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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 3/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 03.02.2020 

 
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. Ján Szolgay, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.      

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh 
3. Aktualizácia Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU na roky 

2020 – 2023  
4. Rozpočet STU 2019– rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve  
5. Definitívny rozpis dotácie na rok 2019  
6. Zámer STU na zriadenie súkromnej materskej školy STUBAčik  
7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v akademickom roku 

2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu  
8. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v akademickom 

roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu  
9. Návrh kandidátov za členov Rady pre UVP a strategické projekty  
10. Návrh na odsúhlasenie dodatkov k NZ  
11. Rôzne 

A. UVP na STU a návrhy organizačného začlenenia 
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia a informoval o programe 3. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 3.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 3. zasadnutia vedenia bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Kontrola úloh 
 

 
UZNESENIE: 3.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úlohy s termínom plnenia k 29.01.2020. 
 
K BODU 3:  Aktualizácia Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej 

činnosti STU na roky 2020 – 2023 
 
Materiál uviedol rektor po úprave a doplnení pripomienok členov vedenia.  
V rámci krátkej diskusie 

 kvestor sa zaujímal o výpovednú hodnotu, resp. význam indikátora č. 8 uvedeného v rámci  oblasti 7, na ktorý majú podľa jeho 
vyjadrenia vplyv objektívne okrajové podmienky  

 požiadal o formálnu úpravu indikátora č. 6 
Prítomní sa na základe návrhu kvestora dohodli na úprave indikátora č. 6 - nahradenie slova „študentov“ na „žiadateľov“, t.j. „Podiel 
študentov ubytovaných v študentských domovoch STU na celkovom počte žiadateľov“.  
 
UZNESENIE: 3.3/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti  
STU na roky 2020 – 2023 s pripomienkou.  
 
K BODU 4:  Rozpočet STU 2019– rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 
 
Materiál uviedol kvestor ako úpravu dotácie z dôvodu pridelenia dotácie dodatkom č. 9 k dotačnej zmluve na rok 2019 na 
dofinancovanie vzdelávacej činnosti verejných vysokých škôl vo výške 332 661 EUR. Z tejto neúčelovej dotácie navrhol vyčleniť 85 000 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

2.8B/2019-SR Správna rada STU odporúča doplniť do 
dlhodobého zámeru indikátory, najmä v oblasti 
správa a riadenie. 

obratom 
27.01.2020 
29.01.2020 

členovia 
vedenia 

2 splnená 
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EUR na činnosť, resp. nerozpočtované výdavky Projektového strediska STU a na podporu študentských organizácií nad rámec 
schváleného rozpisu dotácie na rok 2019. 
 
UZNESENIE: 3.4/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje rozdelenie dotácie v zmysle predloženého návrhu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie Kolégia rektora 
STU. 
 
K BODU 5:  Definitívny rozpis dotácie na rok 2019 
 
Materiál uviedol kvestor ako úpravu dotácie z dôvodu pridelenia dotácie dodatkami k dotačnej zmluve, internej úpravy rozpočtu  
a započítanie medzifakultných výkonov. Kvestor upozornil  na zahrnutú neúčelovú dotáciu na dofinancovanie vzdelávacej činnosti 
(prezentované v bode 4), ktorá k 31.12.2019 zostala na rektorátnom zostatkovom účte ako nerozdelená dotácia a bude predmetom 
rokovania Akademického senátu STU dňa 24.02.2020. 
 
UZNESENIE: 3.5/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje definitívny rozpis dotácie na rok 2019 a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 6:  Zámer STU na zriadenie súkromnej materskej školy STUBAčik 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová po zapracovaní pripomienok z ostatného zasadnutia vedenia, t.j. predložila zámer na zriadenie  
súkromnej materskej školy s právnou subjektivitou a s doplnením návrhu rozpočtu, ktorý je podľa vyjadrenia kvestora len vo fáze  
predbežného návrhu. Kvestor ďalej upozornil, že prevádzkové  výdavky môžu byť reálne vyššie, na úrovni cca 100 tis. EUR. Krátka  
diskusia sa viedla aj k ďalšiemu postupu, konkrétne k: 

 zabezpečeniu vybudovania ihriska potrebného pre zriadenie materskej školy a harmonogramu vybudovania ihriska, ktorý 
tvorí prílohu 2  

o  prítomní upozornili na možnú chybu v mesiacoch v záhlaví tabuľky a požiadali o doplnenie zodpovedných v stĺpci 
„pripraví“ 

 výberovému konaniu na miesto riaditeľky materskej školy 

 
UZNESENIE: 3.6/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje zámer na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti zamestnancov a 
študentov STU s pripomienkami. 
 
K BODU 7:  Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v 

akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Prizvaná: doc. Špirková. 
Informovala, že STU je povinná podľa § 57 ods. 5 zákona podmienky prijatia schváliť Akademickým senátom STU spolu s ďalšími 
informáciami o prijímacom konaní a následne zverejniť najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na 
štúdium. Ak je súčasťou overenia splnenia podmienok prijatia prijímacia skúška, STU zverejní v rámci podmienok prijatia aj spôsob 
overovania ich splnenia, formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. 
 
UZNESENIE: 3.7/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú 
uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu“ a odporúča 
predložiť materiál na zasadnutie Akademického senátu STU. 
 
K BODU 8:  Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať 

v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu 
  
Materiál uviedla prorektorka Bakošová s obdobným zdôvodnením ako v bode 7. Prizvaná: doc. Špirková, ktorá konštatovala, že 
podmienky sú definované v súlade s akreditačným spisom. 
V rámci krátkej diskusie sa 

 prorektor Uherek zaujímal, či má ÚM limity na študentov  
 rektor zaujímal o stav, resp. pomer školiteľov a doktorandov 
 kvestor v nadväznosti na sťahovanie pracovníkov ÚM STU informoval na vhodnosť nových priestorov 

  
UZNESENIE: 3.8/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú 
uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu“ a odporúča 
predložiť materiál na zasadnutie Akademického senátu STU. 
 
K BODU 9:  Návrh kandidátov za členov Rady pre UVP a strategické projekty 
  
Materiál uviedol prorektor Moravčík v súlade so zmenami v Smernici rektora č. 5/2014 „Pravidlá implementácie a administrácie 
projektov na STU“, v Organizačnom poriadku UVP č. 1/2013 a v nadväznosti na personálne zmeny na STU. Ide o novokreovanú  Radu pre 
UVP a strategické projekty, ktorá nahrádza Radu pre UVP a  Komisiu pre posudzovanie strategických projektov tak, aby Rada mohla 
plnohodnotne plniť svoje poslanie definované v Organizačnom poriadku UVP STU. 
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UZNESENIE: 3.9/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s navrhovanými kandidátmi za členov Rady pre UVP a strategické projekty v zložení: 
Predseda rady: 

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
Členovia rady:  

prof. Ing. František Uherek, PhD. 
Mgr. Erika Hlavatá 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
Ing. Mário Lelovský 
Ing. Vladimír Slezák 
Ing. Dušan Faktor, PhD. 

 
UZNESENIE: 3.9.1/2020-V 
Vedenie STU odporúča vymenovať členov Rady pre UVP a strategické projekty do funkcie po predchádzajúcom odvolaní členov Komisie 
pre posudzovanie strategických projektov. 
 
K BODU 10: Návrh na odsúhlasenie dodatkov k NZ 
 
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: Zuzana Hesounová, Lesnícka ul. 713/4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO : 48 089 915 
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad 
Hronom pod číslom živnostenského registra:  680-19070 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 31/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.03.2020 sa od 01.04.2020 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na Radničnom 
námestí č. 1 v Banskej Štiavnici, pozostávajúci z výstavnej miestnosti o výmere 28,4 m2 , skladu 1. 
o výmere 7,00 m2 a skladu 2. o výmere 23.30 m2 do 31.03.2021, 

predmet nájmu spolu: 58,70 m2 
 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 
 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.03.2021 

 Nájomné:              
 

výstavná miestnosť (28,4m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 937,20 €/rok 
sklad 1.(7 m2) – 10,00 €/ m2/rok, t. j.70,00 €/rok 
sklad 2.(23,3 m2) – 20 €/ m2/rok, t. j.466,00 €/rok 
štvrťročná výška nájomného je 368,30 €, 
nájomné spolu ročne: 1 473,20 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Po uplynutí štvrťroka prenajímateľ vyhotoví nájomcovi najneskôr do 30 dní zúčtovaciu faktúru. 
Splatnosť nedoplatku faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia faktúry. 

 Predkladá: dekan FA STU 
                                                                                                 

2. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 848 863 
nájomca je zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/2018 R- STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkom č. 1  s dobou nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2023 sa od 01.03.2020 mení predmet 
nájmu (zväčšuje sa o nebytový priestor – miestnosť č. 012) ako aj výška nájomného, dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor v budove SjF STU, Námestie slobody č. 17 v BA, 
nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží o veľkosti 95,90m2 a druhom nadzemnom podlaží 
o veľkosti 70,00m2, priestor na streche nad druhým nadzemným podlažím pre umiestnenie 
klimatizácie a dvoch prijímajúcich antén systému GPS, priľahlé vonkajšie manipulačné priestory 
o výmere 25,00m2, technologické priestory o celkovej výmere 41,50m2, priestory a časti v/na 
budove SjF STU potrebné na káblové prepojenie a miestnosť č. 012 o výmere 31,40 m2 
nachádzajúca sa na v suteréne budovy, 
predmet nájmu spolu: 263,80 m2. 

 Účel nájmu: zabezpečenie sietí na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, technologické 
priestory pre umiestnenie záložného diesel generátoru a trafostanice 

 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu platiť ročné nájomne vo výške  39 007,16 €/rok,  
polročná výška nájomného je 19 503,58 €, 
nájomné spolu ročne: 39 007,16 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Opakované štvrťročné zálohové paušálne čiastky vo výške 14 166,67 € platené na základe 
faktúr do 15 dní prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka. Prenajímateľ po doručení  
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušné 
dva kalendárne štvrťroky. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 30 dní 
odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan SjF STU   
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UZNESENIE: 3.10/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti FA STU, SjF STU o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 a 2 tohto materiálu bez 
pripomienok a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v obidvoch bodoch v zmysle článku 3 bod 3 smernice rektora číslo 9/2013-SR 
predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu do Akademického senátu STU.  
 
K BODU 11:  Rôzne 
K BODU 11/A:  Rôzne/UVP na STU a návrhy organizačného začlenenia 
  
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania vedenia už v roku 2017 uviedol prorektor Moravčík ako dokument na diskusiu. Zhrnul 
aktuálnu situáciu v rámci UVP a predstavil možné alternatívy riešenia.  
Informoval, že v piatok 7.2.2020 sú na STU plánované dve kontroly - z úrovne Riadiaceho orgánu a Výskumnej agentúry.  V nadväznosti 
na uvedené a na základe informácie zo stretnutia s pani ministerkou požiadal prítomných o prípadné ďalšie návrhy na riešenie.  
Z diskusie: 

 kvestor konštatoval, že systém rozpisu dotácie nedovoľuje rozpisovať finančné prostriedky mimo fakultných aktivít 
o  informoval, že je predpoklad vypísania samostatnej výzvy na UVP, avšak mimo BA 

 prorektor Uherek navrhol ponechať tzv. latentné riešenie, tzn. ponechať situáciu bez zásadných zmien ešte min. počas roka 
2020  

 prorektor Szolgay informoval, že na fakultách sa k UVP neuskutočnila ani jedna porada organizovaná riaditeľom regionálneho 
centra, t.j. aktivity nie sú formálne, ani reálne zabezpečené  

o  v nadväznosti na uvedené rektor požiadal prorektora Moravčíka o zabezpečenie potrebných aktivít 
 profesor Kopáčik upozornil na nedostatok ľudí, ktorí by sa problematikou zaoberali    

 
UZNESENIE: 3.11A/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v rámci UVP a možných alternatívach jej riešenia. 
 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Prorektorka Vitková 

 informovala o ďalších krokoch v súvislosti s výmenou pozemkov v rámci vnútrobloku 
 

Prorektor Uherek informoval, že 
 UTI STU je definitívne presťahovaný na FEI STU 
 v rámci návštevy riaditeľky Startup centra z Aalto University na STU sa dňa 18. 02.2020 uskutoční seminár na FA STU 
 STU je v rámci štatistiky CVTI na 3. mieste v počte podaných patentov (TUKE – 76, SAV – 41, STU – 23, UNIZA – 16, SPU – 

12 atď.) 
 národný projekt NITT SK II bol schválený 

 
Kvestor 

 informoval, že na web stránke MŠVVaŠ SR bol zverejnený  Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 
rok 2020 

o  prvý návrh bude predložený na zasadnutie vedenia dňa 17.02.2020 
 
Prorektorka Bakošová 

 informovala o záveroch stretnutia k analýze terciárneho vzdelávania na ÚV SR 
 

Prorektor Szolgay  
 informoval o poplatkoch za prístupy do knižničných databáz 
 oboznámil prítomných, že v čase jeho neprítomnosti od 03.02.2020 do 17.02.2020 ho bude v plnom rozsahu zastupovať 

prorektorka Bakošová 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 informoval o aktuálnej situácii na FIIT STU a programe mimoriadneho zasadnutia AS STU k FIIT STU  
 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 04.02.2020    Zápisnicu overil: 05.02.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
 

Február 

10.02.2020 KR STU 09:00  

17.02.2020 V STU 09:00  

24.02.2020 V STU 09:00  


