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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 4/2019 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 06.03.2019 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM:   

 
1. Informácia o projekte ACCORD  
2. Priebežná správa o stave a hospodárení ÚZ STU Gabčíkovo  
3. Rozpočet STU - rozpis dotácie 2019  
4. Vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie publikácie 2018  
5. Vyhodnotenie výzvy o významné umelecké alebo architektonické dielo 2018  
6. Návrh na odsúhlasenie dodatkov k NZ  
7. Návrh na zahraničné pracovné cesty  

8. Rôzne 
A. Informácia o príprave novely Vyhlášky MŠVVŠ SR o CREPČ a CREUČ - ústna informácia   
B. Informácia o výzve na podávanie nominácií na „Medzinárodnú cenu SAV“ pre rok 2019 - ústna informácia  
 

 
K BODU 1:  Informácia o projekte ACCORD 
 
Vstupnú informáciu uviedol Ing. Belko. 
Ing. Belko informoval prítomných o aktuálnom stave projektu ACOORD. 

 ACN projektu je momentálne posudzované v divízii IQR a následne bude postúpené priamo do Európskej komisie na schválenie 
 hrozí, že náklady na mzdy výskumných pracovníkov budú neoprávnené a mohli by sme prísť cca o 5,6 mil. EUR 

o avšak po konzultácii s riadiacim orgánom je šanca problém riešiť, MŠVVaŠ SR je pripravené pripraviť výzvu práve na 
personálne výdavky 

UZNESENIE: 4.1/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálnu informáciu o projekte ACCORD. 
 
K BODU 2:  Priebežná správa o stave a hospodárení ÚZ STU Gabčíkovo 
 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaný: Ing. Benka. 
Riaditeľ účelového zariadenia informoval prítomných o súčasnom stave a činnosti zariadenia, dosiahnutých hospodárskych výsledkoch  
za rok 2018, aj v porovnaní s predošlým rokom. Súčasne oboznámil prítomných o aktuálnom stave predaja areálu, kde v súčasnosti  
prebieha opakovaná verejno – obchodná súťaž. 
UZNESENIE: 4.2/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie priebežnú správu o stave a hospodárení ÚZ STU Gabčíkovo.  
 
K BODU 3: Rozpočet STU - rozpis dotácie 2019 
 
Materiál uviedol rektor, prezentoval kvestor. Prizvaná: Ing. Matúšková. 
Kvestor informoval prítomných hlavne o zmenách, ktoré sú oproti minulému roku navrhované inak, napr. zaradenie nových 
samostatných položiek, ako sú UVP_nc, publikačný_výkon_karenty , kde prítomní žiadali kvôli jednoznačnosti o doplnenie, že ide o B-
WoS. Diskusia sa viedla aj k nerozdelenej účelovej dotácii „kolégium rektora“, ktorá bude rozdelená na fakulty po dohode s dekanmi. 
Prítomní sa zaoberali aj položkami CUVTIS, knižničné databázy a licencie, projekty (EIT, Digitálna koalícia, UNIKAN) a pod. 
Kvestor informoval aj o rozdelení Fondu obnovy, kde je zahrnutá predbežne len príprava a spolufinancovanie projektu ACCORD. 
UZNESENIE: 4.3/2019-V 
Vedenie STU schvaľuje rozpočet STU –rozpis dotácie na rok 2019 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odporúča predložiť 
materiál na rokovanie Kolégia rektora STU. 
  
K BODU 4: Vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie publikácie 2018 
 
Materiál uviedol prorektor Peciar v súlade s plánom hlavných úloh.  
Oficiálne vyhlásenie výsledkov ceny rektora bude na akademickej slávnosti pri príležitosti Dňa učiteľov, dňa 18. 03. 2019 a zverejnené  
na webovom sídle STU. 
UZNESENIE: 4.4/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie publikácie 2018. 
 
K BODU 5: Vyhodnotenie výzvy o významné umelecké alebo architektonické dielo 2018 
 
Materiál uviedol prorektor Peciar v súlade s plánom hlavných úloh.  
UZNESENIE: 4.5/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie vyhodnotenie výzvy o významné umelecké alebo architektonické dielo 2018 a schvaľuje oceniť  
v kategórii Originálne umelecké dielo Mgr. Art. Mgr. Tatianu Lesajovú z FA STU a v kategórií Originálne architektonické  
dielo Ing. arch. Katarínu Fejo, PhD. z FA STU. 
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K BODU 6: Návrh na odsúhlasenie dodatkov k NZ 
 
Materiál uviedol kvestor.  
UZNESENIE: 4.6/2019-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti ÚPaKR R-STU a FEI STU o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 9 tohto 
materiálu a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 6 a 7 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. Nájomca: AerobTec, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 74705/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k zmluve č. 77/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 1 až 
3 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2019 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného 
o ročnú mieru inflácie za rok 2018 – dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 
nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova D, 5. poschodí, 
kancelársky priestor č. 514 o výmere 13,24m2, č.515 o výmere 14,76m2 a laboratórny priestor č. 
516 o výmere 28,78m2 
predmet nájmu spolu: 56,78m2. 

 Účel nájmu: kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (28,00m2) – 61,50 €/m2/rok, t. j. 1 722,00 €/rok, 
laboratórny priestor (28,78m2) – 44,08 €/m2/rok, t. j. 1 268,62 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 747,66 €, 
nájomné spolu ročne: 2 990,62 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za 
služby a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

  Predkladá: dekan FEI  STU 
 

2. Nájomca: Ingenie s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 59098/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 6/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 
01.05.2016 do 30.04.2020 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného o ročnú mieru 
inflácie za rok 2018 dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa 
v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova D, 4. poschodí, skladový priestor 
č. 421 o výmere 14,92m2, 
predmet nájmu spolu: 14,92m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor slúžiaci na archivovanie písomností a výkon podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

miestnosť č.421 (14,92m2) – 20,50 €/m2/rok, t. j. 305,86 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 76,47 €, 
nájomné spolu ročne: 305,86 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 
 

3. Nájomca: NanoDesign, s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44813/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 17/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 1 a 2 
s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného o 
ročnú mieru inflácie za rok 2018 dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci 
sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova E, 6. poschodí, laboratórny 
priestor č. 607b o výmere 14,25m2 
predmet nájmu spolu: 14,25m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor slúžiaci na archivovanie písomností a výkon podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 607b (14,25m2) – 34,27 €/m2/rok, t. j. 488,34 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 122,08 €, 
nájomné spolu ročne: 488,34 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 
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 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU  
 

4. Nájomca: POWERTEC s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 56298/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 16/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 1 a 2 
s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného o 
ročnú mieru inflácie za rok 2018  dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci 
sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova E, 5. poschodí, laboratórny 
priestor č. 501b o výmere 17,67m2 
predmet nájmu spolu: 17,67m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 501b (17,67m2) – 34,27 €/m2/rok, t. j. 605,55 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 151,38 €, 
nájomné spolu ročne: 605,55 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU  
 

5. Nájomca: Danubia Energy s.r.o., Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 94915/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 25/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 1 a 2 
s dobou nájmu od 01.05.2016 do 31.12.2023 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného o 
ročnú mieru inflácie za rok 2018 dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor č. S -147 
nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v bloku E v suteréne 
pozostávajúci zo skladového priestoru o výmere 9,64m2,  
predmet nájmu spolu: 9,64m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor vykonávanie podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

skladový priestor (9,64 m2) – 20,76 €/m2/rok, t. j. 200,12 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 50,03 €, 
nájomné spolu ročne: 200,12 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU  
 

6. Nájomca: Datafield Lab s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava 
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 41658/T. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 14/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s 
dobou nájmu do 30.04.2019 sa predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový 
priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova B na 
prízemí pozostávajúci z laboratórneho priestoru č. P 001 o výmere 44,12m2, č. P 002 o výmere 
43,35 m2 a kancelárskeho priestoru č. P 011 o výmere 14,76m2, č. P 010 o výmere 14,76 m2 do 
30.04.2020 
predmet nájmu spolu: 116,99m2. 

 Účel nájmu: kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: 01.05.2019 do 30.04.2020  

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (29,52m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 1771,20 €/rok, 
laboratórny priestor (87,47m2) – 44,00 €/m2/rok, t. j. 3 848,68 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 404,97€, 
nájomné spolu ročne: 5 619,88 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 
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 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej 
sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 
 

7. Nájomca: 6/6 s.r.o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 55467/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 3/2018 R- STU s dobou 
nájmu do 31.03.2019 sa predlžuje doba nájmu a mení evidenčné číslo vozidla; dočasne 
nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti - parkovacie miesto č. 25 nachádzajúce sa v kat. úz. 
Bratislava – Staré mesto, par. č. 21740/9 areál prenajímateľa Vazovova 5, Bratislava, LV č. 2139 
o výmere 14 m2, 
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto o výmere 14m2  

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BL 435 JK 
 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2023 
 Nájomné:              

 
jedno parkovacie miesto - 650,00 €/rok, 
nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: vedúci ÚPaKR R-STU 
 

8. Nájomca: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 
Stromová 2665/1 81330 Bratislava – mestská časť Nové Mesto  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v areáli Rektorátu STU v kat. úz. 
Bratislava – Staré mesto, par. č. 7992/16 o výmere 233 m2 na ulici Vazovova 3 v Bratislave na LV č. 
2139,  pozostávajúci z priestorov na 2. nadzemnom podlaží kancelária č. 1 o výmere 54 m2, 
kancelária  č. 2 o výmere 45 m2,kancelária č. 3 o výmere 9,28 m2, kancelária č. 4 o výmere 7 m2 a 
kancelária č. 5 o výmere 8,7 m2.  
Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 37,42 m2 (sociálne 
zariadenia, chodby). 
predmet nájmu spolu: 161,40 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie činnosti nájomcu v súlade zo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 Doba nájmu: 15.03.2019- 14.03.2020 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (123,98m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 9 918,40 €/rok, 
chodby (23,85m2) – 15,00 €/ m2/rok, t. j. 357,75 €/rok, 
sociálne zariadenia (13,57m2) – 20,00 €/ m2/rok, t. j. 271,40 €/rok, 
poskytnutie upratovacej služby prenajímateľom – 570 €/mesiac, t. j. 6 840,00 €/rok 
štvrťročná výška nájomného je 4 346,88 €, 
nájomné spolu ročne: 17 387,55 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

náklady na dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou. Náklady fakturované 
mesačne do 15.dňa príslušného mesiaca. Paušálna sadzba stanovená podľa nákladov 
predchádzajúceho obdobia za dodanie elektrickej energie, vody, tepla, teplej vody a služieb 
celkových priestorov 

 Predkladá: kvestor STU 
 

9. Nájomca: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 
Stromová 2665/1 81330 Bratislava – mestská časť Nové Mesto  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti - parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli 
Rektorátu STU v kat. úz. Bratislava – Staré mesto, par. č. 7992/23 o výmere 1160 m2 na ulici 
Vazovova 3 v Bratislave na LV č. 2139 
predmet nájmu: 2 parkovacie miesta  

 Účel nájmu: parkovanie osobných motorových vozidiel  
 Doba nájmu: 15.03.2019- 14.03.2020 
 Nájomné:              

 
dve parkovacie miesta – 1 300,00 €/rok, 
nájomné spolu ročne: 1 300,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: kvestor STU 
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K BODU 7: Návrh na zahraničné pracovné cesty 
 
Materiál uviedol prorektor Čičák. 
UZNESENIE: 4.7/2019-V 
Vedenie STU schvaľuje zahraničné pracovné cesty uvedené v bodoch 1) a 2). 
 

1. Taliansko - Miláno 

Účel cesty Účasť na EIT Manufacturing – Education working group + workshop 

Termín podujatia  14.03.2019 

Miesto konania  Taliansko - Miláno 

Očakávané náklady spolu 400 € 

Účastník cesty prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

Zdroj financovania: 1044 – EIT RawMaterials 

 
2. Taliansko - Miláno 

Účel cesty Účasť na EIT Manufacturing – Education working group + workshop 

Termín podujatia  14.03.2019 

Miesto konania  Taliansko - Miláno 

Očakávané náklady spolu 400 € 

Účastník cesty Mgr. Erika Hlavatá 

Zdroj financovania: 1044 – EIT RawMaterials 

 
K BODU 8: Rôzne 
K BODU 8/A: Rôzne/Informácia o príprave novely Vyhlášky MŠVVŠ SR o CREPČ a CREUČ - ústna informácia 
 
Prof. Janovec ústne informoval, že bol rektorom nominovaný za člena pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená v spolupráci s CVTI SR na 
účely procesu novelizácie vyhlášky č. 456 z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a centrálnom registri 
evidencie umeleckej činnosti (CREUČ).  Súčasne oboznámil prítomných o výsledku pripomienkového konania, do ktorého boli zapojené 
všetky súčasti STU. Novela vyhlášky vstúpi do platnosti 1.2.2020.  
UZNESENIE: 4.8A/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie ústnu informáciu o príprave novely Vyhlášky MŠVVŠ SR o CREPČ a CREUČ. 
 
K BODU 8/B: Rôzne/Informácia o výzve na podávanie nominácií na „Medzinárodnú cenu SAV“ pre rok 2019 - ústna 

informácia 
 
Prof. Janovec ústne prítomných informoval, že v zmysle pokynu rektora písomne oznámil zástupcom SAV, že predstavitelia súčastí STU 
nenavrhli žiadneho zahraničného odborníka, ktorý by spĺňal podmienky na udelenie Medzinárodnej ceny SAV pre rok 2019 v oblasti 
prírodných vied. 
UZNESENIE: 4.8B/2019-V 
Vedenie STU berie na vedomie ústnu informáciu o výzve na podávanie nominácií na „Medzinárodnú cenu SAV“ pre rok 2019. 
 
INFORMÁCIE A OZNAMY: 
 
Rektor 

 zaujímal sa o termín a priebeh inaugurácie rektora a dekanov STU – v uvedenej záležitosti bude dohodnuté separátne 
stretnutie 

o v nadväznosti na uvedené požiadal o účasť Ing. Mokošovej na nadchádzajúcej inaugurácii rektora UK, resp. EU BA  
 požiadal pror. Čičáka o 

o riešenie sprístupnenia/doplnenia fotografií zamestnancov Rektorátu STU v rámci AIS 
o organizačné zabezpečenie plánovanej návštevy nositeľa Nobelovej ceny na Slovensku organizovanej Nadáciou Petit 

Academy  
 
Prorektor Moravčík 

 požiadal rektora o stretnutie v súvislosti s doriešením podpisovania projektov ŠF EÚ 
 informoval o pripomienke CVTI SR k zaslaniu nominácií na ocenenia pre podujatie Vedec roka SR 2018 v kategóriách Vedec 

roka SR, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce 
o termín predĺžený do 15.3.2019 

 informoval o aktuálnom stave projektov EIT a prebiehajúcich jednaniach s VA a MŠVVaŠ SR 
 
Predseda AS STU 

 pripomenul prítomným zasadnutie PAS STU, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.03.2019 o 14:00h. 
 
Prorektor Stanko 

 informoval o aktuálnom stave prihlášok a nadchádzajúcom podujatí „Lámavica“ organizovanej študentmi STU a UK BA 
 
Kvestor 

 dal do pozornosti pripravovanú publikáciu iniciovanú doc. Kurekovou k nedožitému 100-mu výročiu prof. Trokana 
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Prorektor Peciar 

 informoval, že výročnú správu o činnosti bude kompletizovať Mgr. Macková, harmonogram bude aktualizovaný 
a predložený na ďalšie zasadnutie vedenia 

 oboznámil prítomných o pripravovanom podujatí pripomenutia si 160. výročia narodenia Aurela Stodolu 
 pripomenul prítomným divadelné predstavenie ku Dňu učiteľov dňa 18.3.2019, kde sa očakáva príhovor rektora 
 informoval, že v dňoch 6. – 7. 3. 2019 bude v Inchebe Expo BA prebiehať veľtrh Profesia Days 2019  

 
Prorektor Čičák 

 dal do pozornosti športový úspech J. Volka a možnosť osobného prijatia  u rektora  
 informoval o stave používania nelegálneho softvéru Ansys 
 informoval o priebehu vybavenia požiadavky helpdesku Portál VŠ - potvrdiť platnosť poverení k jednotlivým modulom 

Portálu VŠ, resp. zrušiť súčasné poverenia alebo nahlásiť nové poverené osoby 
 
 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 07.03.2019     Zápisnicu overil: 07.03.2019 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A. ______________________________________ prof. Ing. Marián Peciar, PhD. ___________________________________ 
 

Marec 11.03.2019 PAS STU 14:00  

 13.03.2019 KR STU 09:00 14:00 menovanie doc. 

 20.03.2019 V STU 09:00  

 25.03.2019 AS STU 14:00  

 27.03.2019 V STU 09:00  


