovo, personálne a organizačne na účtujúcej fakulte, tak sa blíži 
k hodnote 1,0), teda:  

 
Hj = Vj x ZHj x Pj 

 
4. Finančná čiastka, ktorá bude účtujúca fakulta účtovať materskej fakulte bude daná 

súčtom hodnôt výkonov v jednotlivých aktivitách.  
 

Fč = Σ Hj 
  
 Táto metodika je najprehľadnejšia a predstavuje reakciu na reálne uskutočnenie 
pedagogické aktivity. Predpokladá dohodu v rámci univerzity na údajoch základných 
hodnôt a parametroch predmetov. Dá sa aj najľahšie prirovnať k alternatívnym metódam 
zabezpečenia týchto pedagogických aktivít.  
 

 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu FA: 
(za – 5, proti – 2, zdržal sa – 20) 
AS STU neschválil pozmeňujúci návrh FA  
 
Návrh uznesenia č. 9.1/2004: 
AS STU schvaľuje „Metodiku finančného vyrovnania za výkony vo vzdelávaní 
mimofakultných študentov“ bez pripomienok.  
 
Hlasovanie: 
(za – 17, proti – 4, zdržal sa – 7) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.1/2004. 
 
K bodu  5 - Návrh rozpočtu STU na rok 2004 

 
Rektor informoval prítomných o rozpočte STU na rok 2004. Uviedol, že dotácia je 

nižšia o 105 mil. Sk. Na niektorých fakultách veľkú časť nákladov tvoria odpisy 
nehnuteľného a hnuteľného majetku.  

 Podrobnejšie o rozpočte STU na rok 2004 informovala kvestorka STU. 
 
Návrh uznesenia č. 9.2/2004: 
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AS STU schvaľuje návrh rozpočtu STU na rok 2004 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: 
(za – 21, proti – 0, zdržal sa – 6) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.2/2004.  

 
K bodu 6 - Informácia o úpravách dotácie STU na rok 2004 k 18.6.2004  
 

Informáciu o úpravách dotácie STU na rok 2004 predložila kvestorka STU. 
Stanovisko EK AS STU prezentoval predseda EK Doc. Hudec, odporúčil predložený materiál 
prijať. 

 
Návrh uznesenia č. 9.3/2004  
AS STU schvaľuje úpravu dotácie STU na rok 2004.  
 
Hlasovanie: 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU schválil  uznesenie č. 9.3/2004 
 
K bodu 7 - Rozdelenie hospodárskeho výsledku na STU za rok 2003 a návrh opatrení 
k hospodáreniu v roku 2004 
 

Materiál na jednanie AS STU predložila kvestorka STU. Ekonomická komisia zaujala 
k tomuto bodu nasledovné stanovisko: V bode 3 časti „Hospodársky výsledok za rok 2003“ 
ponechať len prvú vetu a ďalší text vypustiť.  Predkladateľ si osvojil návrh  ekonomickej 
komisie 
 
Pozmeňovací návrh Ing. Böhmera (tajomníka FEI) 
Vedenia fakúlt STU zabezpečia, aby žiadatelia pri uchádzaní sa o granty, resp. projekty 
financované z iných zdrojov fakulty kalkulovali v súlade s pravidlami pridelených projektov 
do nákladov aj náklady, ktoré predstavujú odpisy za nakupované prístroje a zariadenia a aby 
v kalkulovaných nákladoch boli zahrnuté aj prevádzkové náklady.  
 
Hlasovanie: 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil pozmeňujúci návrh.  
 
Návrh uznesenia č. 9.4/2004 
AS STU schvaľuje „Rozdelenie hospodárskeho výsledku na STU za rok 2003 a návrh 
opatrení k hospodáreniu v roku 2004“ s pripomienkami.  
 
Hlasovanie: 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil  uznesenie č. 9.4/2004  
 
Návrh uznesenia č. 9.5/2004 
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AS STU poveruje pracovnú skupinu v zložení: Doc. Hudec, doc. Dicky a prof. Koman 
pripraviť žiadosť adresovanú MŠ SR týkajúcu sa započitávania objemu dotacií do výnosovej 
časti rozpočtu.  
 
Hlasovanie: 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil  uznesenie č. 9.5/2004  
 
 
K bodu 8 – Novela štatútu STU a príloh 
 

O zmenách štatútu STU informovala JUDr. I. Fabianová. Súčasťou zmien štatútu STU 
je návrh na zriadenie Know-how centra, ktorý vypracoval prorektor R. Redhammer.  
Predseda LK AS STU podrobnejšie uviedol novelu štatútu STU a zmeny, ktoré boli 
zapracované do novely. Ide o 2 druhy zmien, pričom jedny zmeny vyplývajú z novely 
vysokoškolského zákona, sú vyznačené boldovým písmom a 2. časť zmien súvisí so zákonom 
č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy. Ďalej sú tu zapracované 
pripomienky z Vedenia STU a senátorov. O týchto zmenách AS STU hlasoval jednotlivo. 

J. Polgáry (FA) – kde bude centrum sídliť a z čoho bude financované? 
 Rektor STU – know-how centrum je súčasťou technologického inkubátora. Toto 
pracovisko bude lokalizované v priestoroch inkubátora a financovanie bude zabezpečené 
z výnosov vlastnej činnosti.  
 
 
Čl. 6 Faktulty STU, rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty 
 
Návrh – Čl. 6, odsek 2, písm. f): skratku MtF zameniť za MTF 
Návrh – Čl. 6, odsek 2 doplniť písm. g): Fakulta informatiky a informačných technológií  
                                                                 (FIIT) 
Návrh – Čl. 6, odsek 5, písm. b) vypustiť: 
„určovanie počtu prijímaných študentov o štúdium spôsobom určeným v čl. 21 tohto štatútu“. 
 
Hlasovanie: 
(za – 21, proti – 0, zdržal sa – 5) 
 
AS STU schválil predložené návrhy. 
 
Čl. 12 Rektor 
Návrh – Čl. 12, odsek 5, písm. h) doplniť: 
 h) má právo udeliť v priebehu akademického roka rektorské voľno študentom univerzity  
 
Hlasovanie:  
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU schválil predložený návrh. 
 
Čl. 26 Zásady pracovnoprávnych vzťahov 
 
Návrh – Čl. 26, bod 6 vypustiť, číslovanie ďalších bodov upraviť. 
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Hlasovanie:  
(za – 25, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
AS STU schválil predložený návrh. 
 
Čl. 28 Majetok STU 
Návrh – Čl. 28 doplniť o odsek 14: 
(14) Úlohy podľa  § 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 
zákona č. 464/2002 Z. z. kolektívny orgán v zložení rektor, prorektori a kvestor. 
 
Hlasovanie:  
(za – 22, proti – 0, zdržal sa – 4) 
 
AS STU schválil predložený návrh. 
 
Časť VII. Ceremoniál 
 
Návrh – Čl. 30, doplniť názov článku, doplniť odsek 4, pôvodný odsek 4 prečislovať na 5: 

(4) Znelka rektora STU, ktorej autorom je hudobný skladateľ Igor Dibák, sprevádza 
príchod a odchod rektora ako najvyššieho predstaviteľa univerzity. Jej použitie sa viaže na 
všetky akademické obrady pri ktorých sú používané taláre a insígnie STU. Je spojená 
výhradne s osobou rektora, prípadne prorektora, pokiaľ je tento poverený počas 
akademického obradu zastupovať rektora.         
 
Návrh – Čl. 31, bod 3 upraviť nasledovne: 
 (3) Akademickým funkcionárom prináležia oslovenia: 
a) rektorovi „Magnificencia“ 
b) dekanovi „Spectabilita“ 
c) promótorovi „Honorabilita“ 
Tieto oslovenia sa povinne používajú pri konaní akademických obradov. 
 
Návrh – Čl. 32, bod 3 upraviť nasledovne: 
 (3) Bližšie podrobnosti o udeľovaní medaily a plakety sú určené „Rozhodnutím 
rektora STU o zriadení Medaily STU v znení neskorších zmien a doplnení a Rozhodnutím 
rektora STU č. 1/1993 o zriadeni Plakety STU“. 
 
Hlasovanie: 
(za – 24, proti – 0, zdržal sa – 2) 
 
AS STU schválil predložené návrhy. 
 
Hlasovanie o novele štatútu STU ako celku: 
 
Návrh uznesenia č. 9.6/2004:  
 
a) AS STU schvaľuje zmeny Štatútu STU súvisiace s novelou zákona o vysokých školách č.  
      528/2003 Z. z. (úpravy vykonané v preambule, čl. 2, 3, 11, 13, 15, 20, 23, 26, 27, doplnení  
      článku 27a, úprav v čl. 29 a 33) 
b)  AS STU schvaľuje úplne znenie Štatútu STU. 
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(za – 22, proti – 0, zdržal sa – 4) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.6/2004  
 
 
Návrh na zmenu a doplnenie Prílohy č. 3 Štatútu STU: Poriadok prijímacieho konania 
na STU  
 

V súlade s § 55 ods. 3 zákona o vysokých školách nahradiť  v Čl. 2, odsek 1 a 2, 
odsekom 1 v znením:  
(1) STU určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu.    
  
      Číslovanie ostatných odsekov primerane upraviť.   
 
 
         V súvislosti s novelou zákona o vysokých školách č. 528/2003 Z. z.   

 
- zmeniť v Čl. 2, odsek 5 lehotu 4 mesiace uvádzanú v texte – na lehotu dva mesiace,  
  obdobne i v Čl. 5 odsek 2.   

 
- v Čl. 5, odsek 4 pred poslednú vetu vsunúť vetu znenia:  

        „ Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je súhlas uchádzača so spracovávaním osobných  
        údajov“.  
 
Návrh uznesenia č. 9.7/2004:  
 
AS STU schváľuje zmeny v prílohe č. 3 štatútu STU - Poriadok prijímacieho konania na 
STU.  
 
Hlasovanie:  
(za – 23, proti – 0, zdržal sa – 3) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.7/2004  
 
 
 
Návrh na zmenu Organizačného poriadku STU  
 
 

- zmenu a doplnenie OP súvisiacu so zriadením novej fakulty:  Je potrebné doplniť:  
             Čl. 2, odsek 2, písm. g) v znení  
             g)  Fakulta informatiky a informačných technológii (FIIT).  
  

      - zmeniť Čl. 2, odsek  4, písm. c): Akademický umelecký súbor Technik – vrátiť     
        pôvodný a aj neustále používaný názov  Vysokoškolský umelecký súbor Technik, 
        rovnakú zmenu uskutočniť aj v Čl. 3, odsek 3, písm. c)     

 
            - doplniť Čl. 4, odsek 7 o „ a zodpovedá“, znenie prvej vety bude nasledovné: Kvestor 
zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod STU a koná v jej mene 
v rozsahu určenom rektorom.  
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Doplňujúci návrh – Čl. 4, odsek 7 doplniť o vetu: 
„Kvestorovi zodpovedajú dekani fakúlt za hospodársky a administratívny chod fakulty“. 
 
Hlasovanie o doplnení čl.4, odsek 7:  
(za – 0, proti – 24, zdržal sa – 2) 
 
AS STU neschválil predložený doplňujúci návrh. 
 
Návrh uznesenia č. 9.8/2004:  
 
AS STU schvaľuje návrh na zmenu Organizačného poriadku STU . 
 
Hlasovanie: 
(za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.8/2004  
 
 
Návrh na zmenu a doplnenie Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov STU v Bratislave  
 

1) časť IV. odsek 2 – prvú vetu upraviť nasledovne:  
      Zasadnutia komisie bez práva hlasovať sa zúčastňuje príslušný odborný zamestnanec  
      útvaru personálnej práce.  

 
Návrh uznesenia č. 9.9/2004:  
 
AS STU schváľuje návrh na zmenu a doplnenie „Zásad výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov STU v Bratislave“.  
 
Hlasovanie: 
(za 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.9/2004  
 
 
Návrh na zmenu Štatútu Správnej rady  
 
Návrh vychádza z uznesenia Správnej rady ( zápisnica č. 4 zo dňa 22. 4. 2004).  
 
Návrh - Čl. 4, odsek 4 doplniť o vetu: „ Hlasovanie v Správnej rade STU je možné uskutočniť 
aj spôsobom per rollam. O výsledku hlasovania sú oboznámení členovia Správnej rady STU 
písomnou, resp. elektronickou formou“.  
 
Návrh uznesenia č. 9.10/2004:  
 
AS STU schváľuje návrh na zmenu Štatútu Správnej rady.  
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Hlasovanie: 
(za 26, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 9.10/2004  
 
 
K bodu 9 - Rozličné 
 
 
 V bode rozličné neboli vznesené žiadne pripomienky.   
  

Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Predseda poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov.  
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.  v. r. 
            predseda AS STU 
 
 
Zapísala: 
E. Bernátová 
 
 
 
Overovatelia: doc. I. Baroňák, FEI 

           Bc. J. Polgáry, FA 
 


