
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE  
 

Z á p i s n i c a   č. 10 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.10. 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 38 senátorov.  
 
Ospravedlnení: prof. M. Koman (FCHPT) 
Neospravedlnení: K. Bergerová (MTF), L. Potoková (FA), doc. F. Urban (SjF) 
 
Senát bol uznášaniaschopný.  
 
Hostia:  prof. V. Báleš, prof. P. Gál, prof. V. Molnár, 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 28.06.2004  
3. Správa o zasadnutí RVŠ SR 30.09.2004  
4. Aktuálne otázky STU 
5. Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 15.9.2004  
6. Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 7.10.2004  
7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 
8. Hodnotenie činnosti AS STU za uplynulý akademický rok 2003/2004 
9. Rozličné 
 
 
K bodu 1- Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a 
overovateľov zápisnice 
 
 

Prof. M. Žalman, predseda AS STU úvodom privítal v novom školskom roku hostí 
a senátorov. Na úvod predseda AS uviedol program, ktorý bude predmetom zasadnutia AS.  
 
Hlasovanie o  programe zasadnutia AS STU: 
(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0) 

 
AS  schválil  program zasadnutia.  
 
 

Predseda senátu informoval prítomných o nových členoch študentskej časti AS 
STU, ktorí boli zvolení na svojich fakultách v priebehu letného semestra. Nakoľko to boli 
študenti posledného ročníka, vykonaním štátnej záverečnej skúšky im zanikol mandát 
senátora STU za študentskú časť. 

 
  
 



 Dana Potomová – Stavebná fakulta 
 Martin Repko – Strojnícka fakulta 
 Jana Röschlová – Fakulta elektrotechniky a informatiky 
 Michal Červeňanský – MTF Trnava 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU navrhol doc. Ľ. Šooš, podpredseda AS STU na 
overovateľov zápisnice: 

Doc. Ing. Karol Velíšek, CSc. – MTF Trnava 
Peter Ditte - za štud. časť, FCHPT 

  
a  skrutátorov: 

Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - FEI 
Michal Červeňanský - za štud. časť, MTF 

 
AS STU schválil voľbu skrutátorov a overovateľov zápisnice. 
(Hlasovanie: za – 38,  proti – 0, zdržal sa – 0). 
   
K bodu 2 - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 
zasadnutia AS STU dňa 28.06.2004  
 
 Zo zápisnice z AS STU 28.06.2004 – predseda skonštatoval, že všetky uznesenia sú 
splnené. Metodika započítavania pedagogických výkonov na iných fakultách bola 
schválená, avšak nieje na fakultách aplikovaná.  
 

K uzneseniu 9.5/2004 - AS STU poveruje pracovnú skupinu v zložení: Doc. Hudec, 
doc. Dický a prof. Koman pripraviť žiadosť adresovanú MŠ SR týkajúcu sa započítavania 
objemu dotácií do výnosovej časti rozpočtu.  

Predseda EK doc. Hudec informoval členov o  liste, ktorý je zatiaľ, ako pracovný 
variant. Po schválení v AS STU bude tento list odoslaný ministrovi školstva SR 
a adresátom na ktorých sa dohodol AS STU. (na vedomie odoslať: minister financií SR, 
predseda RVŠ SR a predseda  výboru pre vedu a vzdelávanie NR SR). K predmetnému 
listu prebehla diskusia a na záver diskusie predseda nechal aby sa o liste hlasovalo.   
 
Hlasovanie: 
(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 

Predseda AS informoval o činnosti predsedníctva, ktoré sa zišlo 04.10.2004. 
Obdržal jednu pripomienku od prof. Návrata z FIIT. Uvedená písomná pripomienka sa 
týka súčasnej situácie FIIT, lokalizácie FIIT, poukazuje na nedostatok priestorov 
vzhľadom na počet študentov.  List prof. Návrata vznikol ako reakcia na diskusiu ktorá 
prebehla k danému problému na poslednom zasadnutí predsedníctva AS STU.   

Doc. Dický – navrhol, aby táto pripomienka bola zapracovaná do zápisnice AS 
STU. 
"Prof. P. Návrat - uviedol ešte k nedostatočnosti súčasných priestorov vyčlenených pre 
FIIT, že fungovanie tento semester sa zabezpečuje za cenu zrušenia väčšiny laboratórií a 
dekan FIIT nepovažuje kritickú priestorovú situáciu FIIT STU za vyriešenú a znova žiada 
o jej doriešenie." 
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Z P-AS STU zo 14.6.2004 – predseda poukázal na rozhodnutie, ktoré prijalo P-AS. 
 
 
Rozhodnutie P-AS STU 
P-AS STU žiada vypracovať dlhodobý koncepčný materiál venovaný ubytovávaniu 
študentov na STU.        Termín:   október 2004 
         Zodpovedná: ŠK AS STU   
 
 
K bodu 3 – Správa o zasadnutí RVŠ SR 30.9.2004 
 
 Doc. Gondár informoval členov AS STU o zasadnutí RVŠ SR dňa 30.9.2004. Hlavnou 
témou zasadnutia boli: 
1. žiadosť MŠ SR o vyjadrenie nesúhlasu s metodikou a pôsobnosťou rektora a AS 

VŠMU.  
2. metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2005. Snahou je zohľadniť 

kvalitu vysokých škôl, vedu a výskum. Do 20.10.2004 sa majú vysoké školy vyjadriť 
k metodike rozpisu dotácií, ktorá bola vznesená na RVŠ.  

 
MŠ SR žiadalo nútenú správu VŠMU. Rada vysokých škôl zaujala nasledovné stanovisko: 

RVŠ konštatuje, že v uplynulom období došlo pri riadení a financovaní VŠMU 
k vážnym nedostatkom. Vzniknutý finančný deficit (14 miliónov Sk), môže ohroziť 
plnenie hlavných úloh školy.  

  
RVŠ nepokladá za nevyhnutné obmedzenie pôsobnosti rektora, AS VŠMU a navrhuje 

dať možnosť riešenia a nápravy vzniknutých chýb.  
 
K bodu 4 – Aktuálne otázky 
 
 Rektor V. Báleš informoval prítomných o aktuálnych otázkach, ktoré boli predmetom 
zasadnutí Vedenia STU a Kolégia rektora.  
Z Vedení STU: 
 
- prezentácia projektu účelového zariadenia STU v Gabčíkove 
- prijímacie konanie na rok 2005/2006  
- informácia o pasportizácii objektov na STU (definitívne umiestnenie FIIT) 
- patentová politika na STU 
- harmonogram Vedenia a Kolégia rektora na ďalší rok 
- hlavné úlohy Vedenia STU 
- vymenovanie komisie na odpredaj nehnuteľností (od 1.9.2004 sa ruší verejno-

obchodná súťaž) 
- CAMPUS-online  
- problematika vydávania študentských preukazov  
- nákup výpočtovej techniky a komponentov 
- bezpečnostný projekt STU  
- priebeh slávnostného otvorenia roka 2004/2005 
- predpisy súvisiace s ubytovaním študentov 
- príprava osláv 70. výročia založenia STU 
- projekt technologického inkubátora 
- koncepcia ochrany duševného vlastníctva 
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- ukončenie rekonštrukcie Vazovova-Mýtna 
- sieť high-tech laboratórií 
- súčasný stav na FIIT 
- stav nájomných zmlúv na STU 
- hospitačná činnosť 
- náklady spojené s webovou stránkou univerzity 
- stav užívania európskeho sociálneho fondu vo výskume 

 
Z kolégia rektora 
- plán prijímania študentov na budúci školský rok 
- hospitačná činnosť 
- stav informačných technológií 
- rozdeľovanie počtu miest doktorandov 
 

Rektor V. Báleš oznámil zrušenie výberového konania na odpredaj nehnuteľností, 
z dôvodu prijatia zmeny o znaleckých posudkoch platnej od 1.9.2004. Na základe 
rozhodnutia  komisie, ktorá bola schválená v AS STU, bolo výberové konanie zrušené.  
Diskusia:  

P. Ditte (FCHPT) – otvoril otázku vybavovania študentských preukazov a ukladania do 
databáz  

Prorektor V. Molnár –vysvetlil a podrobnejšie opísal postup vybavovania a nahrávania 
preukazov do databáz. 

Doc. J. Dický – navrhol, aby na rokovania študentskej časti AS STU, ohľadne 
študentských preukazov, boli prizvaní aj zástupcovia študijných oddelení fakúlt.    
 
K bodu 5 - Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 15.9.2004  
 
 Uvedený materiál podrobnejšie predstavila kvestorka STU Ing. H. Žideková. Ide 
o úpravu dotácie bežných a kapitálových výdavkov z úrovne MŠ SR na rok 2004 
k 15.9.2004. 
Doc. Hudec – predseda EK AS STU uviedol, že na zasadnutí neboli vznesené žiadne 
pripomienky a navrhuje prijať uvedený materiál bez pripomienok. 
 
Návrh uznesenia č.10.1/2004  
Akademický senát STU schvaľuje „Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 15.9.2004“ bez 
pripomienok. 
Hlasovanie: 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 3) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 10.1/2004.  
 
K bodu 6 – Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 7.10.2004 
 
 Uvedený ekonomický materiál bol predmetom rokovania Ekonomickej komisie AS 
STU. EK odporúča AS STU schváliť materiál s nasledovnou pripomienkou: 
 
Prvú vetu v poslednom odstavci prvej strany nahradiť znením: 
„Vyčlenená dotácia na tovary a služby z úrovne STU na zabezpečenie nových 
celouniverzitných aktivít a dofinancovanie pokračujúcich aktivít v celkovej výške 785 tis. 
v tom:“  
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Predkladateľ akceptoval úpravu textovej časti materiálu. 
 

Doc. I. Hudec oboznámil členov o ďalších návrhoch v rámci diskusie EK:  
- zahraničné styky vedenia STU financovať obdobne ako na úrovni fakúlt z iných ako 

dotačných zdrojov, 
- príspevky na celouniverzitný prístup do databáz vedeckých publikácií realizované 

v roku 2004 zreálniť na základe v AS schválenom princípe v roku 2005, 
- navrhnúť MŠ SR presun vyplácania sociálnych štipendií z univerzít na rezort práce 

a sociálnych vecí, pretože neúmerne zaťažuje prevádzku univerzity, je vyfinancované 
zo strany MŠ SR len dodatočne a naviac dofinancovanie štipendií na konci roku je 
súčasťou dotácie až  v nasledovnom kalendárnom roku, čo skresľuje celkový objem 
dotácie a hospodársky výsledok. 

 
Návrh uznesenia č. 10.2/2004  
Akademický senát STU schvaľuje „Úpravy dotácie STU na rok 2004 k 7.10.2004“ bez 
pripomienok.  
Hlasovanie: 
(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 2) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 10.2/2004. 
 
K bodu 7 – návrh na zriadenie vecného bremena 
 
  Univerzita je spoluvlastníkom nehnuteľnosti – ubytovne a zhromažďovacej sály 

súpisné číslo 6768 v Trnave. Nehnuteľnosť je umiestnená na parcele č. 3547/2 a 5434/2 a je 
zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6497 pre kat. ú. Trnava. Vlastníme ju 
spolu s Mestom Trnava a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave v týchto 
spoluvlastníckych podieloch: 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave v 18/30 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v 10/30 
Mesto Trnava v 2/30 

 
Mesto Trnava mieni previesť na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 10. 1. 2002 

s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na 
Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zriadením predkupného práva a so zriadením 
vecného bremena v prospech Mesta Trnava. Vecné bremeno sa má  zriadiť v časti 
nehnuteľnosti na parc. č. 3547/46 a č. 3547/47, ktorú tvorí zádverie, foyer, šatňa, prednášková 
sála (kino) premietáreň, sklad, spoločná predsieň, sociálne zariadenia, hlavný rozvádzač, 
podateľňa a spočíva v práve oprávneného z vecného bremena užívať predmetnú nehnuteľnosť 
za účelom prevádzky kina pre verejnosť po dobu trvania Univerzity sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave a v povinnosti z vecného bremena toto právo rešpektovať a umožniť nerušené 
užívanie.  

  
Doc. J. Dický – mal otázku, či vecným bremenom sa nenarušuje to, čo chceme pre 

MTF Trnava, či ide o činnosť, ktorá nezasahuje do činnosti MTF.  
 Doc. P. Schreiber (MTF) – AS MtF prerokoval zriadenie vecného bremena a 
skonštatoval, že toto nezasahuje do činnosti fakulty .  
 Prof. M. Žalman – pripomenul, že prílohy 1-5 neboli k danému materiálu priložené. 
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Návrh uznesenia č. 10.3/2004  
Akademický senát STU schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti 
súpisné číslo 6768 v prospech mesta Trnava.   
Hlasovanie: 
(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
AS STU schválil uznesenie č. 10.3/2004. 
 
K bodu 8 - Hodnotenie činnosti AS STU za uplynulý akademický rok 2003/2004 
 
 Predseda AS STU M. Žalman podal správu, ktorá vzišla ako podnet z P-AS, ktorú 
predniesol pri zahájení nového akademického roku. V rámci príhovoru sa vychádzalo 
z analýzy činnosti AS, ktorý má za sebou 1 rok fungovania. Za toto obdobie AS  venoval 
pozornosť najmä: 
- legislatívnej práci v AS STU 
- schvaľovaniu rozpočtu STU na rok 2004  
- aplikácii rokovacieho poriadku 
- činnosti študentskej časti AS  
- aktualizácii dlhodobého zámeru rozvoja STU 
- otázke odpredaja nehnuteľností 
- zo strategických zámeroch rozvoja univerzity, ktorými by sa mal senát zaoberať je 

budovanie informačného systému, doriešenie lokalizácie FIIT, rozvoj sociálneho 
programu pre študentov  

- aplikácii kritérií na obsadenie funkčných miest docentov a profesorov 
Diskusia:  

Doc. Dický – skonštatoval, že univerzita by mala postupovať na základe vytvorenia 
stratégie, operatívy a hodnotenia. Mala by sa zaoberať strategickými úlohami, ktoré by 
mala plniť a na základe operatívy aj zhodnotiť.  

Rektor V. Báleš – navrhol vytvorenie zmiešanej komisie, ktorá bude tvorená 
z prorektorov a zástupcov senátu, aby túto problematiku spoločne riešili. Rektor 
informoval senát o harmonograme aktualizácie dlhodobého zámeru STU na rok 2005, 
ktorý predkladá prorektor R. Špaček dňa 9.11. na Vedení STU.  

Bc. J. Polgáry (FA) – navrhol zriadenie celouniverzitného študijného oddelenia, kde by 
sa podávali informácie pre všetkých študentov univerzity.  

P. Ditte (FCHPT) – navrhol aby sa senát zaoberal otázkou, kde by študent mal byť 
chápaný ako partner, ktorý bude hľadať riešenia tak, aby aj študenti boli zapojení do 
riadenia univerzity. Poukázal na sociálnu situáciu študentov, ktorú by mala univerzita 
zohľadňovať.  
 
K bodu 9 - Rozličné 
 
 K. Hrušková (SvF) – informovala členov AS o zasadnutiach, ktoré sa uskutočnili 1.10. 
a 8.10. 2004. Členovia AS STU dostali počas rokovania písomný zápis zo zasadnutia. 
Predmetom zasadnutia bolo pripomienkovanie návrhu ubytovacieho poriadku v ŠD STU. 
Na zasadnutí sa zúčastnili riaditeľ ŠDaJ Ing. F. Hulík, študentská časť AS, predseda AS, 
prorektor J. Kalužný a pror. E. Bučko. Zasadnutie 1.10.2004 zvolal na žiadosť rektora V. 
Báleša predseda AS STU M.Žalman. Záver z posledného zasadnutia študentskej časti AS 
a riaditeľ ŠDaJ je taký, že Ing. Hulík predloží konečnú verziu všetkých dokumentov pred 
ich schválením študentom. Konečná verzia bude aj k nahliadnutiu členom AS STU. 
Uvedený ubytovací poriadok bude ako Vyhláška rektora.  
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Diskusia:   
 

Prof. J. Oláh (SvF) – či to bude rozdielne pre Bratislavu aj pre Trnavu? 
 Prof. R. Mesiar (SvF) – navrhol, aby sa vytvorili podmienky  ubytovania pre 
študentov, ktorí majú v lete povinnosti (prax). Keďže je to ako súčasť štúdia, mali by sme 
to zohľadniť a zabezpečiť im aj počas leta ubytovanie.  
 Doc. E. Kráľová (FA) – navrhla, aby sa predložil balík najzávažnejších problémov, 
a na tieto treba predkladať riešenie, aby sa  eliminovali vzniknuté problémy.  
 Doc. M. Huba (FEI) – poukázal na nespokojnosť fakúlt, ktorá súvisí s nákupom 
počítačov a komponentov.  
 Doc. J. Dický (SvF) – poukázal na problémy, ktoré súvisia s objednávaním PC 
a komponentov. Navrhol, aby v komisii boli ľudia, ktorí by vybrali najlepšieho dodávateľa, 
zariadiť, aby sa komponenty dodávali vo veľkom a tým môžeme aj študentom zabezpečiť 
nejakú brigádu.  
  
  

Program zasadnutia AS STU bol vyčerpaný. Predseda poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť pri prerokovaní dôležitých materiálov. Najbližšie zasadnutie AS STU sa 
uskutoční dňa 13.12.2004 o 14.00 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.  v. r. 
            predseda AS STU 
 
 
 
Zapísala: 
E. Bernátová 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Doc. K. Velíšek (MTF) 
               P. Ditte (FCHPT) 
 


