
 

 

 
Vedenie STU 
30.11.2020 
 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 
(Poradenské služby a konzultácie v doprave, o. z.) 

 
 
Predkladá: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka pre propagáciu a zahraničie 
 
 
 
Vypracoval: JUDr. Marcel Michalička 
 Právny a organizačný útvar 
 
 
 
Zdôvodnenie: Postup v zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá 

vkladania peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU 
do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 

 
 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo Návrh na peňažný vklad do inej 

právnickej osoby (Poradenské služby a konzultácie v doprave, 
o. z.) 

a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča predložiť materiál na prerokovanie Kolégiu rektora. 
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23. zasadnutie V STU, 30.11.2020 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(Poradenské služby a konzultácie v doprave, o. z.) 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

V zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá vkladania peňažných vkladov 

alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 

Stavebná fakulta a Fakulta architektúry a dizajnu STU dáva návrh na peňažný vklad – 

ročný členský príspevok. 

 

Ročný členský príspevok bude za Stavebnú fakultu a Fakultu architektúry a dizajnu 

STU (ďalej len „STU“). 

 

a) predmet vkladu a výška vkladu vo finančnom vyjadrení 

Predmetom vkladu je ročný členský príspevok STU vo výške 500 €. 

 

b) zdroje krytia vkladu aj so súhlasom osoby, ktorá týmito zdrojmi disponuje 

Zdrojom krytia vkladu je Rektorát STU... 

 

c) označenie – špecifikácia právnickej osoby, do ktorej sa vklad má uskutočniť 

Názov: Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. 

Sídlo: Svätoplukova 28/16791, 821 08 Bratislava 

IČO: 53015274 

Právna forma: občianske združenie 

Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Podmanický – predseda správnej rady 

(ďalej len „združenie“) 

Cieľom združenia je najmä: 

 podieľať sa na príprave strategických dokumentov a na definovaní trendov 

na národnej, európskej i globálnej úrovni v oblasti technického rozvoja 

a prevádzkovania železničnej dopravy a jej integrácie s ostatnými druhmi 

dopravy, 

 vytvárať podmienky pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu v rámci 

európskej železničnej infraštruktúry a jej interoperability a za tým účelom 

spolupracovať najmä s Európskou železničnou technologickou platformou 

ERRAC, ale aj s ďalšími európskymi inštitúciami v oblasti železničnej dopravy, 

 podieľať sa na výskume, vývoji a inováciách v oblasti železničnej a mestskej 

koľajovej dopravy a na aplikácií týchto výsledkov do praxe, 

 podporovať vzdelávanie na technických stredných školách, na technických 

univerzitách, ako aj vzdelávanie pracovníkov železničnej infraštruktúry 

za účelom dosiahnutia interoperability európskeho železničného systému. 

Predmetom činnosť združenia je najmä: 

 podpora výskumu, vývoja, inovácií v oblasti prírodných a technických vied 

všeobecne, pre oblasť mobility, osobitne v koľajovej doprave a v jej integrácii 

s ostatnými druhmi dopravy, 
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 podpora základného, experimentálneho a aplikovaného výskumu v oblasti 

strojárstva, stavebníctva, informačných technológií a jeho využitia v doprave, 

 vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovania informovanosti a skvalitnenia 

prípravy projektov slúžiacich rozvoju dopravy a jej integrácie, 

 podpora vzdelávania a prípravy nových študijných odborov so zameraním 

na technický rozvoj, budovanie a prevádzku koľajovej dopravy a jej 

interoperabilitu v rámci pravidiel EÚ, 

 podpora a presadzovanie záujmov subjektov zainteresovaných na rozvoji 

koľajovej dopravy a na jej integrácii s ostatnými druhmi dopravy a 

nadväzovanie kontaktov, 

 podpora rozvoja medzinárodných aktivít s účasťou v ERRAC a v európskej sieti 

interoperability, spolupráca s EC (DG MOVE, DG RTD) a pod. 

 

d) zdôvodnenie vkladu STU vrátane označenia významu a výhod pre STU 

Dôvodom vkladu je dlhodobá spolupráca STU a jej fakúlt (Stavebnej fakulty, Fakulty 

architektúry a dizajnu STU) v rámci PSKD, ktorá sa realizuje vo forme aktívnej účasti 

na konferenciách, študentských súťažiach, workshopoch, diskusných fórach, 

odborných exkurziách. Perspektívna je i spolupráca s Fakultou elektrotechniky 

a informatiky, ako aj s Fakultou informatiky a informačných technológií. 

 

e) spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov vkladu a záujmov STU v právnickej osobe 

Účasť na podujatiach organizovaných združením, účasť na členskej schôdzi, prípadne 

účasť v správnej rade združenia. 

 

f) iné rozhodujúce okolnosti 

Nie sú. 

 


