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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 4/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 17.02.2020 

 
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. Informácia o projekte ACCORD  
4. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019  
5. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akad. rok 2018/2019  
6. Návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta  
7. Podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU  
8. Splnomocnenie prorektora  
9. Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu koronavírusu  
10. Schválenie účasti na veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine  
11. Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU  
12. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
13. Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám  
14. Rôzne 

A. Stretnutie s riaditeľkou Startup centra Aalto University 
B. Komunikačné aktivity 2020 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia a informoval o programe 4. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 4.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 4. zasadnutia vedenia bez pripomienok. 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar, informoval prítomných, že z dôvodu ďalších pracovných povinností bude musieť odísť z rokovania skôr, 
na zasadnutí ho zastúpi podpredseda AS STU, prof. Stanko.  
Z uvedeného dôvodu oboznámil členov vedenia o aktuálnej situácii na FIIT STU a uskutočnených doplňujúcich voľbách. Zároveň 
informoval, že v popoludňajších hodinách sa uskutočnia zasadnutia ekonomickej a legislatívnej komisie AS STU  a požiadal vedenie 
o účasť. 
 
K BODU 2:  Kontrola úloh 
 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

2.8.1/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť 
podklady k diskusii o možnosti prípravy 
profesijných bakalárov na STU (prehľady 
o počtoch študentov na I. a II. stupni štúdia) 
a následne zaradiť do programu jarného 
zasadnutia Správnej rady bod „Diskusia 
o možnosti uplatnenia, resp. prípravy 
profesijného bakalára na STU“ za účasti dekana 
SjF STU, s cieľom prezentovať dosiahnuté 
výsledky. 

17.02.2020 
V STU 
09.03.2019  
KR STU  
máj 2020 
SR STU 

prorektorka 
Bakošová 

 splnená 

2.9/2019-SR Správna rada STU v rámci zámeru na vydanie 
etického kódexu pre spoluprácu s 
potenciálnymi partnermi STU odporúča 
uplatniť jednotný štandardizovaný formulár. 

13.01.2020 
17.02.2020 
24.02.2020 

prorektor 
Uherek 

2 predĺžená 

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 

17.02.2020 
20.04.2020 

prorektor 
Moravčík 
 
 

1 predĺžená 
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UZNESENIE: 4.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 17.02.2020. 
 
K BODU 3:  Informácia o projekte ACCORD 
 
Ing. Belko informoval o aktuálnom stave projektu:  

 dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo stretnutie s GR sekcie štrukturálnych fondov a zástupcami UK BA, na ktorom boli prerokované 
záležitosti týkajúce sa žiadosti o platbu – spôsob ako pokročiť vo veciach mzdových výdavkov, ktoré boli hodnotené ako 
neoprávnené 

o stretnutie pozostávalo z dvoch častí – všeobecná časť a následné rozdelenie do skupín:  
 finančná - v rámci mzdových výdavkov sa podarilo zmeniť mernú jednotku, čo považuje za kľúčové 
 VO - spolu s UK vyslovili nespokojnosť s dynamikou procesov   

 útvar presťahovaný do priestorov na Vazovovej 3  
 1. monitorovacia správa za obdobie 09/2019 – 31.12. 2019 odovzdaná na SO (sprostredkovateľský orgán) 
 1. ŽoP vo výške cca 17 800 EUR odoslaná minulý týždeň – zahŕňa mzdové výdavky pre administratívnych pracovníkov 

a jedného riešiteľa  
 t.č. sa pozornosť sústreďuje na dokončenie VO, procesy sú zo strany STU rozpracované a pod kontrolou 

 
UZNESENIE: 4.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu ACCORD.  
 
K BODU 4:  Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019 
 
Materiál uviedol krátko prorektor Szolgay v súlade s plánom hlavných úloh. Zároveň priamo na zasadnutí predložil doplňujúci materiál 
do časti „Domáce a zahraničné granty“.  
K dokumentu sa viedla pomerne rozsiahla diskusia, v rámci ktorej rektor: 

 v grafe 5.10 upozornil na preklep v roku 2018 
 v tab. 5.6 upozornil na nepomer výstupov B:D/1:5 a požiadal hľadať spôsob, resp. stratégiu, ako znížiť vysoký počet 

publikačných výstupov v kategórii D (ostatné publikácie)  
 požiadal o doplnenie roku v tab. 5.7  

o  prorektor Szolgay informoval, že uvedená tabuľka bude dopracovaná a rozdelená aj po fakultách 
 konštatoval, že tab. 5.5c) je obsiahnutá v tab. 5.5d), preto nemá zmysel ju uvádzať 
 v rámci časti 5.5 

o zaujímal sa, koľko ľudí navštevuje on-line IS granty.stuba.sk 
o program na podporu zapájania STU do projektov MVTS (motivačný program) považuje za utlmený, resp. ho vníma 

ako duplicitu 
 kvestor konštatoval, že motivačný program MVTS, ktorý tu bol dlhodobo, bol nahradený projektom podpory 

H2020 – už tretí rok je financovaný a nevyskytuje sa v správe 

priemyslu žiada rektora STU o predloženie 
konceptu na MŠVVaŠ SR a MF SR. 

1.8/2020-V Uzavrieť rámcovú dohodu s UK v Bratislave 
o spolupráci vo vybraných oblastiach 
vzdelávania (najmä „soft skills“, manažérske 
zručnosti) a napĺňať memorandum 
o spolupráci. 
 

február 2020 
rámcová 
dohoda,  
24.02.2020 
december 2020 
napĺňanie 
memoranda o 
spolupráci 

prorektorka 
Bakošová 

1 predĺžená 

1.21/2020-V Realizovať elektronický zápis na mobility cez 
program Erasmus +. 

február 2020 prorektorky 
Bakošová, 
Vitková 

 splnená 

1.22/2020-V Podanie projektu European Universities v 
rámci Erasmus+. 

február 2020 prorektorka 
Vitková 

 zrušená 

1.25/2020-V Pokračovať v implementácii stratégie HRS4R 
pre udelenie európskeho ocenenia "HR 
excellence in research": zjednotenie GAP 
analýzy STU a vstupov z fakúlt, vypracovanie 
akčného plánu. 

február 2020 
20.04.2020 

prorektor 
Szolgay 

1 predĺžená 

1.26/2020-V Vyhlásiť výzvu na postdoktorandské výskumné 
pobyty ako významný motivačný faktor na 
personálne budovanie pracovísk STU. 

február 2020 prorektor 
Szolgay 

 splnená 

1.28/2020-V Pripraviť a realizovať program v oblasti soft 
skills pre PhD. študentov. 

priebežne od 
februára 2020 
20.04.2020 

prorektor 
Szolgay 

1 predĺžená 

1.29/2020-V Inovovať Rokovací poriadok Vedeckej rady 
STU. 

február 2020 
20.04.2020 

prorektor 
Szolgay 

1 predĺžená 

1.70/2020-V Negociovať komplementárnu výzvu pre 
výskumné aktivity nezahrnuté v projekte 
ACCORD. 

február 2020 prorektor 
Moravčík, Ing. 
Belko 

 splnená 
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 v nadväznosti na uvedené prorektor Szolgay upozornil na stále platnú Smernicu č. 2/2008-N Program na 
podporu zapájania STU do projektov medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce „Motivačný program“, 
ktorá nadobudla účinnosť 1.2.2008 

 v časti 5.5.1, ktorá informuje, že univerzitná knižnica realizovala semináre, školenia a kurzy pre doktorandov a pod. požiadal 
o konkretizáciu uvedených aktivít za rok 2019  

V nadväznosti na požiadavku správnej rady kvestor zároveň upozornil na chýbajúcu ekonomickú bilanciu, resp. benefit za patenty. 
Prorektor Uherek informoval, že uvedený prehľad bude doplnený, avšak v súlade s rozhodnutím členov vedenia nie do aktuálne 
prezentovanej verzie dokumentu.  
V rámci diskusie prorektor Szolgay a kvestor tiež navrhli vypustiť tab. 5.2, nakoľko počty nemusia byť presné a v súlade s Výročnou 
správou o hospodárení STU. 
V závere rektor požiadal prorektora Szolgaya o prípravu prezentácie o hodnotení úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na 
STU za rok 2019 na zasadnutie VR STU. 
 
UZNESENIE: 4.4/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019 s pripomienkami. Po 
zapracovaní pripomienok odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
Predsedu AS STU, prof. Peciara, na zasadnutí vystriedal podpredseda AS STU, prof. Stanko. 
 
K BODU 5:  Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akad. rok 2018/2019 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s plánom hlavných úloh. Informovala, že k dokumentu má pripravenú aj prezentáciu,  
ktorú je ochotná v prípade záujmu predniesť.  
Z diskusie: 
Rektor  

 v rámci tab. 14 požiadal o identifikáciu „mimo bratislavských krajov“ a ich explicitné uvedenie v tabuľke  
 zaujímal sa o príčiny, resp. žiadal vysvetlenie k 21%-tnému poklesu vyslaných študentov do zahraničia 

o k uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zhodli, že študenti nemajú záujem študovať v 
zahraničí, hlavný problém vidia v neuznávaní predmetov a jazykovej bariére  

o rektor dal do pozornosti partnerský program – povinná výmena študentov, ktorý je realizovaný na UK BA 
 
UZNESENIE: 4.5/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akad. rok 2018/2019 s pripomienkou. Po zapracovaní 
pripomienky odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 6:  Návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová ako návrh nových členov – dvoch študentov ÚM STU Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené 
miesta. Ostatní členovia Disciplinárnej komisie STU zostávajú nezmenení s funkčným obdobím do 14. novembra 2021. 
 
UZNESENIE: 4.6/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh nových členov Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na uvoľnené miesta. 
 
K BODU 7:  Podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová ako plnenie úlohy 2.8.1/2019-SR. 
V krátkosti predstavila východiská, pozornosť o.i. upriamila na percentuálne vyjadrenie počtu nezamestnaných absolventov VVŠ v SR 
v roku 2019, ďalej na počet študentov a absolventov STU vrátane jednotlivých bakalárskych študijných programov na SjF STU. 
Z prezentovaných prehľadov konštatovala, že záujem o štúdium profesijného bakalárskeho študijného programu na SjF STU je nízky. 
Z diskusie: 

 kvestor ocenil predložený analytický prehľad, uviedol, že z diskusie zo Správnej rady STU bolo zrejmé, že priemysel sa zaujíma 
najmä o študentov, ktorí nedokončili štúdium, resp. v ňom z dôvodu nezvládnutia učiva nepokračujú  

o  zároveň navrhol prezentovať v médiách, že STU nemá primárne za cieľ vzdelávať prof. bakalárov, ale inžinierov 
 rektor požiadal o doplnenie vývoja – demografickej krivky a prehľad uplatniteľnosti absolventov STU na trhu práce 
 prorektor Szolgay navrhol počkať na vývoj situácie po parlamentných voľbách 2020 
 prorektor Moravčík dal do pozornosti tzv. Y model, ktorý funguje v zahraničí 

  
UZNESENIE: 4.7/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU s pripomienkami a odporúča predložiť 
materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 8:  Splnomocnenie prorektora 
  
Materiál uviedol prorektor Moravčík v rámci realizácie prístupového procesu do EIT Digital. 
 
UZNESENIE: 4.8/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje splnomocnenie prorektora pre strategické projekty a rozvoj, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, na 
vypracovanie a podpis všetkých dokumentov súvisiacich so vstupom STU do EIT Digital.  
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K BODU 9:  Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu koronavírusu 
  
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Informovala prítomných, že MŠVVaŠ SR oslovilo STU v súvislosti s čínskymi študentmi študujúcimi v akademickom roku 2019/2020. 
Čínska strana požiadala slovenské univerzity, ktoré majú v tomto akademickom roku čínskych študentov, najmä takých, ktorí medzi 
semestrami odišli naspäť do Číny, a teraz sa nemôžu vrátiť na Slovensko, poskytli týmto študentom informácie o ďalšom postupe. 
V nadväznosti na uvedené prorektorka Vitková informovala o počte čínskych študentov aktuálne študujúcich na STU a predstavila návrh 
opatrení. 
 
UZNESENIE: 4.9/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o opatreniach na STU súvisiacich s prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu 
koronavírusu a odporúča: 

1. odklad nástupu čínskych študentov na STU  
2. predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 

 
K BODU 10:  Schválenie účasti na veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine 
  
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Informovala, že STU sa minulý rok zúčastnila veľtrhu v mestách: Odessa, Dnipro, Charkov a Kyjev. Konštatovala, že záujem ukrajinských 
študentov môže smerovať k zvyšovaniu počtov zahraničných študentov na STU študujúcich v slovenskom jazyku. Oboznámila 
prítomných, že tento rok je opätovne v ponuke veľtrh vysokých škôl, ktorý sa bude konať v Kyjeve a Odesse, kde sa zvažuje spoločná 
účasť STU a UK. 
Po krátkej diskusii a prezentovaných skúseností z veľtrhov v minulom roku sa členovia vedenia priklonili k alternatíve A), avšak finálne 
rozhodnutie o účasti rektor ponechal na prorektorke Vitkovej. 
 
UZNESENIE: 4.10/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o možnostiach účasti STU na veľtrhoch vysokých škôl na Ukrajine. 
 
K BODU 11:  Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU 
  
Materiál uviedol kvestor na návrh dekana FA STU. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
Kvestor v krátkosti informoval o dôvodoch zmeny názvu fakulty a ďalších potrebných krokoch na zrealizovanie zámeru. 
K návrhu sa neviedla žiadna diskusia, prítomní s predloženým návrhom súhlasili. 
 
UZNESENIE: 4.11/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora 
STU. 
 
K BODU 12:  Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
  
Materiál uviedol kvestor ako žiadosť o zmenu, resp. opravu už schváleného vecného bremena, spočívajúcu v zmene oprávneného 
z vecného bremena zo spoločnosti P1, s.r.o. na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s cieľom vybudovania a prevádzkovania 
transformátorovej stanice v Bratislave v katastrálnom území Trnávka. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
K materiálu sa neviedla žiadna diskusia, prítomní s predloženým návrhom súhlasili. 
 
UZNESENIE: 4.12/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (k. ú. 
Trnávka: parc. č. 16952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č. 16952/124) v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. a odporúča materiál predložiť na schválenie Akademickému senátu STU. 
 
K BODU 13: Návrh na odsúhlasenie NZ a 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: LUMI spol. s.r.o., Wolkrova 39, 851 01 Bratislava, IČO: 31 391 842, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8651/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 76/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2024 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019, predmetom nájmu je dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, na 
2. poschodí, laboratórny priestor č. 216 o výmere 21,76 m2. 
predmet nájmu spolu: 21,76 m2. 

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

 Nájomné:              
 

miestnosť spolu s príslušenstvom (21,76m2) – 45,86 €/m2/rok, t. j. 997,91 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 249,48 €, 
nájomné spolu ročne: 997,91 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 
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a energie: 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: AKUBA s.r.o., Fedinova 24, 851 04 Bratislava, IČO: 47 384 450, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 93761/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 18/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.05.2015 do 31.03.2022 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019, predmetom nájmu je dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, na 
7. poschodí, kancelársky priestor č. 709 o výmere 14,76 m2, č. 710 o výmere 13,24 m2, č. 711 
o výmere 14,25 m2, 
predmet nájmu spolu: 42,25m2. 

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

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (42,25m2) – 63,98 €/m2/rok, t. j. 2 703,16 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 675,81 €, 
nájomné spolu ročne: 2 703,16 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: AerobTec, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 46 278 320 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 74705/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 6 k Nájomnej zmluve č. 77/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.5 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2024 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019; predmetom nájmu je dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici 
Ilkovičova č.3 v BA, budova D, na 5. poschodí, kancelársky priestor č. 514 o výmere 13,24 m2, č.515 
o výmere 14,76 m2 a laboratórny priestor č. 516 o výmere 28,78 m2 , 
predmet nájmu spolu: 56,78 m2. 

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

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (28,00m2) – 63,16 €/m2/rok, t. j. 1 768,48 €/rok, 
laboratórny priestor (28,78m2) – 45,27 €/m2/rok, t. j. 1 302,87 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 767,84 €, 
nájomné spolu ročne: 3 071,35 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: Ingenie s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 44 825 323 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 59098/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 6/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkom č.1 s dobou nájmu od 01.05.2016 do 30.04.2020 sa od 01.01.2020  zvyšuje výška 
nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019; predmetom nájmu je dočasne nepotrebný 
majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova 
č. 3 v BA, budova D, na 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) – 21,05 €/m2/rok, t. j. 314,07€/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 78,52 €, 
nájomné spolu ročne: 314,07€/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 



 

Zápisnica č. 4/2020 – V STU zo dňa 17. 02. 2020   6 / 1 0    

6 

a energie: 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: POWERTEC s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, IČO: 44 547 056 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 56298/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 16/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.3 s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019; predmetom nájmu je dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici 
Ilkovičova č.3 v BA, budova E, na 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) – 35,20 €/m2/rok, t. j. 621,98 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 155,50 €, 
nájomné spolu ročne: 621,98 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: NanoDesign, s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, IČO: 36 744 930 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44813/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 17/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.3 s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019, predmetom nájmu je dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici 
Ilkovičova č.3 v BA, budova E, na 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) – 35,20 €/m2/rok, t. j. 501,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 125,40 €, 
nájomné spolu ročne: 501,60 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: Lucent Labs, s.r.o., Obchodná 15, 811 06 Bratislava, IČO: 43 961 061, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50810/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 76/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.11.2016 do 31.12.2020 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019 , predmet nájmu je dočasne nepotrebný 
majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, na 5. poschodí, 
kancelársky priestor č. 520 o výmere  43,01 m2, 
predmet nájmu spolu: 43,01m2. 

 Účel nájmu: laboratórny priestor 
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

laboratórny priestor (43,01m2) – 45,86 €/m2/rok, t. j. 1 972,44 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 493,11 €, 
nájomné spolu ročne: 1 972,44 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 
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a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej  
plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 
 

8. Nájomca: Danubia Energy s.r.o., Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 514 426, 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 94915/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 25/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.05.2016 do 31.12.2023 sa od 01.01.2020 zvyšuje 
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019, predmet nájmu je dočasne nepotrebný 
majetok – nebytový priestor č. S -147 nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici 
Ilkovičova č.3 v bloku E v suteréne pozostávajúci zo skladového priestoru o výmere 9,64m2,  
predmet nájmu spolu: 9,64m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor  
 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

skladový priestor (9,64 m2) – 21,32 €/m2/rok, t. j. 205,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 51,40 €, 
nájomné spolu ročne: 205,60 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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  
 

9. Nájomca: 6/6 s.r.o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava, IČO: 44 498 420 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 55467/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č.2 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 R-STU o nájme vyhradeného parkovacieho miesta 
spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2020 sa od 01.04.2020 predlžuje 
doba trvania nájmu; 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 do 31.03.2021, 
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto o výmere 14m2  

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BL 435 JK 
 Doba nájmu: 01.04.2018 – 31.03.2021 
 Nájomné:              

 
jedno parkovacie miesto - 650,00 €/rok, 
nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: vedúci ÚPaKR R-STU 
 

10. Nájomca: IT-CROWD s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 226 788 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74205/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č.31/2014 R-STU STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkami č.1 až č.3 s dobou nájmu od 01.04.2014 do 31.03.2020 od 01.04.2020 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v  budove 
FIIT STU, ulica Ilkovičova č.2, Bratislava, na druhom poschodí; kancelária č. 2.39  o výmere 
37,31m2 do 31.03.2024,  
predmet nájmu je 37,30m2. 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu zamerané najmä na aktivity  pre študentov – prednášky a semináre, 
odborné kurzy, sprostredkovanie zamestnania a vykonávanie prieskumov 

 Doba nájmu:  01.04.2014 - 31.03.2024 

 Nájomné:              
 

kancelária (37,30m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 1 865 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 466,25 €, 
nájomné spolu ročne: 1 865,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby 
a energie: 

Náklady za  dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou ,náklady bude FIIT STU 
fakturovať mesačne, a to nasledovne: Dohodnuté náklady za dodanie elektrickej energie,  vody, 
tepla, teplej vody a služieb vyfakturuje FIIT STU do 15 dňa príslušného mesiaca. Nájomca je 
povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet 
uvedený vo faktúre. Základ pre stanovenie  paušálnej sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho 
obdobia za dodanie elektrickej energie,  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FIIT 
STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.  

 Predkladá: dekanka FIIT STU 
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11. Nájomca: REVSTAV s.r.o., Námestie Slobody 16, 812 31 Bratislava, IČO: 35 684 003 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10415/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v BA, nachádzajúci sa v Novej budove, blok D, pozostávajúci z miestnosti č. P-129 (kancelária) 
o výmere 17,00 m2 a príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 3,32 
m2, 
predmet nájmu spolu: 20,32 m2.   

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti  
 Doba nájmu: 01.04.2020 – 31.12.2024 
 Nájomné:              

 
kancelária (17,00m2) – 90,00 €/m2/rok, t. j. 1 530,00 €/rok, 
spoločné priestory (3,32m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 49,80 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 394,95 €, 
nájomné spolu ročne: 1 579,80 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude  
vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí 
štvrťroka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený 
nájomcovi formou zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

12. Nájomca: KKMBfin s.r.o.,  Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 209 309 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104864/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 7/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 
nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2020 sa od 01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu a menia 
sa identifikačné údaje štatutárneho zástupcu prenajímateľa; dočasne nepotrebný majetok; 
nebytový priestor v ŠD Mladosť, ulica Staré Grunty č. 53, Bratislava, nachádzajúci sa na 1. 
poschodí bloku I, internát B, pozostávajúci z miestnosti č. 106 – kancelária o výmere 20,61 m2 
do 31.03.2022 
predmet nájmu spolu je 20,61m2. 

 Účel nájmu: kancelárske priestory 
 Doba nájmu: 01.04.2018 - 31.03.2022 
 Nájomné: prevádzková miestnosť č. 106 (20,61m2) – 62 €/m2/rok, , t. j. 1 277,82 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 319,46 €,  
nájomné spolu ročne: 1 277,82 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ  

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po  

uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 
15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích faktúr od 
dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. 
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

13. Nájomca: KKMBfin s.r.o.,  Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 209 309 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104864/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 R-STU o nájme vyhradeného parkovacieho miesta 
s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2020 sa od 01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu 
a menia sa identifikačné údaje štatutárneho zástupcu prenajímateľa; dočasne nepotrebný 
majetok, označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 53, Bratislava – 
parkovacie miesto č. 5 o rozlohe 2,5m x 5m do 31.03.2022 
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto.   

 Účel nájmu: parkovanie motorového vozidla 
 Doba nájmu:  01.04.2018 - 31.03.2022 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00 €/rok/1 státie, 
štvrťročná výška nájomného je 45 €, 
nájomné spolu ročne: 180,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
1 

14. 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: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na Dunajskej 

                                                           
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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ul. č. 1353, Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový priestor o výmere 
103,95m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy č. 3 ÚZ STU Gabčíkovo, 
predmet nájmu spolu vo výmere 103,95 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti 
 Doba nájmu: 01.03.2020 – 28.02.2021 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 727,65 €/ročne. 
štvrťročná výška nájomného je 181,91,00 €, 
nájomné spolu ročne: 727,65 €/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: 4.13/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti FCHPT STU, FIIT STU, FEI STU, ÚPaKR R-STU a ÚZ ŠD a J STU a ÚZ STU Gabčíkovo o nájom 
nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 14 tohto materiálu bez pripomienok a odporúča žiadosti uvedené v bodoch 9 až 13 
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 14:  Rôzne 
K BODU 14/A:  Rôzne/Stretnutie s riaditeľkou Startup centra Aalto University 
  
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Informovala, že program stretnutia, resp. jeho obsahová časť bola pripravená v spolupráci s prorektorom Uherekom. Krátko zhrnula 
predbežný program návštevy a jej organizačné zabezpečenie. Pozornosť upriamila na seminár, ktorý sa uskutoční na FA STU z dôvodu 
vypísania architektonickej súťaže na Startup centrum v Mlynskej doline.  
 
UZNESENIE: 4.14A/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu k príprave stretnutia s riaditeľkou Startup centra Aalto University dňa 18. – 19.2.2020. 
 
K BODU 14/B:  Rôzne/Komunikačné aktivity 2020 
  
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s prípravou komunikačných kampaní STU na rok 2020.  
Oboznámila prítomných, že všetky predložené požiadavky korešpondujú so schválenou stratégiou aktivít, zameraných na marketing a 
ďalšie zvyšovanie povedomia o STU.  
V rámci krátkej diskusie kvestor upozornil na vysoký nárast finančných prostriedkov oproti minulému roku. Konštatoval, že návrh 
rozpisu dotácie na rok 2020 bude predmetom rokovania vedenia dňa 24.2.2020. 
Rokovanie k uvedenému bodu bolo prerušené. Členovia vedenia rozhodli, že sa k predmetnému návrhu vrátia na nasledujúcom 
zasadnutí vedenia. 
 
UZNESENIE: 4.14B/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o komunikačných aktivitách 2020 a odporúča zaoberať sa návrhom na zasadnutí Vedenia STU 
dňa 24.2.2020. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Rektor 

 informoval, že spolu s rektorom UK natočili video k parlamentným voľbám 2020, v ktorom vyzývajú študentov, aby išli 
voliť 

o  v nadväznosti na uvedené udelili študentom dňa 28.2.2020 rektorské voľno od 12:00 hod. 
 s ohľadom na presun, resp. výmenu administratívnych garantov predmetov na FIIT STU požiadal prorektorku Bakošovú 

o preverenie stavu z hľadiska legislatívy    
 

Prorektorka Bakošová 
 informovala o záveroch rokovania RVŠ, SRK, SAAVS a ďalších reprezentácií k výzve na podporu vnútorného systému kvality 

v rámci OP ĽZ 
 

Prorektor Szolgay  
 informoval, že predseda Výkonnej rady SAAVS, prof. Redhammer, požiadal o stanovisko k aktualizácii návrhu štandardov 

 
prof. Kopáčik oboznámil prítomných, že 

 na základe žiadosti SRK a MŠVVaŠ SR boli zaslané informácie ohľadom financovania a realizácie aktivít v oblasti 
vesmírnych aktivít 

 STU  
o podala 5 nových projektov H2020 (4 FEI, 1 FCHPT) 
o bola oslovená subjektom coach.sk k účasti na programe Erasmus+, STU sa do programu zapojila 
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o oslovil Dr. Jonathon Brame z kancelárie amerického úradu pre rozvoj armády v Atlantiku a požiadal o prijatie 
v dňoch 7. alebo 8.4.2020 s cieľom podporiť spoluprácu medzi americkou armádou a medzinárodnými 
výskumnými pracovníkmi 

 radi by podporili malé výskumné projekty, spoločný výskum, konferencie, príp. workshopy  
 

 projekt SASPRO II. bol schválený, je plánovaný kick-off meeting 
o  informačný materiál vrátane návrhu akčného plánu bude predložený na zasadnutie vedenia budúci týždeň  

 
Kvestor 

 informoval o pripravovanom návrhu rozpisu dotácie na rok 2020, ktorý bude formálne predložený na zasadnutie Vedenia 
STU dňa 24.2.2020  
 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 18.02.2020    Zápisnicu overil: 24.02.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
 

 

Február 
Marec 

24.02.2020 V STU 09:00  

02.03.2020 VR STU 09:00  

 09.03.2020 KR STU 09:30 09:00 Menovanie doc. 

 
16.03.2020 

V STU 09:00  

 PAS STU 14:00  

 23.03.2020 V STU 09:00  

 24.03.2020   19:00 hod. Deň učiteľov 

 
30.03.2020 

V STU 09:00  

 AS STU 14:00  


