
 

 

Vedenie STU 
16.05.2022 
 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (CEDEG) 
 
 
Predkladá: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 
 prorektor pre strategické projekty a rozvoj 
 
Vypracovali:  prof. Ing. Peter Šugár, CSc. 
 Projektové stredisko STU 
 
 JUDr. Marcel Michalička 
 právny a organizačný útvar 
 
 
Zdôvodnenie: Postup v zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá 

vkladania peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU 
do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 – peňažný vklad 
do inej právnickej osoby „CEDEG, z.s.“. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo Návrh na peňažný vklad do inej 

právnickej osoby „CEDEG, z.s.“ 
a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča materiál predložiť na schválenie Akademickému 
senátu STU. 
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4. zasadnutie V STU, 16.05.2022 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(European Association of Research Managers and Administrators) 
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

V zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá vkladania peňažných vkladov 

alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 

predkladá Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave návrh na peňažný vklad Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 

len „STU“) do inej právnickej osoby. 

 

a) označenie – špecifikácia právnickej osoby, do ktorej sa vklad má uskutočniť 

 

Názov: CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) – ďalej len „spolok“ 

Sídlo: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika 

IČO: 8202516 

Právna forma: spolek podľa českého práva – § 214 a nasl. zákon č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Predmet činnosti spolku: 

Činnosť spolku je zameraná na vytvorenie synergického efektu pri získavaní 
výskumných, vzdelávacích, technologických, environmentálnych, obchodných 
a ďalších príležitostí v oblasti digitalizácie a progresívnych environmentálnych 
technológií. Zakladajúcimi členmi združenia sú Národná klastrová asociácia – NCA 
Ostrava a SOPK, pobočka Trenčín. V horizonte do 5 rokov sa predpokladá členstvo 
desiatok až stoviek firiem, univerzít, výskumných organizácií, inovačných centier, 
regiónov a ďalších subjektov zo stredoeurópskeho priestoru. 
 

STU bude v spolku zastupovať:  

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. 

 

b) peňažný vklad STU a zdroj krytia vkladu 

 

Členský príspevok vo výške 1000 € na rok. 

Zdrojom krytia peňažného vkladu v roku 2022 je rozpočet univerzity. V nasledujúcich 

rokoch je predpoklad krytia členského príspevku so spoločných projektov. 

 

 

c) zdôvodnenie členstva STU vrátane označenia významu a výhod pre STU 

Založenie spolku CEDEG, z.s., vychádzalo z pozitívnych skúseností partnerov (MTF STU 

ako vedúceho partnera, Národní klastrové asociace – NCA Ostrava ako hlavného 

cezhraničného partnera a partnera SOPK, pobočky Trenčín) pri riešení projektu 

INTERREG SR-ČR s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a  príprava 

pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným 

potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech)“, ktorý 

bol realizovaný v období 02/2020 – 12/2021 (www.edumatech.sk). 

http://www.edumatech.sk/
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4. zasadnutie V STU, 16.05.2022 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(European Association of Research Managers and Administrators) 
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 

Vytvorenie spoločných partnerstiev, ako jeden z merateľných ukazovateľov projektu, 

bolo v rámci riešenia projektu zatiaľ deklarované formou podpisu Memoranda 

o spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania. Založenie spolku CEDEG predstavuje 

rozšírenie vzájomnej medzinárodnej spolupráce do oblasti digitalizácie a zelenej 

transformácie a to aj na formálnej a legislatívnej úrovni. Partneri, NCA Ostrava a SOPK, 

pobočka Trenčín, sú zakladajúcimi členmi spolku, MTF STU v Trnave má zatiaľ 

individuálne zastúpenie formou člena predstavenstva spolku. 

 

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a význam Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti na Slovensku je STU 

ponúkaná exkluzívna pozícia zakladajúceho člena spolku s hlasovacím právom. 

 

Hlavné prínosy členstva v spolku CEDEG MTF STU vidí v nasledujúcich oblastiach 

 rozšírenie medzinárodnej spolupráce najmä v oblasti digitalizácie 

a progresívnych environmentálne čistých technológií, nakoľko CEDEG 

prostredníctvom svojich členov disponuje úzkym prepojením na 5 Európskych 

digitálnych inovačných hubov, zameraných na kyberbezpečnosť, umelú 

inteligenciu, automatizáciu a HPC, s ktorými sa predpokladajú v budúcnosti 

ďalšie vzájomne výhodné synergie, 

 podpora vzájomnej spolupráce univerzít, výskumných organizácií 

a priemyselných partnerov v oblasti výskumu, inovácií a ďalších rozvojových 

aktivít, vrátane intenzívnej podpory pri získavaní grantov a projektov 

z európskych vedecko-výskumných a inovačných programov, 

 významná nadnárodná podpora spolupráce a prepojenia s praxou za účelom 

vzájomne výhodného a efektívneho transferu a diseminácie poznatkov, 

skúseností a inovatívnych myšlienok (CEDEG už v súčasnosti zastrešuje cca 

1900 firiem a viacero významných klastrov), 

 rozšírenie a prehĺbenie spolupráce STU s regiónmi, orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, 

 posilnenie prezentácie STU v SR, ČR, ale predovšetkým v zahraničí 

prostredníctvom organizácie a účasti univerzity na podujatiach 

zabezpečovaných zo strany spolku. 

 

Podrobnejšie sú ciele, aktivity a zameranie spolku, ako aj konkrétny prínos členstva 

v spolku pre STU opísané v pozývacom liste predsedu predstavenstva spolku CEDEG, 

Dr. Iva Říhu, pánovi rektorovi. 

 

d) spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov a záujmov STU v právnickej osobe 

Podľa čl. 5 bodu 4 Stanov spolku CEGEG (Príloha 3) má zakladajúci člen spolku právo: 
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4. zasadnutie V STU, 16.05.2022 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(European Association of Research Managers and Administrators) 
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

a) zúčastňovať sa na činnosti spolku a jeho orgánov a byť o tejto činnosti 

informovaný, 

b) zúčastňovať sa členskej schôdze, voliť orgány spolku a byť do nich volený, 

c) podieľať sa svojím hlasom na prijímaní rozhodnutia členskej schôdze, 

d) predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti spolku, 

e) podieľať sa na stanovovaní cieľov a foriem činnosti spolku. 

V súčasnosti záujmy STU v spolku, vo funkcii člena predstavenstva, zastupuje doc. 

RNDr. Mária Behúlová, CSc. (zatiaľ ako súkromná osoba). 

 

e) iné rozhodujúce okolnosti 

Neformálna spolupráca STU a spolku CEDEG, z.s. sa v súčasnosti realizuje formou 

hľadania vhodných projektových príležitostí, prípravou medzinárodnej konferencie 

„Czecho-Slovak Technology Summit 2022“ v dňoch 8. – 9. 6. 2022 v Mikulove 

na Morave, ako aj organizáciou kurzov celoživotného vzdelávania v SR a ČR v oblasti 

kyberbezpečnosti. 

 

V nadväznosti na projekt EDU-MaTech, ktorý bol riešený v rámci schémy INTERREG V-

A SK- CZ/2018/09, bola snaha partnerov a členov spolku podať projekt do výzvy 

INTERREG Central Europe s dátumom uzávierky 23.02.2022. V súčasnosti sa pozornosť 

zameriava najmä na výzvy programu HORIZONT, Digitálna Európa, EIT Digital, 

Erasmus+, ako aj národné slovenské a české projektové výzvy. 

 

 

Prílohy: 

1. Ponuka na členstvo  

2. Výpis zo spolkového registra, vedeného Krajským súdom v Ostrave 

3. Stanovy spolku 

4. Prihláška 


