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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 2/2022 
z rozšíreného zasadnutia Vedenia STU zo dňa 7.2.2022 

 
PRÍTOMNÍ:   Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.  

  prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 
PRIZVANÍ  HOSTIA: Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.  
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.  
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, PhD. 
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

  
TRVALE PRIZVANÍ: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
   Ing. Juraj Rybanský 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia  
3. Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti na rok 2021  
4. Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
5. Úhrada členských poplatkov v organizáciách KIC EIT (EIT RawMaterials, EIT Manufacturing, EIT Digital) a EFFRA 
6. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ  
7. Rôzne 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov rozšíreného vedenia a prizvaných hostí na rokovaní.  
Zablahoželal predsedovi AS STU, prof. Peciarovi, k životnému jubileu, ale aj k získaniu ceny Inovatívny čin roka 2020, kde minister 
hospodárstva, Richard Sulík, pri odovzdávaní cien konštatoval, že inovácie vo firmách sú životne dôležité pre rozvoj celého Slovenska. 
Rektor uviedol, že spolu s ocenením Technológ roka 2020, ktoré prof. Peciar, aj vďaka dekanovi Šoošovi, získal v júni, ide o veľký úspech. 
Následne informoval prítomných o programe 2. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 2.1/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje program 2. zasadnutia Vedenia STU bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Bittera informoval, že 

 prijaté usmernenia, resp. rozhodnutia KŠ pre letný semester by sa mali odzrkadliť v príkaze rektora 
 dňom 5.2.2022 skončil povinný režim OTP na pracoviskách, t.č. je predmetný režim v rovine odporúčania (na zodpovednosti 

zamestnancov/študentov) 
 počet infikovaných sa nezmenil, údaje sa prestali nahlasovať 

o rektor navrhol konzultovať potrebu hlásení s vedúcim ÚPaKR, p. Chabroňom  
 
UZNESENIE: 2.2/2022-V 
Vedenie STU berie na vedomie informácie o aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 na STU. 
 
K BODU 3:  Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 
 
Materiál uviedol rektor. Prizvaná: Ing. Matúšková. 
Rektor konštatoval, že Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) R STU má vlastný plán činností, pričom objem úloh je flexibilný. Upozornil, že 
materiál je dôverného charakteru a požiadal prítomných o mlčanlivosť. Následne odovzdal slovo vedúcej ÚHK. 
Ing. Matúšková informovala, že útvar vykonáva svoju činnosť na základe plánu, ktorý schvaľuje rektor na začiatku kalendárneho roka. 
Okrem plánovaných úloh vykonáva aj mimoriadne kontroly, konkrétne na základe poverenia rektora. Tieto kontroly vyplývajú z rôznych 
podaní, doručených primárne z vonkajších inštitúcií. Vykonávajú sa predovšetkým finančné kontroly podľa Zákona o finančnej kontrole a 
audite, operatívne kontroly sa vykonávajú taktiež podľa príslušnej legislatívy. 
Následne sa venovala detailom vyhodnotenia.  
Záverom ubezpečila prítomných, že so všetkými materiálmi je v zmysle platnej smernice zaobchádzané ako s dôvernými materiálmi, 
nakoľko obsahujú aj osobné údaje. 
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Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 uviedol, že požiada o nahliadnutie do dokumentov k niektorým uvádzaným skutočnostiam ÚHK R STU, ktoré boli doručené ako 
podnety aj na AS STU. Týkali sa konkrétneho porušovania vnútorných predpisov, rovnakého zaobchádzania so zamestnancami, 
neetického chovania vedúcich zamestnancov a porušení v prípade zákona o poskytovaní informácií, ktoré však neboli v 
kompetencii AS STU 

o  ÚHK bude v uvedených záležitostiach súčinný 
 
UZNESENIE: 2.3/2022-V 
Vedenie STU berie na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na rok 2021.  
 
K BODU 4:  Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 
 
Materiál uviedol prorektor Bittera. 
Konštatoval, že zmeny vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU vyplývajú z právnej úpravy zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. 4. 
2022, ktorou sa okrem iného upravuje § 96b v súvislosti s poskytovaním tehotenského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu – 
úprava článku 2a Štipendijného poriadku STU. Zároveň sa upravuje článok 1 body 7 a 10 Štipendijného poriadku STU v súvislosti s 
právoplatnosťou rozhodnutí o priznaní štipendií (s výnimkou sociálnych štipendií, pre ktoré platí správny poriadok) a lehotou splatnosti 
štipendií. 
 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia, bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 2.4/2022-V 
Vedenie STU prerokovalo Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave bez pripomienok. 
 
K BODU 5:  Úhrada členských poplatkov v organizáciách KIC EIT (EIT RawMaterials, EIT Manufacturing, EIT Digital) a 

EFFRA 
 
Materiál uviedol prorektor Strémy. 
Ide o pokračovanie členstva v organizáciách KIC EIT a EFFRA, ktoré je podmienené úhradou členského poplatku. Konštatoval, že v roku 
2021 bola získaná finančná podpora na realizáciu projektov v celkovom objeme 538 516 EUR. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 zaujímal sa, či spolufinancovanie projektov bolo hradené z celouniverzitných zdrojov alebo na ňom participovali pracoviská, 
ktoré získali z projektov konkrétne finančné prostriedky 

o spolufinancovanie bolo hradené z centrálnych zdrojov 
  
Prorektor Bittera 

 do budúcnosti odporučil pre porovnanie pripojiť aj poplatky/členské za predošlé obdobie (rok dozadu), s cieľom zistiť, čo STU 
získala (pomer) 

o  za primárny úspech rektor považuje zazmluvnenie projektov 
 
UZNESENIE: 2.5/2022-V 
Vedenie STU súhlasí s úhradou členských poplatkov na rok 2022 do KIC EIT a do EFFRA s pripomienkou. 
 
K BODU 6:  Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ  
 
Materiál uviedol rektor v zastúpení kvestora 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: Jana Glonecová, Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 41 919 327 
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 78/2016 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2017 
do 31.03.2022 sa od 01.04.2022 predlžuje doba nájmu dočasne nepotrebného majetku; 
nebytové priestory v ŠD Nikolasa Belojanisa na ul. Wilsonova 6 v Bratislave, nachádzajúci 
sa v suteréne ŠD pozostávajúci z miestnosti č. 02NB-1 020 - sklad o výmere 10,92m2 

do 31.03.2025, 
predmet nájmu spolu: 10,92m2 

 Účel nájmu: skladové priestory 
 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.03.2025 

 Nájomné: skladové priestory (10,92m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j. 262,08 €/rok, 
spoločné priestory (pomerná časť chodby) a sociálne zariadenia 30,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 73,02 €, 
nájomné spolu ročne: 292,08 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových 
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a energie: faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe 
skutočnej spotreby energie. Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe 
vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

2. Nájomca: ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 773 760 
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 45805/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v Pavilóne 
laboratórií na Námestí slobody 17 v Bratislave pozostávajúci z miestnosti č. 046 o výmere 79,60 
m2 rozdelenej na skladové priestory o výmere 39,80 m2 a serverovňu o výmere 39,80 m2 
predmet nájmu spolu: 79,60 m2 

 Účel nájmu: skladové priestory a technická miestnosť – serverovňa 
 Doba nájmu: 01.03.2022 – 28.02.2027 

 Nájomné: skladové priestory (39,80 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 796,00 €/rok, 
serverovňa (39,80 m2) – 132,00 €/m2/rok, t. j. 5 253,60 €/rok, 
spoločné priestory (pomerná časť chodby) a sociálne zariadenia 30,00 €/rok 
štvrťročná výška nájomného je 1 512,14 €, 
nájomné spolu ročne: 6 049,60 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Náklady za dodávku elektrickej energie budú zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 
1. mesiaca daného štvrťroka. Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi. 
Prenajímateľ vyhotoví zúčtovacie faktúry za spotrebu elektrickej energie k 31.12.daného 
roka. 

 Predkladá: dekan SjF STU 
 

3. Nájomca: Inezis Identity Solutions, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 50 951 980 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120689/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 68/2020 R-STU s dobou nájmu od 01.10.2021 do 30.09.2025 
sa od 01.04.2022 rozširuje predmet nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici 
Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, 5. poschodí, kancelársky priestor č. 501 o výmere 40,96m2, č. 502 
o výmere 43,01m2, č. 503 o výmere 18,96m2, č. 508 o výmere 13,24m2, č. 509 o výmere 14,76m2 
a č. 510 o výmere 13,24m2 o laboratórny priestor č. 521 o výmere 43,04 m2 a kancelársky 
priestor č. 503a o výmere 23,00 m2 
predmet nájmu spolu: 210,21 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 
 Doba nájmu: 01.10.2021 – 30.09.2025  

 Nájomné:              
 

kancelárske priestory (167,17 m2) – 75,00 €/m2/rok, t. j. 12 537,75 €/rok, 
laboratórne priestory (43,04 m2) – 46,00 €/m2/rok, t. j. 1 979,84 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 3 629,40 €, 
nájomné spolu ročne: 14 517,59 €/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 
 
Z diskusie: 
Prorektor Bittera 

 konštatoval, že v každej položke je odkaz na smernicu (referencia 1), ale tá v materiáli chýba 
o bude doplnené 

 uviedol, že považuje za zvláštne, že na SjF STU je dočasne nepotrebná serverovňa 
o dekan Šooš informoval, že serverovňa poskytuje služby pre CVT, avšak v skutočnosti ide o pivničné priestory 
o v nadväznosti na uvedené  prorektor Híveš navrhol priestory nazvať ako “technická miestnosť” 

 
UZNESENIE: 2.6/2022-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti ÚZ ŠD a J STU, SjF STU a FEI STU o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 3 
tohto materiálu s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 1 až 3 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 7:  Rôzne  
 
Rektor 

 informoval, že novela zákona o VŠ prešla 1. čítaním, 2. čítanie sa predpokladá 15.3.2022 
o STU sa naďalej zasadzuje za základné akademické slobody a bude sa snažiť presadiť minimálne kompromisné riešenie 

Na uvedené tému a pripravovaným aktivitám sa viedla široká voľná diskusia.   
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Riaditeľ ÚM STU, doc. Zajko 
 informoval, že dňa 2.2.2022 sa v.z. dekana FEI STU zúčastnil stretnutia Klubu dekanov 

o informoval o záveroch stretnutia, Klub dekanov vyjadrili podporu protestu a stiahnutie novely zo schvaľovacieho 
procesu 

Rektor 
 k rozpisu dotácie - STU obdŕžala ďalšiu zálohovú platbu vo výške 8%, avšak upozornil, že stále nie je schválená metodika 

rozpisu dotácie VVŠ 
o v tejto súvislosti poukázal na dôležitosť vstupovať do projektov 

 informoval o aktuálnom stave projektu ACCORD - s UK v BA sa budú pripravovať alternatívne varianty 
 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa o stav DZ STU 
o rektor uviedol, že STU má platný DZ, jeho aktualizáciou, resp. novou verziou sa bude vedenie zaoberať v najbližšom 

čase (aj vzhľadom na prebiehajúcu akreditáciu, novelu VŠ zákona, a tiež v závislosti od rozpočtu) 
 
Dekan Oravec 

 uviedol, že auly na fakulte sú t.č. v rekonštrukcii a požiadal dekanov o súčinnosť vzhľadom na pripravovanú prezenčnú výučbu 
na prednáškach 

 zaujímal sa, v akom stave sa nachádza pripomienkovanie KZ 
o informácie sú k dispozícii u kvestora a tajomníkov fakúlt  

 
Dekan Čambál 

 informoval o stave pripomienkovania KZ na MTF STU 

 konštatoval, že na fakulte bude prebiehať dištančná výučba, od 7.3. 2022 fakulta prechádza na prezenčnú výučbu 
 
Dekan Kotuliak 

 informoval, že na FIIT STU sa pripravujú na prezenčnú výučbu pre skupinu do 130 študentov, prednášky pre skupiny nad 130 
študentov budú prebiehať dištančnou formou 

 
doc. Makýš 

 informoval, že minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie s predsedami pracovných skupín, kde boli vysvetlené základné 
povinnosti 

o skupiny začali pracovať (v počte39; 330 členov), do 22.2. 2022 by mali byť k dispozícii výsledky posudzovania 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 informoval o pripravovanom zasadnutí PAS STU, ktoré sa uskutoční 14.2.2022 o 14:00 hod. 
 
Prorektorka Vitková 

 v rámci projektu EU – EULIST opätovne požiadala dekanov o zaslanie nominácie 1 študenta za každú fakultu do "Students 
board committee", ideálne v priebehu dňa 

 rovnako požiadala o zaslanie nominácií do pracovných skupín CESEAR (poďakovala dekanom FEI STU a MTF STU, ktorí 
nominácie zaslali) 

 
Záverom rektor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a informoval, že na ďalšom zasadnutí bude predložená aj aktuálna 
informácia k projektu ACCORD. Konštatoval, že STU podala aj projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít (dotácia výskumných 
kapacít). V tejto súvislosti poďakoval za súčinnosť FEI STU a pracovníkom projektových stredísk na R STU, aj na FEI STU. 
Následne ukončil 2.  zasadnutie Vedenia STU.  
Konštatoval, že najbližšie riadne zasadnutie bude zasadnutie Kolégia rektora STU, ktoré je plánované dňa 21. februára 2022. Z dôvodu 
jeho účasti na ZPC poveril vedením rokovania prorektora Híveša. 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 
 

Február 14.2.2022 PAS STU 14:00  

 21.2.2022 KR STU 09:00  

 28.2.2022 AS STU 14:00  

 
 
Zapísala: 8.2.2022        Zápisnicu overil: 8.2.2022 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       prof. Ing. Ján Híveš, PhD., v.r. 
 

 


