SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

V

BRATISLAVE

Správa
o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2008

1. Úvod
V zmysle novely zákona o VŠ § 41 ods (7) – Správna rada verejnej vysokej školy najmenej
raz ročne doručuje ministrovi a zverejňuje na internetovej stránke verejnej vysokej školy
správu o svojej činnosti.
Správna rada je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ zákon“) podporuje posilňovanie väzby verejných vysokých škôl a spoločnosti.
Správna rada uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejných vysokých škôl,
najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej
vysokej škole štátom.
V roku 2008 sa uskutočnili 3 zasadnutia Správnej rady STU.
Zasadnutie Správnej rady STU 11. 3. 2008
Na zasadnutí bolo prítomných 11 členov SR, ospravedlnili sa 3 členovia.
1/ Správna rada STU s ohľadom na nariadenie Vlády SR č.630/2007 Z.z s účinnosťou od
1.1.2008 schválila funkčný plat a odmenu rektora STU prof. Ing. Vladimíra Báleša,DrSc.
2/ Správna rada STU prerokovala a schválila Výročnú správa o činnosti SR STU za rok
2007.
3/ Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie Aktualizáciu dlhodobého zámeru
rozvoja STU na rok 2008.
4/ Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti STU za
rok 2007.
5/ Predseda Správnej rady STU Ing. J. Uhrík informoval o zmene a doplnení znenia Štatútu
Správnej rady STU v čl. 4, bod 4 v odkaze na § 41 ods.1 v zmysle novely zákona o VŠ znenie
§ 41 – pôsobnosť Správnej rady STU.
6/ Predseda Správnej rady informoval o výsledkoch hlasovania per rollam z 22. 11. 2007.
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU dňa 11. 3. 2008
Uznesenie č. 3/1/2008
Správna rada STU schvaľuje vstup Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zastúpení
MTF STU ako zakladajúceho člena do združenia „Centrum excelentnosti Trnava“, za účelom
vytvorenia partnerstva na implementáciu projektov EU.

Uznesenie č. 3/2/2008
Správna rada STU schvaľuje vstup STU v zastúpení MTF STU ako zakladajúceho člena do
Združenia Automobilový klaster – západné Slovensko, so sídlom v Trnave.
Uznesenie č. 3/3/2008
Správna rada súhlasí s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce STU založiť
obchodnú spoločnosť STU podľa § 41 ods. (1) písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v platnom znení.
Uznesenie č. 3/4/2008
Správna rada súhlasí s peňažným vkladom STU do základného imania obchodnej spoločnosti
STU vo výške 5000 Eur a ďalším vkladom mimo základného imania vo výške 500 000 Sk
z mimorozpočtových zdrojov.
Uznesenie č. 3/5/2008
Správna rada STU súhlasí s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká
škola nadobudnúť hnuteľné veci v súvislosti s transformáciou Medzinárodného laserového
centra – priamo riadenej rozpočtovej organizácie Ministerstva školstva SR
Uznesenie č. 3/6/2008
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s ohľadom na nariadenie Vlády
SR č. 630/2007 Z.z. a mimoriadne osobné schopnosti a dosahované pracovné výsledky určuje
s účinnosťou od 1. 1. 2008 plat rektora STU prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc.
Uznesenie č. 3/7/2008
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje rektorovi STU
Prof. Ing. Vladimírovi Bálešovi, DrSc. odmenu zo zdrojov podnikateľskej činnosti.
Uznesenie č. 3/8/2008
Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2007.
Uznesenie č. 3/9/2008
Správna rada STU žiada rektora STU aby na najbližšom zasadnutí Správnej rady STU
informoval o krokoch, ktoré podniklo Vedenie STU pri príprave žiadosti o medzinárodné
uznanie architektonického vzdelania a dokladov o formálnej kvalifikácii.
Zasadnutie Správnej rady STU 19. 6. 2008
Na zasadnutí bolo prítomných 9 členov SR, ospravedlnili sa 5 členovia.
1/ V rámci bodu Kontrola uznesení informoval rektor STU prof. V. Báleš o splnení uznesenia
č. 3/9/2008 - žiadosť o medzinárodné uznanie architektonického vzdelania a dokladov
o formálnej kvalifikácii. Uznesenie bolo zrealizované.
2/ Rektor STU informoval, že v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja STU na roky 2007-2011
boli zriadené Ústav manažmentu STU a Ústav inžinierskych štúdií STU.
3/Správna rada STU prerokovala a schválila Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2007.
4/ Správna rada STU prerokovala a schválila Návrh rozpočtu STU na rok 2008.
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5/ Správna rada STU schválila rektorovi STU prof. Ing.Vladimírovi Bálešovi,DrSc. odmenu
za mimoriadne výsledky v podnikateľskej činnosti.
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU dňa 19. 6. 2008
Uznesenie č. 4/1/2008
1. Správna rada STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2007
s pripomienkmi z diskusie.
2. Odporúča Vedeniu STU naďalej venovať zvýšenú pozornosť znižovaniu prevádzkových
nákladov, predovšetkým v oblasti nákladov na energie, osobitne na študentských
domovoch.
3. S ohľadom na metodiku delenia dotácií na prevádzku vysokých škôl z úrovne
MŠ SR, v ktorej hlavným parametrom je počet študentov a klesajúci podiel bežnej dotácie
STU medzi vysokými školami, je osobitne významné venovať sa aj otázke výšky
osobných nákladov.
Uznesenie č. 4/2/2008
1. Správna rada STU schvaľuje Rozpočet STU na rok 2008.
2. Predseda SR Ing. J. Uhrík vyslovil v mene Správnej rady poďakovanie Vedeniu STU
hlavne Ing. H. Židekovej, kvestorke STU za kvalitne vypracovanú Výročnú správu
o hospodárení STU za rok 2007 a za prípravu kvalitného Rozpočtu STU na rok 2008.
3. Doporučil Vedeniu STU pripraviť list na MŠ SR ohľadne presunu sociálnej agendy,
týkajúcej sa študentov STU na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Uznesenie č. 4/3/2008
Správna rada STU schvaľuje prof. Ing.Vladimírovi Bálešovi, DrSc., rektorovi STU:
a/ odmenu z dotačných prostriedkov za kvalitné plnenie pracovných činností a splnenie
mimoriadnych a osobitne významných úloh – spracovanie spisu pre komplexnú akreditáciu
STU, získavanie domácich a zahraničných grantov.
b/ odmenu zo zdrojov podnikateľskej činnosti, za splnenie mimoriadnych a osobitne
významných úloh, realizovaných nad rámec pracovných povinností v oblasti podnikateľskej
činnosti.
Zasadnutie Správnej rady STU 11. 11. 2008
Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov Správnej rady STU, ospravedlnili sa 4 členovia.
1/ Predseda Správnej rady STU informoval o výsledkoch hlasovania per rollam zo dňa
4.7.2007.
2/ Správna rada STU prerokovala materiál Rozvojové a investičné aktivity STU v roku 2008
a zobrala ho na vedomie.
3/ Správna rada STU prerokovala materiál Skúsenosti a ďalšie zámery
štrukturálnych fondov a zobrala ho na vedomie.

STU v oblasti
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Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU 11. 11. 2008
Uznesenie č. 5/1/2008
Správna rada STU schvaľuje zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava
zapísaných na LV č. 5000 p. č. 1484/2-zast.pl. s výmerou 1017 m2 a p. č. 1484/3-zast.pl.
s výmerou 1305 m2 za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity Bratislava so
sídlom Vazovova 5, Bratislava, IČO 0039 7687 zapísané na LV č. 4447 p. č. 1486/3 –
ostatná plocha s výmerou 2069 m2 a časť p. č. 1484/1 – ostatná plocha oddelená
geometrickým plánom ako p. č. 1484/14 s výmerou 253 m2 v pomere výmer 1:1.
Uznesenie č. 5/2/2008
Správna rada STU schvaľuje zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného
bremena v prospech Mesta Trnava spočívajúceho v povinnosti Slovenskej technickej
univerzity Bratislava so sídlom Vazovova 5, Bratislava, IČO 0039 7687, strpieť na pozemku
p. č. 1637/1 zapísanom na LV č. 4447 vybudovanie a užívanie chodníka, cyklochodníka
a verejného osvetlenia v celkovej šírke 4 m.
Uznesenie č. 5/3/2008
Správna rada STU schvaľuje kúpu pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV
č. 5000 v k. ú. Trnava p. č. 590/1-zast.pl. s výmerou 3860 m2 a časti p. č. 590/3-zast.pl., ktorej
výmera bude upresnená geometrickým plánom Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
so sídlom Vazovova 5, Bratislava, IČO 0039 7687, za cenu dohodou spolu 15 000 000 Sk.
Uznesenie č. 5/4/2008
Správna rada STU žiada rektora, aby skôr než notifikuje návrhy Stavebnej fakulty STU, dal
obsah spisu preskúmať Slovenskému regulačnému úradu, či sú splnené požiadavky smernice
2005/36/ES o architektonickom vzdelaní.
Uznesenie č. 5/5/2008
Správna rada STU schvaľuje rektorovi STU prof. Ing. Vladimírovi Bálešovi, DrSc.:
a/ odmenu z dotačných prostriedkov, za kvalitné plnenie pracovných činností a splnenie
mimoriadnych a osobitne významných úloh – získavanie domácich a zahraničných grantov,
spracovanie projektov pre výzvy zo štrukturálnych fondov a investičnú činnosť na STU,
b/ odmenu zo zdrojov podnikateľskej činnosti, za splnenie mimoriadnych a osobitne
významných úloh, realizovaných nad rámec pracovných povinností v oblasti podnikateľskej
činnosti – organizovanie, riadenie a usmerňovanie podnikateľskej činnosti na STU.
Z á v e r:
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2008 informuje o prerokovávaných
a schválených materiáloch, uzneseniach, záveroch a odporúčaniach pre Vedenie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.

Bratislava 9. 3. 2009
Ing. Jozef Uhrík, CSc.
predseda Správnej rady STU
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