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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 17/2020 
z on-line zasadnutia Vedenia STU zo dňa 21.09.2020 

 
PRÍTOMNÍ:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  
Ing.  Dušan Faktor, PhD. 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
3. Informácia o projekte ACCORD - ústna informácia 
4. Správa o činnosti CAŠ za 1. polrok 2020 
5. Správa o činnosti Poradenského centra za 1. polrok 2020 
6. Kontrola úloh 
7. Pravidlá vytvárania grémií pre vnútorný systém kvality 
8. Príprava on-line doktorandských promócií  
9. Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 - informácia o počte zapísaných uchádzačov 
10. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020 
11. Predaj nehnuteľností STU na Paulínskej ulici v Trnave – návrh ďalšieho postupu 
12. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU SjF  
13. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľnej veci STU MTF 
14. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám 
15. Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
16. Súdne spory STU – informácia 
17. Darčekové predmety STU – nový vizuál  
18. Monitoring STU 
19. Rôzne 

A. Informácie o online veľtrhoch   
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na on-line rokovaní a informoval o programe 17. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 17.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 17. zasadnutia Vedenia STU. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík  

 informoval, že v ÚZ Gabčíkovo sa nachádza 1 pozitívne testovaný študent z Ukrajiny, následne boli potvrdení ďalší 4  
 konštatoval, že počet infikovaných celkovo rastie (v Prahe prešli na úplný režim on-line) 
 aktuálne informácie budú k dispozícii po zasadnutí KŠ STU dňa 23.9.2020 

o Témou zasadnutia bude o.i. požiadavka SjF STU k možnosti vykonania karanténnych a izolačných opatrení proti 
Covid-19 pre zamestnancov a študentov SjF STU v ÚZ Gabčíkovo. Požiadavka vzišla od zamestnancov a študentov 
fakulty na stretnutí dekana Šooša s akademickou obcou fakulty, ktoré sa konalo dňa 17.09.2020. 

 kvestor k predmetnej požiadavke vyjadril názor, že ÚZ by nemalo slúžiť na uvedené účely, ide o služby, 
ktoré sú nad rámec STU 

Prorektorka Bakošová 
 informovala, že na základe dohody KŠ STU a v prípade, že to situácia umožní, sa začiatok akademického roka Univerzity 

tretieho veku pri STU zatiaľ posúva na 9.10. 2020  
o univerzita bude fungovať za prísnych bezpečnostných opatrení, manuál bol vypracovaný v spolupráci s p. Chabroňom 

(seniori podpíšu čestné prehlásenie aj s vyhlásením, že sú si vedomí rizika, ktoré súvisí s prezenčnou formou štúdia) 
 
UZNESENIE: 17.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
 
K BODU 3:  Informácia o projekte ACCORD - ústna informácia 
 
Ing. Belko informoval o aktuálnom stave projektu ACCORD, konkrétne: 

 bola ukončená rekonštrukcia blokov FEI STU 
 pokračuje rekonštrukcia strechy bloku B SvF STU, ktorá by mala byť ukončená v priebehu 11-12/2020 
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 v príprave je rekonštrukcia opláštenia bloku B SvF STU so začiatkom 5.10.2020  
 sú pripravené stavebné objekty (z pohľadu VO v rôznom štádiu), t.č. nie je schválený dodávateľ ďalších stavieb, súčasťou sú aj 

prístroje, ktorých časť je už schválená 
 personálne obsadenie Útvaru ACCORD je kompletné 
 uskutočnilo sa stretnutie s predsedom Výkonnej rady SAAVŠ, prof. Redhammerom, k tvorbe spoločných študijných programov, 

ku ktorým sa STU v rámci projektu zaviazala  
o predseda VR SAAVŠ odporučil využiť súčasnú legislatívu a predložiť návrh na spoločné študijné programy do konca 

roka 2020 
 uskutočnilo sa stretnutie s generálnou riaditeľkou Sekcie Centrálneho koordinačného orgánu MIRRI SR, JUDr. Žilákovou, 

ktorého témou boli najmä: 
o žiadosť o refinancovanie výdavkov na štandardný výskum 
o vplývanie na procesy VO na ÚVO 
o prorektor Moravčík doplnil informáciu zo stretnutia - pripomenul alokáciu 10 mil. EUR na realizáciu výstupov vedy, 

bez ktorých nebudú podľa jeho vyjadrenia splnené ukazovatele v celom regióne, k uvedenej problematike sa budú 
iniciovať pravidelné stretnutia na mesačnej báze 

 uvedený problém bol spomenutý aj u štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre vedu a výskum, MUDr. RNDr. 
Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH.  

 upozornil, že od januára 2020 nie sú preplatené mzdové prostriedky - bude riešené na úrovni MŠVVaŠ SR  
 
UZNESENIE: 17.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie o projekte ACCORD. 
 
Rektor a prorektor Uherek sa z dôvodu ďalších pracovných povinností ospravedlnili zo zasadnutia, vedením rokovania bol poverený 
prorektor Moravčík. 
 
K BODU 4:  Správa o činnosti CAŠ za 1. polrok 2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Prizvaný: Mgr. Gejmovský. 
Správa bola predložená v zmysle čl. 3 Organizačného poriadku Centra akademického športu STU a v zmysle schváleného harmonogramu 
predkladania správ o činnosti univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU. Sumarizuje len realizované aktivity a plán aktivít do 
ďalšieho obdobia. 
Riaditeľ ÚZ CAŠ STU, Dr. Gejmovský, zhrnul uskutočnené aktivity v 1. polroku 2020 vrátane obmedzenej prevádzky areálu. Zároveň 
prítomných oboznámil o pláne aktivít do konca roka 2020. Detailne informoval o operatívnych zmenách, ktoré boli nútení vykonávať 
počas nariadených obmedzení - v čase, kedy bol celý areál CAŠ STU uzavretý. Toto obdobie bolo využité primárne na činnosti, ktoré boli 
plánované na neskôr. 
 
Z diskusie: 
Riaditeľ ÚZ CAŠ STU  

 otvoril otázku financovania ÚZ, zaujímal sa o možnosť zaradenia areálu do propagácie (t.č. financované z vedy a výskumu). Tiež 
upozornil na situáciu s telocvičňou na ŠD Mladosť, navrhol jej odstavenie, resp. požiadal o návrh riešenia. Vysvetlil, že 
zariadenie vytvára straty, t.č. v priestoroch trénuje súbor Technik – bezodplatne. 

Prorektorka Vitková  
 konštatovala, že vo všeobecnosti vníma nedostatok finančných prostriedkov pre propagáciu, prihovára sa za integráciu financií 

pre lepšie zviditeľnenie a propagáciu STU 
Prorektor Moravčík  

 upriamil pozornosť na novovznikajúcu platformu financovania projektov v rámci BSK, v rámci ktorej je o.i. kladený dôraz aj na 
šport 

Kvestor 
 konštatoval, že vysporiadanie pozemkov s UK by malo byť ukončené do konca roka 2020, od 1.1.2021 sa tak problémy s 

telocvičňou na ŠD Mladosť eliminujú 
Prorektorka Bakošová 

 oboznámila členov vedenia o iniciovaní rokovaní so Slovenským atletickým zväzom, najmä Atletickým oddielom TJ Slávia STU 
v Bratislave 

o od roku 2014 STU nemá zmluvu o spolupráci, realizujú sa kroky k pristúpeniu na dohodu 
o v príprave je taktiež žiadosť o financovanie rekonštrukcie tartanovej dráhy na ŠD Mladá Garda, ktorá začína byť 

poškodená a ohrozuje organizáciu pretekov - areál je jedným z tých, kde sa môžu konať atletické preteky vyššej 
úrovne  

o je pripravený projekt na krytú tribúnu na atletickom štadióne, ktorá je nevyhnutná pre organizáciu medzinárodných 
pretekov 

 
UZNESENIE: 17.4/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti ÚZ CAŠ STU za 1. polrok 2020 bez pripomienok. 
 
K BODU 5:  Správa o činnosti Poradenského centra za 1. polrok 2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Prizvaná: PhDr. Bartúnková. 
Správa bola predložená v zmysle čl. 2 Organizačného poriadku Poradenského centra STU a v zmysle schváleného harmonogramu 
predkladania správ o činnosti univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU.  
PhDr. Bartúnková v krátkosti informovala členov vedenia o základných činnostiach centra, aktuálnom počte študentov so špecifickými 
potrebami, ktorý oproti minulému roku mierne narástol. Konštatovala, že centrum vykonávalo priebežne aktivity, ktoré vyplývajú z jeho 
činnosti, ako sú priebežné konzultácie s fakultnými koordinátormi STU pre študentov so špecifickými potrebami, príp. prodekanmi 
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a tajomníkmi ohľadom zabezpečenia podporných služieb a pod. Informovala aj o špecifických činnostiach Poradenského centra STU, ako 
sú skupinové aktivity (webináre), individuálne a odborné konzultácie, propagácia centra atď. V rámci plánovaných činností v ďalšom 
období pozornosť upriamila najmä na realizáciu programu zameraného na adaptáciu prvákov. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Rektor     

 zaujímal sa, či sa on-line webináre zaznamenávajú, či je možné, aby sa k nim dostali študenti aj neskôr 
o  webináre prebiehali naživo, nie sú zaznamenané  

 navrhol propagovať činnosť aj cez sociálne siete, príp. prepojiť s útvarom propagácie 
o  útvar propagácie bude súčinný pri zviditeľnení centra 

 zaujímal sa, či sa webináre realizujú len pre študentov so špecifickými potrebami alebo aj širšie 
o  webináre sa zabezpečujú aj pre študentov prvého ročníka – adaptácia na podmienky vysokoškolského štúdia 

Predseda AS STU, profesor Peciar   
 zaujímal sa, ako sa študent dostane do databázy CRŠ, uviedol konkrétny príklad sluchovo postihnutého študenta - v tabuľke 1 

je uvedený počet “0” 
o  je potrebné kontaktovať fakultného koordinátora 

 uviedol, že webinár je dobrý prostriedok, ale napr. pre sluchovo postihnutého študenta úplne nepoužiteľný, zaujímal sa, či je 
pre takýchto študentov pripravené iné riešenie 

o  takýto študenti môžu mať k dispozícii odborného asistenta  
Prorektor Kopáčik 

 považuje materiál za veľmi dobrý po stránke štruktúry, obsahu, formy a štýlu  
 zaujímal sa, na základe akých informácií/dokladov sú študenti zaradení do starostlivosti poradenského centra, kto posudzuje 

“správnosť” ich zaradenia  
 
UZNESENIE: 17.5/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti Poradenského centra STU za 1. polrok 2020 bez pripomienok. 
 
K BODU 6:  Kontrola úloh 
 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaný: JUDr. Michalička. 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

2.11.2/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU, aby 
v spolupráci s TUKE pripravilo koncept 
zabezpečenia členských príspevkov pre 
plnohodnotné členstvo v EIT.  
Správna rada STU následne za podpory 
priemyslu žiada rektora STU o predloženie 
konceptu na MŠVVaŠ SR a MF SR. 
pozn. z mája: úloha je v procese, je potrebná 
obnova rokovaní s novým ministrom ŠVVaŠ 
SR 

17.02.2020 
20.04.2020 
máj 2020 
august – 
september 2020 

prorektor 
Moravčík 
 
 

3 splnená 

1.12A.3/2020-SR 
 

Správna rada STU žiada rektora,  
a) aby v zmysle § 23 ods. 1, písm. d) 
zákona o vysokých školách, podľa ktorého 
dekan koná v pracovnoprávnych veciach 
v mene vysokej školy v spojitosti s §28 
ods. 1, podľa ktorého je dekan v takomto 
konaní zodpovedný rektorovi vysokej 
školy vykonal na FIIT STU kontrolu 
zameranú na prijatie 3 zamestnancov 
koncom roku 2019 a 15 zamestnancov 
začiatkom roku 2020, so zameraním na ich 
pracovné náplne, zaradenie na projekty, 
dosiahnuté výsledky práce za mesiace 
január až máj 2020, dochádzku do 
zamestnania, agregované mesačné mzdové 
náklady na týchto zamestnancov 
(rozdelené na tých, ktorí sú zaradení na 
vedecko-výskumné projekty a tých, ktorí 
nie sú) a výsledky predložil správnej rade. 
b) aby podľa §15 ods. 2, písm. b) zákona 
o vysokých školách v spojitosti s čl. 8 
Štatútu STU predložil Akademickému 
senátu STU na schválenie spôsobu 
určovania počtu a štruktúry pracovných 
miest súčastí STU do konca roka 2020. 
c) aby v zmysle §15 ods. 2, písm. l) zákona 
o vysokých školách v spojitosti s § 23 ods. 
1, písm. d) navrhol doplnenie článku 26 

kontrola 
september 2020 

rektor  splnená 
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UZNESENIE: 17.6/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 21.09.2020. 
 
K BODU 7:  Pravidlá vytvárania grémií pre vnútorný systém kvality (VSK) 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová na základe zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene  
a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako  
materiál pre prípravu vnútorného systému kvality STU na posúdenie agentúrou SAAVŠ  o jeho súlade a súlade jeho implementácie so  
štandardmi pre vnútorný systém. Prizvaný: splnomocnenec rektora STU pre VSK, doc. Makýš.  
Doc. Makýš informoval prítomných o navrhovanej organizačnej štruktúre VSK na STU, v ktorej sú zahrnuté nové dve grémiá, a to  
„Rada pre hodnotenie VSK“ a Rada študijného programu“. V krátkosti vysvetlil ich štruktúru a postup pri vytváraní rád. 
 
 

Štatútu STU, podľa ktorého vo veciach 
pracovnoprávnych vzťahov 
uskutočňovaných na fakulte rozhodujú a 
konajú v mene STU fakulty o postup pri 
rozhodovaní v týchto otázkach [§15 ods. 2, 
písm. l)] a rozsah a podmienky 
rozhodovania fakúlt [§ 23 ods. 1, písm. d)] 
tak, aby sa posilnila právomoc vysokej 
školy v termíne do októbra 2020. 
 

1.17/2020-V Skvalitniť činnosť Poradenského centra 
STU v oblasti poradenstva pre študentov 
so špecifickými potrebami a v oblasti 
kariérneho poradenstva. 

jún 2020 
september 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1 splnená 

1.27/2020-V Prerokovať GAP analýzy a akčné plány 
v príslušných grémiách, ich preklad a 
následné odovzdanie na posúdenie 
Európskou Komisiou. 

apríl 2020 
29.6.2020 
september 2020 

prorektor 
Kopáčik 

2 splnená 

1.31/2020-V V spolupráci s fakultami skvalitniť 
evidenciu VaV projektov v rámci úpravy 
AIS. 

jún 2020 
september 2020 

prorektor 
Kopáčik 

1 splnená 

1.32/2020-V Pripraviť a vyhlásiť výzvu na 
odmeňovanie špičkových výstupov 
jednotlivcov na STU za rok 2020. 

september 2020 prorektor 
Kopáčik 

 splnená 

1.33/2020-V Pripraviť a vyhlásiť ocenenie Vedec roka 
STU za rok 2020. 

september 2020 prorektor 
Kopáčik 

 splnená 

1.49/2020-V Aktualizovať systém podpory 
postdoktorandov na STU – zvýrazniť 
medzinárodný aspekt. 

marec 2020 
apríl 2020 
september 2020 

prorektor 
Kopáčik 

2 splnená 

1.53/2020-V Aplikovať závery z Personálneho auditu R-
STU. 
 

marec, jún, 
september 2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík, 
kvestor 

1 predĺžená 

1.68/2020-V Dopracovať zmluvné partnerské vzťahy s 
UK v Bratislave na všetkých úrovniach 
spolupráce v rámci projektu ACCORD. 

apríl 2020 
15. máj 2020 
september 2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík,  
Dr. Belko 

3 predĺžená 

1.69/2020-V Stanoviť priority projektu ACCORD a road 
map v súčinnosti s UK v Bratislave. 

máj 2020 
september 2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík,  
Dr. Belko 

2 predĺžená 

1.71/2020-V 
(zlúčenie úloh s 
1.72/2020-V a 
1.73/2020-V) 
 
 

Aktualizovať smernicu pre komunikáciu a 
kompetencie pri nových projektových 
výzvach ŠF EÚ. 
Vypracovať koncepciu pre úlohy centra pri 
projektoch zo štrukturálnych fondov. 
Vypracovať pravidlá poisťovania pre 
univerzitné projekty ŠF EÚ. 

august 2020 
november 2020 

prorektor 
Moravčík 

1 predĺžená 

1.74/2020-V V priamej nadväznosti na prijatie 
Dlhodobého zámeru STU vypracovať 
a predložiť na schválenie dokument 
„Rozvojová stratégia STU ako výskumnej 
inštitúcie“ obsahujúca plán realizácie 
rozvoja a modernizácie výskumnej 
infraštruktúry, v ktorej sa zohľadní už 
vybudovaná výskumná infraštruktúra 
vrátane univerzitných vedeckých parkov, 
výskumných centier a ďalšej výskumnej 
infraštruktúry.  

máj 2020 
september 2020 
december 2020 

rektor, 
kvestor, 
prorektor 
Moravčík 

2 predĺžená 
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K dokumentu boli predložené a diskutované nasledujúce pripomienky: 
Rektor sa zaujímal 

 či štruktúra Rady pre hodnotenie VSK bude schvaľovaná iba vo VR STU – doc. Makýš potvrdil uvedenú informáciu 
 o obmedzujúce/vylučujúce podmienky pre členov rady 

o  doc. Makýš konštatoval, že bude o podmienkach uvažovať 
 či bude mať Rada študijného programu zastúpenie s viacerými odbormi (kombinovaný ŠP) 

o  zatiaľ sa o uvedenej možnosti neuvažuje 
Predseda AS STU, profesor Peciar   

 za člena Rady pre VSK odporúča aj predsedu pedagogickej komisie AS STU (mnohé dokumenty patriace do VSK sa dotýkajú 
vzdelávania sa schvaľujú sa v AS STU a pedagogická komisia sa k ním vždy vyjadruje) 

o  doc. Makýš neodporúča členstvo člena AS STU v rade pre VSK z dôvodu následného schvaľovacieho procesu v AS STU 
Prorektor Kopáčik 

 informoval, že pripomienky zaslal priamo predkladateľovi – pripomienky budú zapracované 
 
UZNESENIE: 17.7/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo Pravidlá vytvárania grémií pre vnútorný systém kvality s pripomienkami.  
 
K BODU 8:  Príprava on-line doktorandských promócií 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová.  
Informovala, že príprava on-line promócií prebieha na základe vzniknutej pandemickej situácie. Dokument bol diskutovaný na porade 
prodekanov dňa 9.9.2020. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
 
Predseda AS STU, profesor Peciar, a prorektor Kopáčik 

 vyjadrili názor, že nebýva zvykom, aby mali dekani príhovor, príhovor rektora je postačujúci pre uvedenie slávnostnej 
atmosféry 

o prorektorka Bakošová informovala, že dekani sú oboznámení a všetci okrem dekana FEI STU súhlasili 
Prorektorka Vitková 

 vzhľadom na skutočnosť, že diplomy odovzdáva dekan, krátky príhovor dekana podporila 
 
UZNESENIE: 17.8/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s realizáciou on-line promócií doktorandov. 
 
K BODU 9:  Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 - informácia o počte zapísaných uchádzačov 
 
Materiál detailne uviedla prorektorka Bakošová.  
Konštatovala výrazný pokles počtu zapísaných študentov, čomu podľa jej vyjadrenia neprispela najmä situácia na FIIT STU. Najväčší 
pokles zaznamenala FIIT a SjF STU. 
 
Z diskusie: 
Rektor sa zaujímal 

 o pomer počtu zapísaných študentov k demografickej krivke 
Prorektor Moravčík 

 informoval sa, či zápis stále prebieha 
o  zápis prebieha, avšak nepredpokladá sa signifikantné zvýšenie počtu zapísaných študentov 

Predseda AS STU, profesor Peciar, a prorektor Kopáčik 
 navrhol tabuľky s finálnymi číslami vyjadriť v grafoch a pomery v %  (lepšia predstava  o pomeroch hodnôt) 
 v rámci tab. 1 – zaujímali sa, či je známa príčina 10%-ného poklesu počtu podaných prihlášok 
 v rámci tab. 4 požiadali opraviť hlavičku 
 v rámci tab. 5 sa zaujímali o príčinu malého počtu zapísaných oproti počtu evidovaných prihlášok na Bc. štúdium 
 v rámci tab. 6 sa zaujímali, či posledný stĺpec uvádza počet prihlásených do 1. ročníka na 1. stupni 

o prorektorka Bakošová informovala, že komplexné hodnotenie bude k dispozícii v novembri vrátane podrobnej 
analýzy 

 
Rozsiahla diskusia sa viedla aj k finančným dopadom poklesu študentov (s fázovým posunom 2 roky). 
 

UZNESENIE: 17.9/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021. 
 
K BODU 10: Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020 
 
Materiál uviedol kvestor v zmysle zákona o vysokých školách. Prizvaný: Ing. Benka. 
Ide o štandardný postup – návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre Výkazu ziskov a strát a je vypracovaný podľa jednotlivých 
súčastí STU. STU na rok 2020 plánuje celkovo kladný hospodársky výsledok - všetky súčasti STU plánujú kladný hospodársky 
výsledok, okrem Rektorátu STU a ÚZ ŠDaJ STU. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Rektor 

 upozornil na preklep v „Celkové náklady STU sú plánované vo výške 640 632 €“ 
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Predseda AS STU, profesor Peciar  
 konštatoval, že nerozumie postupu vypracovania odhadu “návrhu rozpočtu ” na jednotky, resp. desiatky EUR, podľa jeho 

názoru by bolo postačujúce robiť odhad na stovky EUR (pri výške objemu celkového rozpočtu) 
o  kvestor neodporúča meniť súčasnú koncepciu 

Prorektor Moravčík 
 zaujímal sa o hospodársky výsledok fakúlt 

Prorektor Kopáčik 
 v rámci rozpočtu ÚZ ŠDaJ STU zdôvodnenie návrhu zvýšenými nákladmi v oblasti miezd a odvodov (valorizácia) a zvýšenými 

nákladmi na opravy a údržbu nepovažuje za vhodné. S touto skutočnosťou sa museli vysporiadať fakulty aj ostatné súčasti STU.  
Nárast výpadku príjmov z dôvodu COVID-19 je relevantný.  

 v rámci rozpočtu Rektorátu STU - vzhľadom na “podrobnosť”, s akou sa uvádzajú rozpočty fakúlt a ÚZ ŠDaJ STU navrhol 
vypustiť všetky odseky okrem prvého. Bez čísiel majú opisný charakter (čísla sú v prílohách). 

o kvestor informoval, že pripomienky akceptuje a zapracuje 
o opätovne upozornil, že najväčší objem finančných prostriedkov predstavujú mzdy, vyzdvihol potrebu reforiem 

v zamestnaneckej oblasti 
 

UZNESENIE: 17.10/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odporúča 
predložiť materiál na rokovanie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 11: Predaj nehnuteľností STU na Paulínskej ulici v Trnave – návrh ďalšieho postupu 
 
Materiál uviedol kvestor ako návrh ďalšieho postupu pri predaji nehnuteľností vo vlastníctve STU nachádzajúcich sa na Paulínskej ulici  
v Trnave vzhľadom na neúspešné štyri kolá obchodnej verejnej súťaže. 
Informoval, že verejnoprávna inštitúcia je v súlade s platnou legislatívou oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne 
nepotrebnú nehnuteľnú vec za primeranú cenu zníženú na 60%. 
 
Rozsiahla diskusia sa viedla k možnostiam dodatočných nezávislých expertných konzultácií. Keďže medzi členmi vedenia nenastal 
konsenzus, rokovanie bolo v uvedenom bode prerušené až do predloženia ďalších podkladov. 
Členovia vedenia žiadali získať k predmetnému predaju nezávislý názor expertov, developerov, príp. odborníkov na reality, ideálne  
nezávislých na MTF STU. 
 
UZNESENIE: 17.11/2020-V 
Vedenie STU prerušuje rokovanie k bodu Predaj nehnuteľností STU na Paulínskej ulici v Trnave – návrh ďalšieho postupu. 
 
K BODU 12: Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU SjF  
 
Materiál uviedol kvestor. 
Ide o postup v zmysle článku 3 bod 3 Smernice rektora číslo 3/2015-SR „Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave“ zo dňa 05.03.2015. 
 
K dokumentu boli predložené a diskutované nasledujúce pripomienky: 
Rektor 

 zaujímal sa, či o takýchto položkách rozhoduje Vedenie STU 
o  kvestor informoval, že vedenie musí rozhodnúť, je viazané smernicou 

Predseda AS STU, profesor Peciar  
 zaujímal sa, čoho všetkého sa týka uvedený komplikovaný postup (nepotrebnosť HM), ak zostatková cena je 0 EUR a či to nie je 

možné vyradiť bez uvedeného postupu jednoduchším spôsobom 
o  kvestor uviedol, že v prípade predaja hnuteľného majetku je uvedený postup podstatný a neopomenuteľný  

Prorektor Kopáčik    
 navrhol zvážiť novelizáciu smernice, aby na veciach o rozhodnutí nepotrebnosti hnuteľného majetku v hodnote do 10 tis. € 

mohli rozhodnúť dekani – v prípade, že je to legislatívne možné, s čím súhlasili aj prorektorky Bakošová a Vitková 
o v nadväznosti na uvedené členovia vedenia zaviazali kvestora iniciovať novelizáciu smernice s cieľom ponechať 

rozhodnutie o hnuteľnom majetku nižšej ceny na dekanov jednotlivých fakúlt 
 
UZNESENIE: 17.12/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s návrhom na vydanie Rozhodnutia rektora o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU (elektrické náradie) v užívaní  
Strojníckej fakulty STU. 
 
K BODU 13: Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti hnuteľnej veci STU MTF 
 
Materiál uviedol kvestor. 
Ide o postup v zmysle článku 3 bod 3 Smernice rektora číslo 3/2015-SR „Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave“ zo dňa 05.03.2015. 
 
Predložený dokument je svojho charakteru rovnaký s dokumentom v bode 12, boli vznesené rovnaké pripomienky a taktiež prijaté  
rovnaké závery. 
 
UZNESENIE: 17.13/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s návrhom na vydanie Rozhodnutia rektora o nepotrebnosti hnuteľnej veci STU (nákladný automobil) v užívaní  
Materiálovotechnologickej fakulty STU. 
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K BODU 14: Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám 
 
Materiál uviedol a prezentoval kvestor 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: artBOX, s.r.o., Bilíkova 15, 841 11 Bratislava, IČO: 47 147 555 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89592/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli 
FIIT STU v Bratislave, v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves, par. č. 2998/31, areál prenajímateľa 
Ilkovičova č. 2, Bratislava, LV č. 1425,  
predmet nájmu: 5 parkovacích miest. 

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa. 
 Doba nájmu:  01.10.2020 - 30.09.2021 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 200,00 €/rok/1 státie, 
nájomné spolu ročne: 1000,00 €/ 5 státi 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

------------- 

 Predkladá: dekan FIIT STU 
 

2. Nájomca: Alu BauTech, s.r.o., Bílikova 1866/10, 841 01  Bratislava, IČO: 44 504 900 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 55801/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.01.2019 sa odo dňa podpisu Dodatku č. 5 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebného majetku, nebytový priestor nachádzajúci sa na 
Pionierskej ulici č. 15 v BA na prízemí budovy pozostávajúci z miestnosti č. 8 o výmere 14,60 m2 do 
31.12.2020, 
predmet nájmu spolu: 14,60m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový priestor. 
 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2020 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 8 (14,60 m2) – 20,76 €/m2/rok, t. j. 303,20 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 75,80 €, 
nájomné spolu ročne: 303,20 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Po uplynutí polroka  
prenajímateľ vyhotoví nájomcovi zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok 

 Predkladá: dekan SjF STU   
 
UZNESENIE: 17.14/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti SjF STU a FIIT STU o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 2 tohto materiálu 
bez pripomienok a odporúča rektorovi žiadosť uvedenú v bode 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.  
 
K BODU 15: Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
Materiál uviedol kvestor. 
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. 
 
V rámci krátkej diskusie sa prorektorka Bakošová zaujímala o účel novej voľnej živnosti. Kvestor informoval, že napr. rozvoz stravy by 
mohol byť realizovaný aj v rámci podnikateľskej činnosti - s cieľom vyhnúť sa prípadným problémom so živnostenským úradom. 
 
UZNESENIE: 17.15/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo návrh súčasti STU na aktualizáciu údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení STU bez pripomienok. 
 
K BODU 16: Súdne spory STU – informácia 
 
Materiál detailne uviedol kvestor s cieľom poskytnúť aktuálne informácie (stav k 09.09.2020) o súdnych sporoch, v ktorých je jednou zo  
strán sporu Slovenská technická univerzita v Bratislave. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
 
K dokumentu boli predložené a diskutované nasledujúce pripomienky: 
Rektor 

 upozornil na chýbajúce súdne spory ohľadom FIIT STU 
o  kvestor uviedol, že informácie budú doplnené do materiálu predkladaného na zasadnutie KR STU  

Predseda AS STU, profesor Peciar  
 súhlasil s pripomienkou rektora 

                                                           
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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 zaujímal sa, či majú niektoré z uvedených dlžných  firiem nejaký aktuálny právny vzťah (napr. ako výsledok VO na dodávku 
služieb, tovarov a pod.) 

Prorektor Moravčík 
 zaujímal sa o vývoj v kauzách so spoločnosťami Dúha, a.s. a T.I.E.S. (Trnávka) 

Prorektor Kopáčik 
 v rámci Časti I, bod 7 požiadal uviesť bližšie informácie, charakter trestnej veci, počty, ako tomu zabrániť 
 zaujímal sa,  

o či je pasívna ochrana našich dokumentov postačujúca, o aký typ dokumentov ide a v akom rozsahu 
 JUDr. Michalička uviedol, že boli 2 takéto prípady, kedy STU podala trestné oznámenie z podozrenia 

prečinu falšovania verejnej listiny (diplom)  
o aké sú náklady na činnosť advokátskej kancelárie pri zastupovaní v konaniach uvedených v časti II a v poznámke 

 podklady budú doplnené 
 
V rámci ďalšej diskusie JUDr. Michalička doplnil, že súdne spory v bode 6 sú finančné pohľadávky, ktoré vyplývajú hlavne z nájmov, 
z nezaplateného školného (žaloba na bývalých študentov) a bytného na ÚZ ŠDaJ STU. 
 
UZNESENIE: 17.16/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o súdnych sporoch STU. 
 
K BODU 17: Darčekové predmety STU – nový vizuál 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková so zámerom informovať o aktuálnom stave prípravy darčekových predmetov STU v novom 
vizuále. Na stretnutí prodekanov pre vzťahy s verejnosťou bolo predložených 8 vizuálov (študenti FAD STU), z ktorých boli vybrané 
vizuály študentiek Kratochvílová a Dvorštiaková.  
 
Členovia vedenia prezentovali svoj názor k predloženým návrhom nasledovne: 
Rektor  

 uprednostnil vizuál pani Kratochvílovej 
 požiadal o urýchlené dodanie reprezentačných rúšok s logom STU 

o  rúška budú k dispozícii v dohľadnej dobe 
Predseda AS STU, profesor Peciar  

 oslovil ho taktiež návrh pani Kratochvílovej, podľa jeho vyjadrenia je vizuálne jednoduchý a presvedčivý 
Prorektorka Bakošová 

 konštatovala, že vizuál pani Kratochvílovej je jednoduchý a jasný, avšak ocenila aj vizuál pani Dvorštiakovej, kde upozornila na 
potrebu doplniť pod siluetu budovy logo fakulty spolu s textom, ideálne aj príslušnou farbou 

o prorektorka Vitková informovala, že v záujme STU je využiť oba návrhy, dizajn pani Dvorštiakovej skôr na zvláštne, 
príp. výnimočné príležitosti – úprava návrhu je ešte možná, pripomienky budú zapracované 

Prorektor Kopáčik 
 taktiež sa prihovoril použiť vizuál pani Kratochvílovej, u pani Dvorštiakovej taktiež odporučil doplniť logo 
 na výrobu navrhol využiť technológie finančne výhodné aj pri nízkych nákladoch - rádovo 50 ks až 200 ks  

 
UZNESENIE: 17.17/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje nové vizuály darčekových predmetov STU s pripomienkami.  
 
K BODU 18: Monitoring STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková s cieľom vybrať vhodnú formu monitoringu médií pre ďalšie obdobia tak, aby bolo používanie 
platenej služby čo najefektívnejšie časovo aj finančne.  
Informovala o dvoch možných alternatívach: 
A. Monitoring realizovaný spoločnosťou Slovakia Online s.r.o. (databáza SIAC) 

B. Monitoring realizovaný spoločnosťou Slovakia Online s.r.o. bez úprav 

K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
 
Predseda AS STU, profesor Peciar  

 zaujímal sa, prečo sa odstraňujú príspevky v Hlavných správach na prianie rektora, pôsobí to ako cenzúra nepohodlných 
výstupov (ako sa v dokumente píše, nie je to konšpiračný web, iba nepohodlný...) 

 upozornil, že záverečná prehľadná tabuľka má zrejme chybu, nie je tam uvedená skutočnosť, že sa výstup účelovo upravuje 
priamo na STU 

 konštatoval, že počas leta bol monitoring veľmi efektívny, nevyžadoval žiaden zásah, odporučil pokračovať vo forme “B” 
Prorektorka Bakošová 

 konštatovala, že jej vyhovoval monitoring vo forme, ako bol doručovaný počas leta, tzn. vyjadrila súhlas s navrhovanou 
alternatívou B - ak aj v tomto prípade budú informácie očistené o konšpiračné weby 

Prorektor Kopáčik 
 upozornil, že tabuľka v závere nie je jasná a zaujímal sa o cenu alternatívy od Monitor, s.r.o. 

o  cena je 315 EUR bez DPH, pri väčšom počte monitorovaných článkov by to bolo menej 
 
UZNESENIE: 17.18/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje realizáciu monitoringu v alternatíve B.  
 
 



 

Zápis č. 17/2020 – V STU zo dňa 21. 09. 2020   9 / 1 0    

9 

K BODU 19: Rôzne 
K BODU 19/A: Rôzne/Informácie o on-line veľtrhoch   
 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s ponukami agentúr realizujúcich on-line veľtrhy vysokých škôl. 
Informovala o dvoch konkrétnych ponukách: 
1. On-line veľtrh vysokých škôl a univerzít v Českej a Slovenskej republike 
2. Studuj.to 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Predseda AS STU, profesor Peciar  

 upozornil, že v bode 1 je zrejme nesprávne uvedený rok - má byť 2021 
 dodal, že pri uvedených cenách stojí za úvahu účasť na oboch akciách 

Prorektorka Bakošová 
 konštatovala, že účasť na 1. akcii je vhodná, pri druhej ponuke sa jej cena za prezentáciu 30-40 minút zdá priveľká (aj keď 

potom nasleduje on-line diskusia) 
 
UZNESENIE: 17.19A/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje účasť na online veľtrhu vysokých škôl a univerzít v Českej a Slovenskej republike (alternatíva 1). 
 
Na žiadosť rektora bol program 17. zasadnutia Vedenia STU doplnený o bod „Vízia rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV 
k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho 
presadenia v medzinárodnej konkurencii, ako aj k zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií 
a vysokoškolského vzdelávania“. 
 
K BODU 19/B: Rôzne/Vízia rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších 

slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia v medzinárodnej 
konkurencii, ako aj k zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského 
vzdelávania 

   
Rektor ústne informoval členov vedenia o iniciatíve rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV a požiadal členov vedenia 
o stanovisko k predloženému návrhu. 
 
Prorektorka Bakošová 

 považuje návrh za dobrú cestu, vyjadrila názor, že je to pre SR dôležité 
Prorektorka Vitková 

 priklonila sa k stanovisku prorektorky Bakošovej, podľa jej vyjadrenia je to reálne cesta ako zlepšiť akademické 
prostredie 

Prorektor Kopáčik 
 konštatoval, že trend je jednoznačný, avšak upozornil na skutočnosť, že zásadné dokumenty, ako je tento, vyžadujú určitý 

čas a mali by byť diskutované v širšom grémiu  
 navrhol zaradiť návrh na ďalšie riadne zasadnutie vedenia 

Predseda AS STU, profesor Peciar  
 navrhol zvážiť SWAT analýzu, príp. argumenty pre/proti  

o  prorektor Kopáčik navrhol SWAT analýzu predložiť na PAS STU 
Prorektor Moravčík 

 upozornil na potrebu vytvorenia legislatívnej podpory pre takýto krok (štátna vedecká inštitúcia vs verejnoprávna 
vysoká škola) 

o  bod 4 – musí predchádzať všetkým aktivitám vyjadreným v dokumente  
Kvestor 

 uviedol, že dokument by sa mal uvádzať ako vízia MŠVVaŠ SR – len v takom prípade považuje dokument za priechodný 
  

UZNESENIE: 17.19B/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o vízii rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu 
najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia v medzinárodnej 
konkurencii, ako aj k zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania a odporúča 
predložiť materiál na riadne 18. zasadnutie Vedenia STU. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Rektor  

 v rámci plnenia dlhodobého zámeru požiadal o pravidelné predkladanie plánu rozpracovania úloh na ďalší kalendárny rok - 
vždy na decembrové zasadnutie AS STU daného roku (predtým na všetky potrebné grémiá – V a KR STU)  

o uvedenou úlohou poveril prorektora Moravčíka 
 informoval, že s Mgr. Blaščákom sa dohodli na ukončení spolupráce k 30.9.2020 

o požiadal prorektorku Vitkovú o zabezpečenie vyhlásenia nového výberového konania na uvoľnené miesto hovorcu 
STU a navrhol, aby bola dočasne predmetnou pozíciou poverená Mgr. Macková  

 
Prorektorka Bakošová  

 informovala, že vzhľadom na pandemickú situáciu vzájomná výučba výberových predmetov začne v lete 2021 
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Prorektor Kopáčik 
 informoval, že dňa 22.9.2020 sa uskutoční 1. zasadnutie Steering Committee  programu SASPRO 2  

 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 23.09.2020      Zápisnicu overil: 25.09.2020 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.      Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 

 

      

September 28.09.2020 V STU 09:00 ONLINE 

Október 05.10.2020 KR STU 09:00 ONLINE 

 
12.10.2020 

V STU 09:00 ONLINE 

 PAS STU 14:00  

 19.10.2020 VR STU 09:00  

 
26.10.2020 

V STU 09:00  

 AS STU 14:00  


