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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 4/2021 
z on-line zasadnutia Vedenia STU zo dňa 08.02.2021 

 
PRÍTOMNÍ:  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Ing. Alena Michalová 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 

    
TRVALE PRIZVANÍ:   doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
   Ing. Juraj Rybanský 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
3. Harmonogram predkladania správ o činnosti a hospodárení súčastí STU 
4. Návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akad. rok 2021/2022 
5. Excelentné tvorivé tímy – správy po prvom roku riešenia  
6. Návrh na vytvorenie Kontaktného centra znaleckých ústavov STU  
7. Účasť na vzdelávacích kurzoch pre zamestnancov ÚMV Rektorátu  
8. Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU v Bratislave  
9. Prezentácia zámeru rekonštrukcie Provízoria na Vazovovej  
10. Žiadosť o dotáciu z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu priestorov pilotnej haly v Pavilóne laboratórií SjF STU  
11. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám  
12. Rôzne  

12.01  Predsedovia komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác na funkčné obdobie 2021-2026 - návrh Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave  

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor STU privítal členov vedenia na on-line rokovaní, z dôvodu PN sa ospravedlnil z ďalšej neúčasti na rokovaní  
a jeho vedením poveril prorektora Moravčíka. 
Prorektor Moravčík informoval o programe 4. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 4.1/2021-V 
Vedenie STU schvaľuje program 4. zasadnutia Vedenia STU bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík v krátkosti informoval o udalostiach ostatných dní. Na základe dohody s prorektorkou Bakošovou a JUDr. 
Michaličkom rozhodli o príprave Dodatku č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR, ktorý bol distribuovaný v piatok 5.2.2021. 
Ďalší postup bude následne závisieť od aktuálnej situácie – podľa Covid automatu a priebežného vyhodnocovania regionálneho 
semaforu. Tiež upozornil, že od 10.2. 2021 musí mať pracovník prichádzajúci na pracovisko negatívny test a potvrdenie zamestnávateľa, 
že jeho fyzická prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná vzhľadom na zabezpečenie potrebných pracovných úkonov  s cieľom predísť 
možným škodám, ktoré by mohli zamestnávateľovi vzniknúť neplnením povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy.  
Ďalej konštatoval, že nástup študentov končiacich ročníkov na prezenčnú výučbu sa netýka VŠ, t.č. sa uvedeným zaoberá SRK.  
Zároveň upozornil, že v zmysle prijatých opatrení by mali byť ŠD pre študentov uzavreté (STU má t.č. ubytovaných 916 študentov 
vrátane zahraničných). Ani jeden z nich neprejavuje príznaky ochorenia. 
V nadväznosti na uvedené sa viedla krátka diskusia, v rámci ktorej prorektorka Bakošová uviedla, že vzhľadom na obmedzené možnosti 
cestovania je prakticky nemožné poslať zahraničných študentov domov. Zároveň upozornila, že ŠD by museli korigovať aj zmluvy, ktoré 
majú študenti s STU uzatvorené. 
 
Prorektor Uherek informoval prítomných, že MŠ Stubáčik dnešným dňom zahájila svoju prevádzku s počtom 12 detí. 
 
Prorektor Moravčík záverom konštatoval, že na STU je situácia v počte infikovaných naďalej priaznivá, k 5.2.2021 eviduje 

 24 aktívnych prípadov študentov 
 1 podozrivý študent 
 1 aktívny prípad  zamestnanca 
 19 podozrivých zamestnancov 

 
UZNESENIE: 4.2/2021-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
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K BODU 3:  Harmonogram predkladania správ o činnosti a hospodárení súčastí STU 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík. 
Venoval sa písomne zaslaným pripomienkam dostupným na 4_V STU_8.2.2021_pripomienky - Dokumenty Google. 
 
Rektor  

 správy o hospodárení (minimálne informácie o zostatkoch) musia byť známe pred tvorbou rozpočtu, t.j. v jednom termíne 
Prorektor Moravčík 

 navrhol, aby správy o hospodárení nepripravovali útvary rektorátu, ale Ekonomický útvar, ktoré tieto údaje ma k dispozícii 
v systéme  

o kvestorka uviedla, že informácie o čerpaní rozpočtu a správa o hospodárení sú dva odlišné dokumenty: 
a) stav čerpania rozpočtu jednotlivých útvarov už je pre potreby rozpisu dotácie a celkovej prípravy rozpočtu 

spracovaný a sú to údaje z Ekonomického útvaru v tabuľkových prehľadoch 
b) správa o hospodárení obsahuje aj čísla, ale najmä komentár každého útvaru rektorátu ako využil pridelené 

finančné prostriedky a či boli čerpané účelne v súlade s plánmi práce  
Rozsiahla diskusia sa viedla k forme predkladania správ o hospodárení. Členovia vedenia diskutovali o jednotnej forme (definovaný 
formulár) a periodicite správ, o pripomienkach k nesprávnej terminológii, ktorá bola v minulosti v správach používaná. 
Kvestorka ponúkla možnosť kontroly údajov ešte pred predložením správ do vedenia, ak jej členovia vedenia správy o hospodárení 
svojich útvarov vopred pošlú, a tiež zjednotenie ekonomickej terminológie. 
 
V rámci diskusie prorektor Uherek požiadal o predkladanie správ  za STU Scientific, s.r.o. a MŠ Stubáčik len raz ročne. K uvedenému sa 
priklonil aj prorektor Moravčík, ktorý uviedol, že správa za Centrum pre nanodiagnostiku STU by mala byť predkladaná v rovnakom 
režime. 
Kvestorka uviedla, že pracoviská financované z dotácie sú aj Centrum pre nanodiagnostiku STU a STU podporuje ako zriaďovateľ aj MŠ 
Stubáčik, takže platia pre nich rovnaké pravidlá ako pre ostatné útvary rektorátu. STU Scientific ako s.r.o. môže predkladať správu raz 
ročne, keďže nečerpá dotačné zdroje. 
K spoločnosti STU Scientific, s.r.o. sa viedla ďalšia diskusia, v rámci ktorej prítomní polemizovali, či je spoločnosť podporená dotáciou 
alebo je samostatne zárobkovo činný subjekt. Prorektor Moravčík konštatoval, že pracoviská, ktoré sú podporené dotáciou, by mali 
predkladať správy na pravidelnej báze každý polrok a STU Scientific je podľa jeho vyjadrenia podporovaný dotáciou. 
V nadväznosti na diskusiu prorektor Moravčík požiadal kvestorku o preverenie zdroja mzdových prostriedkov pracovníkov STU 
Scientific, s.r.o.  
 
UZNESENIE: 4.3/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo Harmonogram predkladania správ o činnosti a hospodárení súčastí STU s pripomienkami. 
Vedenie STU žiada doplniť do harmonogramu predloženie správ za MŠ Stubáčik a Centrum pre nanodiagnostiku STU. 
Vedenie STU žiada kvestorku preveriť zdroje personálnych nákladov STU Scientific s.r.o. 
 
K BODU 4:  Návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akad. 

rok 2021/2022 
 
Materiál uviedla prorektorka  Bakošová v zmysle § 92 ods. 18 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení, v súlade s 
článkom 23 bod 14 Štatútu STU v platnom znení a v súlade s článkom 9 bod 2 smernice rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2021/2022. Materiál bol pripravený v zmysle 
porady prorektorky a prodekanov pre vzdelávanie konanej dňa 18. 01. 2021. Podrobnejšie zdôvodnenie je uvedené ďalej.  
 
Konštatovala, že dodatok je okrem niekoľkých kozmetických úprav doplnený o Čl. 8a, ktorý rieši zosúlaďovanie študijných programov so 
štandardmi pre VSK a konkrétne situáciu študenta, ktorý v súčasnosti študuje na študijnom programe, ktorý bude zrušený. Následne 
vysvetlila detaily. 
 
V rámci písomných pripomienok sa  
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 zaujímal, či STU upustila od pokusu zjednotiť poplatky na jednotlivých fakultách 
o prorektorka Bakošová reagovala, že STU neupustila od snahy zjednotiť poplatky, apeluje na fakulty, aby boli 

ústretové a zjednotili výšku poplatkov na sumu, ktorú má nastavená väčšina fakúlt, konštatovala, že sa podarilo 
zjednotiť poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, avšak ochota fakúlt pre zjednotenie poplatkov 
za školné je takmer nulová a komunikácia je veľmi komplikovaná 

 
UZNESENIE: 4.4/2021-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej  
technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2021/2022 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 5:  Excelentné tvorivé tímy – správy po prvom roku riešenia 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v súlade s aktivitami útvaru. 
Uviedol, že výzva bola vyhodnotená ešte v novembri 2019. Správy mali byť predložené začiatkom roka 2020, avšak neboli realizované. 
Konštatoval, že v dôsledku personálnych zmien na FIIT STU v roku 2020 neboli realizované žiadne aktivity v rámci projektu č. 16, o čom 
fakulta oficiálne neinformovala, t.j. na predmetnom projekte sa nečerpali žiadne finančné prostriedky. 
 
K dokumentu boli predložené písomné pripomienky, ktoré sú členom vedenia dostupné na 4_V STU_8.2.2021_pripomienky - Dokumenty 
Google. 

https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
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V rámci predložených pripomienok rektor vyjadril súhlas so zrušením projektu č. 16 a navrhol prerozdeliť prostriedky medzi ostatné 
projekty. Prípadne navrhnúť dodatočnú podmienku (napr. podanie H2020 projektu), ktorým tímom zvýšiť financovanie. 

 prorektor Kopáčik navrhol rozdeliť sumu medzi ostatné tímy úmerne výške pridelených prostriedkov 
Ďalšie pripomienky boli prevažne formálneho charakteru, resp. vo forme poznámok – bude zapracované. 

 
Prorektor Moravčík v závere konštatoval ochotu zrušiť projekt č. 16 a parciálne rozdeliť prostriedky určené na tento projekt tak, ako 
boli pôvodne percentuálne prerozdelené finančné prostriedky iným projektom. 
 
UZNESENIE: 4.5/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo materiál „Excelentné tvorivé tímy – správy po prvom roku riešenia“ a súhlasí s rozdelením finančných 
prostriedkov zo zrušeného projektu č. 16 podľa parciálneho princípu  prvotného financovania projektov všetkým ďalším projektom. 
Vedenie STU ukladá FIIT STU vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky z projektu č. 16. 
 
K BODU 6:  Návrh na vytvorenie Kontaktného centra znaleckých ústavov STU 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík z dôvodu zvýšenia efektívnosti a koordinácii činností znaleckých ústavov na STU.  
Prizvaný: Mgr. Igliar. 
 
Prorektor Moravčík detailne objasnil súčasnú situáciu. Znalecké ústavy eviduje MS SR. Sú aj na iných univerzitách (TUKE a UNIZA), 
avšak tie svoje ústavy vnímajú ako svoju súčasť. Na STU sú evidované 2 ústavy, na SvF STU a FEI STU. Návrh predstavuje včleniť ich pod 
hlavičku STU a nenechávať ich separátne na fakultách. Informoval, že oslovil dekanov s cieľom zistiť záujem o poskytovanie ďalších 
služieb v rámci znalectva, ponuky eviduje od SjF STU a MTF STU vo viacerých oblastiach. Následne otvoril diskusiu. 
 
K dokumentu boli predložené rozsiahle písomné pripomienky, ktoré sú členom vedenia dostupné na 4_V STU_8.2.2021_pripomienky - 
Dokumenty Google. 
K uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, najmä k problematike znaleckej činnosti a samotných znalcov a úlohe súčastí STU. 
 
Do diskusie sa zapojili: 
Prorektor  Moravčík 

 upozornil v tejto súvislosti na skutočnosť, že  MS SR registruje na svojom portáli Znalecký ústav STU, Vazovova 5, 812 43, 
Bratislava, tento však nie je evidovaný v oficiálnych dokumentoch STU (napr. OP), čo môže v prípade problémov spôsobiť 
kompetenčné spory medzi R STU a súčasťami, ktoré sú registrované na stránke MS SR 

Prorektorka Bakošová 
 upozornila, že zverejnený zoznam znalcov nie je aktuálny, s čím súhlasil aj prorektor Kopáčik - uvedené osoby už nie sú 

zamestnanci STU, ale osoby - znalci, ktorí vykonávajú znaleckú činnosť 
Prorektor Kopáčik konštatoval, že 

 na STU sa vypracovávajú znalecké a tiež expertízne posudky na požiadanie aj v odboroch, v ktorých STU znalcov nemá, avšak 
osoby sú činné a znalé v danom odbore, formálne to však vždy odobrí znalecký ústav. Výhodou podľa jeho vyjadrenia je, že 
mienka znaleckých ústavov je na súdoch považovaná za vierohodnejšiu ako znalecký posudok znalca.  
Následne detailne vysvetlil postup pri prípadnom zriadení ďalších ústavov na iných fakultách. 

 mať administratívnu jednotku na R STU, ktorá by posúvala požiadavky, nepovažuje za správne, vidí v tom množstvo problémov 
– k uvedenému by sa mala vyjadriť doc. Petráková, riaditeľka Ústavu súdneho znalectva na STU. 

Mgr. Igliar 
 upozornil na potrebu rozlíšenia znaleckých posudkov - súdnych a špeciálne komerčných, ktoré nemusia mať podmienku 

opatrenia znaleckým ústavom, kontaktné centrum by mohlo byť využité aj na výzvy na odborných hodnotiteľov, kde nie sú 
potrebné služby ústavu, postačil by distribučný zoznam odborníkov, resp. expertov. Išlo by o využitie expertného potenciálu 
jednotlivých ľudí pôsobiacich na fakultách. 

Prorektor Kopáčik 
 uviedol, že návrh chápe ako zviditeľnenie STU v oblasti vypracovania expertíznych posudkov alebo vykonania expertíznej 

činnosti v rôznych pozíciách, avšak vyjadril názor, že všetky činnosti je potrebné realizovať prostredníctvom znaleckého 
ústavu 

Prorektor Moravčík 
 upozornil, že nejde o vytvorenie nového útvaru, išlo by o poverenie jednej osoby, ktorá by mala v kompetencii koordinačnú 

činnosť a konštatoval, že uvedené je potrebné konzultovať s dekanmi  
Prorektorka Bakošová 

 zaujímala sa, či fakulty (SjF a MTF STU) vyjadrili záujem mať znalcov a pôsobiť v rámci Ústavu súdneho znalectva (ÚSZ), čo má 
podľa jej vyjadrenia 100% väčšiu váhu ako pôsobiť v tzv. koordinačnom centre 

 konštatovala, že Ústav súdneho znalectva pričleniť pod „koordinačné centrum“ nepovažuje za vhodné 
Prorektor Kopáčik  

 odporučil rokovať s riaditeľkou ÚSZ a príslušnými osobami na SvF a FEI STU a prihovoril sa za podporu rozšírenia ich činností 
a administráciu s cieľom vykonávať činnosti efektívnejšie 

Prorektorka Bakošová 
 zaujímala sa, či by bol problém rozšíriť existujúci znalecký ústav o ďalšie odbory - strojárstvo, materiály a pod. 

o  prorektor Kopáčik uviedol, že pre každý odbor sú potrební 3 znalci 
Kvestorka konštatovala, že 

 materiál v predloženej podobe nepovažuje za vhodné predložiť na zasadnutie KR STU, je potrebné ho doplniť o predložené 
písomné pripomienky a ďalšie detaily týkajúce sa ekonomiky, zodpovedností, štatútu, kompetencií atď. 

 znalecký ústav je plánovaný v OŠ, keďže takáto požiadavka vznikla – ale zatiaľ bez zadefinovaného obsahu - tu je dôležitý 
postoj dekanov fakúlt a to najmä tých, kde už znalci pracujú 

 znalecký ústav potrebuje vedenie administratívnej agendy, účtovníctva, ale tiež podporu pri riešení prípadných súdnych 
sporov, kde pre takéto situácie je tiež potrebné riešiť otázku poistenia súdnych znalcov 

https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
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V závere rozsiahlej diskusie prorektor Moravčík požiadal o stanovisko členov vedenia, či oddeliť znaleckú činnosť od expertíznej a či 
otvoriť predmetnú otázku na zasadnutí KR STU. 
Prorektori Kopáčik a Bakošová v prvom kroku navrhli vyžiadať si správu ÚSZ za cca uplynulých 5 rokov a predložiť na zasadnutie 
Vedenia STU aj s odporúčaním k svojej ďalšej činnosti. 
 
UZNESENIE: 4.6/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo návrh na vytvorenie Kontaktného centra znaleckých ústavov STU s pripomienkami. 
ÚLOHA: 4.6.1/2021-V 
Vedenie STU žiada o vypracovanie správy o činnosti v troch odboroch Ústavu súdneho znalectva (ako sú uvedené na zozname MS SR) za 
obdobie 2016 – 2020 a následne správu predložiť na rokovanie vedenia.  
        Z: prorektor Moravčík 
        T: 8.3.2021 
 
K BODU 7:  Účasť na vzdelávacích kurzoch pre zamestnancov ÚMV Rektorátu 
 
Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Vitková s cieľom zvyšovať kvalifikáciu, resp. zručnosti pracovníčok ÚMV v rámci projektu  
EUST s odporúčaním aj pre ďalšie útvary R STU. 
 
K dokumentu boli predložené písomné pripomienky dostupné na 4_V STU_8.2.2021_pripomienky - Dokumenty Google. 
 
Z diskusie: 
doc. Makýš  

 podporil aktivitu aj vzhľadom na VSK, kde bude potrebné preukazovať, že univerzita, ale aj fakulty zabezpečujú personálny 
rozvoj jednotlivých zamestnancov, centrálne aktivity sú vítané, školenia by mali byť pravidelné, riadené a organizované na 
centrálnej úrovni 

Návrh podporili aj ostatní členovia vedenia.  
Kvestorka  

 konštatovala, že školenia sa realizujú s konkrétnym zameraním na konkrétnu cieľovú skupinu, avšak nie sú centrálne 
evidované. Ide o školenia zamerané na zvyšovanie odbornosti, resp. zamerané na aktualizáciu informácii v oblasti daní, 
ekonomiky, napr. DPH a pod. Poukázala na potrebu zmeny v oblasti starostlivosti o zamestnancov, ktorých súčasťou má byť aj 
práca na sociálnom programe pre zamestnancov R STU ako aj vzdelávanie. Zdôraznila, že po ekonomickej stránke nevidí žiaden 
problém nerealizovať školenia zamerané nielen na zvyšovanie kvalifikácie, ale aj na osobný rozvoj a to po schválení 
prorektormi pre konkrétne útvary. 

 ocenila prínos predloženého materiálu ako motivačného pre účasť mladých riadiacich pracovníkov, ktorí majú záujem 
zlepšovať svoje zručnosti v manažmente a ponúkli možnosť účasť na zaujímavom kurze aj ostatným kolegom.  

Prorektor Moravčík 
 uviedol, že vzdelávacie kurzy a školenia sú vizitkou každej dobrej firmy, mali by byť plánované v strednom horizonte a 

zamestnancom musia byť ponúkané nie len ako benefity (podľa vypracovaného plánu ďalšieho vzdelávania a školenia, napr. 
pre oblasť IKT, ekonomiky, personalistiky a pod.), ale aj ako podmienka kvalifikačného a/alebo kariérneho  postupu 

 plán vzdelávacích a školiacich aktivít všetkých zamestnancov R STU musí byť riadna agenda personálneho útvaru 
o kvestorka podporila uvedené, konštatovala, že účasť zamestnancov na školeniach, zvyšovanie ich kvalifikácie, a 

odbornosť podľa požiadaviek kompetentného prorektora za daný útvar považuje za štandardnú záležitosť, 
spracovanie systému nie je teraz aktuálnou prioritou v oblasti ĽZ, ale výhľadovo určite bude potrebné sa tým 
zaoberať 

 predložené školenia na vedenie porád sú podľa jej vyjadrenia vhodné pre mladých riadiacich pracovníkov 
začínajúcich v odbore, považuje to za prínos  

 
UZNESENIE: 4.7/2021-V 
Vedenie STU berie na vedomie predložený materiál a konštatuje nutnosť vypracovať plán ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov R STU 
práve ale nie len  v súvislosti s VSK. 
 
K BODU 8:  Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU v Bratislave  
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík.  
Ide o postup v zmysle článku 4 bod 3 vnútorného predpisu STU číslo 9/2013 Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave s cieľom rozšírenia predmetu podnikania 

 
Z diskusie: 
Prorektorka Bakošová 

 zaujímala sa, či na ÚM STU vedia projektovať a konštruovať elektrické zariadenia a či uvedená činnosť nevyžaduje špeciálne 
vzdelanie 

o prorektor Moravčík konštatoval, že takéto činnosti je možné  zabezpečovať sprostredkovane 
o predseda AS STU, prof. Peciar, upozornil, že predmet podnikania bude zapísaný na STU a na STU sú ľudia, ktorí vedia 

projektovať - uviedol príklad z praxe 
Prorektor Moravčík 

 uviedol, že žiadosť je dlhodobo požadovaná ÚM STU a ak absentuje  nedostatok relevantných  informácií,  navrhol pred 
samotným schválením dokumentu prípadné odborné konzultácie s vedením ÚM STU (kto a ako bude zabezpečovať výkony, 
ktoré ÚM STU nemá v portfóliu) 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1rX9MD9s1E1Yx96b-EUHbm1TwXKYrr9v7Uv5VAr38K-k/edit?lfhs=2
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Kvestorka 
 prihovorila sa za schválenie uvedeného návrhu, uviedla, že po právnej ani finančnej stránke sa STU k ničomu nezaväzuje, 

činnosť musí byť zapísaná tak, ako je uvedená, ide len o formálnu záležitosť, aby to mohol živnostenský úrad akceptovať a 
zapísať  

 
Členovia vedenia s návrhom v závere súhlasili. 
 
UZNESENIE: 4.8/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo a súhlasí s návrhom ÚM STU na aktualizáciu údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU. 
Právny a organizačný útvar R STU zabezpečí administratívny proces ohlásenia nových predmetov podnikania. 
 
K BODU 9:  Prezentácia zámeru rekonštrukcie Provízoria na Vazovovej 
 
Prizvaní: Ing. Peter Morgenstein, PhD., Ing. Monika Petríková. 
 
Bod uviedla kvestorka.  
Zdôvodnila, že cieľom tejto prezentácie aj prezentácie v ďalšom bode programu je, aby členovia vedenia univerzity pri prerokovávaní 
investičných návrhov videli nielen čísla v tabuľkách, ale konkrétny projekt vrátane  argumentácie predkladateľov. Je potrebné umožniť 
súčastiam, aby svoje zámery mohli obhájiť priamo na releventných grémiách. 
Konštatovala, že v prezentácii FAD STU ide o rekonštrukciu budovy, ktorá sa nachádza vo dvore R STU a jej opätovné uvedenie do 
prevádzky bude mať univerzitný rozmer.  
 
Prodekan Morgenstein z FAD STU vo svojej prezentácii s podnázvom „Zmeňme provizórium na kreatívne dielne a výstavné priestory“ 
informoval o nutnosti renovácie priestorov dizajnérskej modelovne na Vazovovej ul.  
Cieľom prezentácie bolo poskytnúť členom vedenia prehľad o havarijnom stave, v ktorom sa budova od leta 2020 nachádza a predstaviť 
zámer jej renovácie, ako aj víziu budúceho fungovania. 
Konštatoval, že interiér je dlhodobo nereprezentatívny, stav sa zhoršil kumulovaním rôznych problémov. Ďalej prezentoval dôvody pre 
rekonštrukciu priestorov: 

 alternatívne priestory sa nepodarilo nájsť 
 rozsah nutných zásahov je významný a poskytuje možnosť pre naplnenie vyšších cieľov aj z hľadiska dlhodobého zámeru 
 vypracovali projekt ako kompletnú opravu a zlepšenie prevádzkového využitia priestoru 
 priestor by bol vhodný aj pre medziodborové spolupráce medzi fakultami 
 ide o atraktívny priestor aj z hľadiska využitia podujatí ako sú výstavy, prezentácie a pod.  

Záverom uviedol, že úprava priestorov je nevyhnutná, je príležitosťou pre kooperáciu fakúlt a vytvorenie kvalitného medzinárodne 
porovnateľného prostredia. Projekt je pripravený, avšak bez možnosti plného financovania zo strany fakulty, a sa preto FAD STU obracia 
so žiadosťou na Vedenie STU o podporu projektu a hľadanie cesty jeho financovania. 

 
Prorektor Moravčík poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
Prorektorka Bakošová 

 uviedla, že ju prezentácia zaujala, podporila návrh a ocenila nápad 
 konštatovala, že záujem o štúdium na FAD STU mierne narastá a fakulta priestory potrebuje 
 zaujímala sa o rozpočet projektu a či má fakulta možnosť aspoň čiastkového financovania projektu 

o pán prodekan uviedol, že spoluúčasť fakulty by mala byť možná, avšak jej výška závisí od rozpočtu 
 zaujímala sa, či projekt neohrozí parkovacie miesta v okolí 

o parkovacie miesta budú zachované, okrem špeciálnych jednorazových udalostí, ako sú napr. výstavy, resp. iné 
podujatia 

Prorektor Moravčík 
 konštatoval, že projekt sa týka celej STU, výška investície je z jeho hľadiska akceptovateľná, avšak podľa jeho vyjadrenia je 

dôležitá aj podpora ostatných súčastí univerzity 
Prorektorka Vitková 

 podporila a vyzdvihla previazanosť na STUBA Green Team a ďalšie priestory, ktoré sa využívajú na 1. poschodí R STU 
Prorektor Kopáčik 

 podporil návrh, avšak uviedol, že z hľadiska budúcich plánov (predaj priestorov) predmetné riešenie vníma na 5-10 rokov 
 
UZNESENIE: 4.9/2021-V 
Vedenie STU podporuje zámer na rekonštrukciu Provízoria na Vazovovej a preskúma spôsob zabezpečenia  finančných  zdrojov, aby 
sa projekt mohol uskutočniť. 
 
K BODU 10: Žiadosť o dotáciu z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu priestorov pilotnej haly v Pavilóne laboratórií 

SjF STU 
 
Prizvaní: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Ing. Monika Petríková. 
 
Materiál uviedla kvestorka.  
Uviedla, že ide o aktuálne už nevyhnutnú rekonštrukciu pilotnej haly a časti dvora pred vstupom na SjF STU a CVT STU, kde k zámeru 
listom zaujalo podporné stanovisko aj CVT s poukázaním na problémy na pozemkoch  v okolí haly. 
Konštatovala, že podobnú príležitosť na predstavenie svojich zámerov dostanú v budúcnosti aj iné fakulty, ak prejavia záujem a to 
s cieľom ako je uvedené pri bode č. 9 tohto programu. Slovo odovzdala dekanovi SjF STU, prof. Šoošovi. 
 
Prof. Šooš uviedol prezentáciu, v ktorej predstavil priority Vedenia SjF STU, ktoré zahŕňajú laboratóriá a prístrojové zariadenia. 
Uviedol, že ide o kompletnú rekonštrukciu pavilónu laboratórií, t. č. prebieha tretí rok rekonštrukcií.  
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Konštatoval, že 
 z priestorov je vysťahovaná 70-ročná turbína 
 boli vymenené inžinierske siete 
 70% strojov z Pionierskej ul. je presťahovaných, ostatné idú do likvidácie 
 interiér je cca z polovice zrekonštruovaný 
 budova bola v zlom havarijnom stave aj zvonku 
 niektoré práce sú už zrealizované 
 poukázal na fotodokumentáciu - pôvodný stav a súčasný stav 

V závere uviedol, že SjF STU sa rozhodla ísť do 3. etapy a na to, aby bola dokončená (aj so spoločným dvorom s CVT) vrátane kanalizácie 
a vchodu do pilotnej haly, sú potrebné finančné prostriedky. V nadväznosti na uvedené požiadal Vedenie STU o možnosť a spoluprácu 
pri realizácii 3. etapy. 
 
Prorektor Moravčík poďakoval za prezentáciu a venoval sa písomným pripomienkam: 
Rektor 

 ocenil snahu o zvýšenie kvality, avšak uviedol, že pre finančné krytie bude potrebné opätovne aktivizovať fond obnovy (nutné 
prediskutovať s dekanmi v rámci rozpočtu), alebo vyzvať všetky fakulty k podávaniu návrhov  a vybrať z univerzitných 
návrhov tie, ktoré by sa mohli realizovať investíciami z rezortného  ministerstva 

Predseda AS STU, prof. Peciar 
 uviedol, že pokiaľ je zámer v súlade s rozvojom a perspektívami využitia priestoru Centra STU (dvora areálu fakúlt STU), 

odporúča vyhovieť 
Prorektorka Bakošová 

 konštatovala, že súčasný stav pavilónu laboratórií je nevyhovujúci. Dostavba pilotnej haly v pavilóne laboratórií sa objavila aj v 
prioritách SjF STU vo výhľadovom investičnom pláne STU na r. 2020-2025 (V STU 26.10.2020).  

 zaujímala sa, či bola so zámerom na vytvorenie pilotnej haly oboznámená aj prorektorka Vitková, ktorá viackrát navštívila 
tento priestor 

o  dekan Šooš na uvedenom projekte spolupracuje s prorektorkou Vitkovou 
Prorektor Moravčík 

 konštatoval, že vnútroblok na Námestí Slobody je už niekoľko rokov predmetom rokovaní a hľadaní optimálneho riešenia – 
doteraz konštatujeme nenájdenie  spoločného riešenia zúčastnených súčastí STU - je preto otázne, či je možné zo spoločných 
finančných prostriedkov realizovať parciálne riešenie jedného účastníka 

Prorektor Kopáčik 
 uviedol, že by to malo byť v súlade s koncepciou rozvoja dvora, zaradenie do fondu obnovy odporúča po súhlase ostatných 

fakúlt 
Prorektorka Vitková 

 ocenila, že vonkajšie priestory boli rekonštruované reverzibilným spôsobom, tzn. nezasahujú do budúcich možných zmien 
 upozornila, že študentom, ktorí súťaž riešia v medzinárodnom kontexte, chýba objektivizovaný podklad ťažkých laboratórií, 

konkrétne, ktorú časť aj s kótovaním môžu študenti využiť 
Kvestorka 

 upozornila, že ide o veľmi vážny havarijný stav, ktorý je potrebné dať do poriadku, dvor je nebezpečný vzhľadom na stav 
budovy, lebo pozemky sa „hýbu“ vzhľadom na „katakomby“ pod ním, výkopy je možné v prevažnej miere robiť len ručne, 
keďže nasadenie ťažších zariadení bolo problémom aj pri menších rekonštrukciách priamo na cestách dvora 

 poukázala na problémy pri realizovaných prácach, celá situácia nezodpovedá BOZP, čo potvrdil aj dekan SjF STU 
 informovala, že keďže ide o havarijný stav, je potrebný aj prieskum, čo sa nachádza v podzemí dvora 
 konštatovala, že v prípade súhlasu členov vedenia bude potrebné skombinovať viacero zdrojov (výnosy z predaja majetku, 

vytvorenie Fondu obnovy, príp. hľadať iný zdroj a osloviť MŠVVaŠ SR so žiadosťou o kapitálové zdroje) s tým, že podpora 
podlieha súhlasu grémií STU 

Prorektor Moravčík 
 uviedol, že súčasti STU minulý rok žiadali zrušenie Fond obnovy (FO), t.č. neexistuje, podľa jeho vyjadrenia obnovenie 

myšlienky opätovného zariadenia FO pravdepodobne nepovedie k rýchlemu cieľu -  z dôvodu, že ide o havarijný stav navrhuje 
požiadať MŠVVŠ o riešenie havarijnej situácie  

Dekan Šooš  
 podporil stanovisko kvestorky, že t.č. už ide o ohrozenie na živote, havarijný stav a situáciu je potrebne riešiť 
 na základe rozhovoru s rektorom pozornosť upriamil na možnosť spolufinancovania, o ktorej bol informovaný bývalým 

kvestorom a to z bližšie neurčenej rezervy 
o uvedená možnosť bude preverená kvestorkou 

 
UZNESENIE: 4.10/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo Žiadosť o dotáciu z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu priestorov pilotnej haly v Pavilóne laboratórií SjF 
STU. 
Vedenie STU bude venovať predmetnej žiadosti vysokú prioritu a vzhľadom na havarijný stav sa budú hľadať ďalšie zdroje 
financovania. 

 
K BODU 11: Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám 
 
Materiál uviedla a prezentovala kvestorka v zmysle článku 2 bod 5 Smernice rektora číslo 9/2013-SR Nájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „smernica rektora číslo 9/2013-SR“). 
 

1. Nájomca: Peter Unčík, Švabinského 3, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 34 555 480, 
nájomca je zapísaný  v OÚ Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-24725. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 
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nájmu od 15.04.2020 do 14.03.2021 sa odo dňa 15.03.2021 predlžuje doba trvania nájmu  
a dopĺňa sa čl. VIII, týkajúci sa skončenia nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť zastrešenej 
spevnenej plochy s celkovou výmerou 104,6 m2 nachádzajúca sa na parc. č. 16954/21 v k.ú. 
Trnávka, na Technickej ul. 5 v Bratislave, zapísanej na LV č. 904, do 14.04.2025, 
predmet nájmu spolu o výmere: 104,60 m2. 

 Účel nájmu: Predmet nájmu bude využívaný na účel skladovania materiálu a drobnej mechanizácie 
súvisiacej s predmetom podnikateľskej činnosti nájomcu podľa jeho aktuálneho výpisu 
zo živnostenského registra. 

 Doba nájmu: 15.04.2020 – 14.04.2025 

 Nájomné:              
 

časť zastrešenej spevnenej plochy (104,60 m2)  - 10,00 €/m2/rok, t. j. spolu ročne 1 046,00 €.  
štvrťročná výška nájomného je 261,50 €, 
nájomné spolu ročne: 1 046,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Náklady za dodávku energií spojených so spotrebou elektrickej energie bude prenajímateľ 

fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe skutočných odberov zistených z 

podružného merača prenajímateľa umiestneného v predmete nájmu. 

 Predkladá: dekan SvF 
 

2. Nájomca: S.I.F.security s.r.o., Zelená ul. 5667, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 578 761 
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Trnava, oddiel č. Sro, vl. č. 25646/T.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 
nájmu od 01.03.2020 do 28.02.2021 sa odo dňa 01.03.2021 predlžuje doba trvania nájmu  
a mení sa cena nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa 
v budove ÚZ STU na Dunajskej ul. č. 1353, Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi 
nebytový priestor o výmere 103,95m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy č. 3 ÚZ STU Gabčíkovo 
do 31.12.2021, 
predmet nájmu spolu vo výmere 103,95 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 
 Doba nájmu: 01.03.2020 – 31.12.2021 

 Nájomné:              
 

nebytový priestor (103,95 m2)  - 10,97 €/m2/rok, t. j. spolu ročne 1 140,00 €.  
štvrťročná výška nájomného je 285,00 €, 
nájomné spolu ročne: 1 140,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, elektrickej energie, kúrenie, OLO, 
údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej údržby, revízna činnosť, pomerná časť 
dane z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 
 

3. Nájomca: Wolf Club s.r.o., Baka 505, 930 04 Baka, IČO: 53 326 059 
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Trnava, oddiel č. Sro, vl. č. 47655/T.   

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na Dunajskej 
ul. č. 1477/78, Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový priestor o výmere 479 
nachádzajúci sa v časti Kultúrno-obslužnom objekte, 
predmet nájmu spolu vo výmere 479 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.03.2021 – 31.12.2021 

 Nájomné:              
 

nebytový priestor (479 m2)  - 7 €/m2/rok, t. j. spolu ročne 3 353,00 €.  
štvrťročná výška nájomného je 838,25 €, 
nájomné spolu ročne: 3 353,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, elektrickej energie, kúrenie, OLO, 
údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej údržby, revízna činnosť, pomerná časť 
dane z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 
 
UZNESENIE: 4.11/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti  SvF STU a ÚZ STU Gabčíkovo o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 3 tohto 
materiálu bez pripomienok a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 1 až 2 tohto  materiálu v zmysle článku 3 bod 3 smernice 
rektora číslo 9/2013-SR predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu do Akademického senátu STU. 
 
 
 

                                                           
1
 Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 

  v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013. 
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K BODU 12: Rôzne 
K BODU 12.01: Rôzne/Predsedovia komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác na funkčné obdobie 2021-2026 - 

návrh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík. 
Dokument je predložený na základe žiadosti predsedu SKVH zo dňa 4.12.2020. 
 
K dokumentu bola predložená písomná pripomienka prorektorky Bakošovej: 

 s navrhovanými zmenami vyjadrila súhlas, je potrebné opraviť preklepy: prof. Milata, nie prof. Malata; Šebesta je aj prof. nielen 
Mgr.   

 zaujímala sa o podmienky pokračovania 
 
UZNESENIE: 4.12.01/2021-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu a súhlasí s návrhom STU na predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných  
prác na funkčné obdobie 2021-2026.  
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Prorektor Moravčík 

 informoval, že FEI STU doručila žiadosť o vstup do asociácie EFFRA (European Factories of the Future Research Association) a 
zaplatenie členského poplatku, ktorý predstavuje sumu cca 7200 EUR, podľa vyjadrenia FEI STU záujem deklarovali ďalšie 4 
fakulty 

 
UZNESENIE: 4.12.02/2021-V 
Vedenie STU konštatuje, že v prípade, že ďalšie fakulty súhlasia s členstvom v EFFRA a podporia ho, je možné začať uvažovať o možnosti 
financovania z centrálnych zdrojov STU. 
 
Rektor (na základe písomných pripomienok) 

 konštatoval, že Vedenie STU pripravilo všetky potrebné materiály k VSK a žiada AS STU, aby ich v čo najskoršom termíne 
prerokoval, aby neohrozil ich prijatie 

o v nadväznosti na uvedené prorektor Moravčík uviedol, že stretnutie k predmetnej problematike sa uskutoční 
08.02.2021 o 14:00 hod. 

 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 požiadal o poskytnutie všetkých dostupných informácií k medializovanému oznámeniu o podaní správnej žaloby brániacej 
prezidentke SR odvolať rektora STU. Tým sa podľa jeho vyjadrenia dňom podania dostalo pôsobenie rektora vo funkcii do 
iného postavenia. 

o rektor uviedol, že v týchto dňoch bude doručená všeobecná správna žaloba prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. proti AS 
STU a jeho rozhodnutiu č. 1.9/2020 zo dňa 26.10.2020 podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov 

  
Prorektorka Vitková 

 vzhľadom na prípravu rozpočtu sa zaujímala o postup a priebeh požiadaviek na vstupy z jednotlivých útvarov 
o kvestorka informovala, že príprava rozpočtov jednotlivých útvarov postupne prebieha v týchto dňoch individuálne s 

vedúcimi príslušných útvarov 
 

Kvestorka 
 informovala, že po konzultácii s rektorom STU navrhuje zriadiť poradný orgán, a to Rozpočtovú radu STU, ktorá bude fungovať 

pod vedením kvestora 
o pre členstvo v rade oslovila tajomníkov fakúlt s definovaním cieľov tohto poradného orgánu a s prosbou 

o nominovanie členov do prvej časti Rady, v druhej časti sú zastúpení všetci tajomníci fakúlt 
o členovia rady sú tajomníci fakúlt, resp. zástupcovia nominovaní fakultami, rada začína pracovať dňom 8.2.2021 
o rada bude pozostávať z dvoch častí – prvá časť sa bude zaoberať analýzou  rozpočtu a druhá časť bude pripravovať 

oblasť hospodárenia a účelného využitia financií t.j. pripraví a predrokuje podklady pre grémia STU  
Prorektorka Bakošová konštatovala, že ak vytvorenie poradného orgánu pomôže s prípravou podkladov pre grémia podporuje jeho 
zriadenia a považuje to za dobrý zámer a zlepšenie komunikácie v tejto oblasti. 
 
UZNESENIE: 4.12.03/2021-V 
Vedenie STU súhlasí so zriadením poradného orgánu STU „Rozpočtová rada STU“. 
 
Prorektorka Vitková 

 v nadväznosti na ostatné rokovanie vedenia k neuskutočnenému divadelnému predstaveniu upozornila na potrebu úpravy 
zmluvy so SND 

o  kvestorka konštatovala, že zmluva, resp. jej dodatok  je v procese prípravy 
 
Prorektor Moravčík v závere poďakoval prítomným za podnetnú diskusiu a ukončil 4. zasadnutie Vedenia STU. 
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Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 11.2.2021       Zápisnicu overil: 15.2.2021 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r.
      

Február 
15.2.2021 

KR STU 09:00 ONLINE 

 PAS STU 14:00  

 22.2.2021 VR STU 09:00  


