
 
 

 
 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ  UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 
ZÁPIS č. 1/2022 

zo zasadnutia V STU zo dňa 17.01.2022 
 

PRÍTOMNÍ:    Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Mgr. Rastislav Igliar 
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 
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 
 

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

 
PROGRAM: 

 

 1. Otvorenie 
            1.01  Projekt CEVIS prezentácia vizualizácie polygónu č.2 „Science Hills“ – ústna 

informácia 
            2.  Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 – ústna informácia 
     3. Kontrola úloh 
            4. Harmonogram rokovaní na II. polrok AR 2021/2022 
            5.  Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 
            6.   Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18.06.2021 

Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU 
            7. Návrh na odsúhlasenie NZ 
            8. Rôzne 
            8.01 Stav rokovaní o novele vysokoškolského zákona – ústna informácia 
            8.02 Stav rokovaní o prerozdelení dotácie vysokým školám SR – ústna informácia 
            8.03 ACCORD – nárast nákladov – ústna informácia 
 

K BODU 1:  Otvorenie  
K BODU 1.01: Projekt CEVIS prezentácia vizualizácie polygónu č.2 „Science 

Hills“ – ústna informácia 
 
Zasadnutie otvoril a prítomných členov Vedenia STU privítal rektor.  



 
 

Súčasne privítal aj pozvaných zástupcov FEI – prodekana FEI STU Ing. Petra Teleka, PhD.  
a vedúceho Projektového strediska fakulty doc. Ing.  Martina Donovala, PhD. a požiadal ich 
v zmysle programu o prezentáciu  k projektu CEVIS konkrétne polygónu č. 2 „Science Hills“.  
Úvodného slova sa ujal prodekan Telek. Zdôraznil význam samotného projektu CEVIS 
s dôrazom, že prezentovaná urbanistická štúdia vychádza z celkového projektového 
zámeru. Jej funkčné prepojenie predstavuje najlepšie využitie priestoru z pohľadu využitia 
vybudovaných laboratórií, z architektonického pohľadu, čomu predchádzala rozsiahla 
odborná diskusia. Hlavným cieľom je naplnenie synergie na špičkovej úrovni v oblasti  
vedy a výskumu medzi univerzitami, za účasti SAV spolu s Bratislavským samosprávnym 
krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného 
sektora. Cieľom Centra vedy, inovácií a spolupráce v neposlednej miere bude prilákať aj 
širšiu verejnosť so záujmom o vedu a výskum. Pre rok 2022 je v pláne zahájenie prípravy 
projektovej dokumentácie a tým následne zintenzívniť práce na projekte. V tomto duchu 
bol o projekte informovaný aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ktorý vyslovil podporu danému 
projektu, vnímaného ako novovznikajúci Campus v Bratislave.  
Docent Donoval doplnil vstup prodekana Teleka a zdôraznil, že budovanie spoločných 
priestorov pre vedu a výskum v rámci projektu treba chápať ako laboratórne spájanie sa 
univerzít, nie ako zlučovanie sa (napríklad zlučovanie sa s UK); informoval prítomných 
o rokovaniach s mnohými významnými subjektmi nielen z oblasti IT priemyslu, ako 
potenciálnymi partnermi v budúcnosti sídliacimi v plánovanej výškovej budove;  
 
Diskusia: 

             
rektor: 

 nadviazal na prezentáciu projektu a informoval prítomných o pracovnom rokovaní  
s ministrom a štátnym tajomníkom na MF SR (13.01.2022), ktorého sa zúčastnil 
spolu s prorektorom Strémym. Napriek tomu, že prioritnou témou rokovania nebol 
projekt CEVIS, ale celková situácia financovanie VŠ na Slovensku, bolo pozitívnym 
prekvapením, že štátny tajomník Ing. Klimek bol o projekte informovaný. Tým 
rektor zdôraznil potrebu synergie univerzít, BSK a Mesta Bratislavy v nadväznosti 
na financovanie projektu a upozornil, že je nevyhnutné nepoľaviť v aktivitách 
ohľadne projektu a treba sa pripraviť na „boj“ o získanie financií. V závere podotkol, 
že vítaný je každý záujemca o projekt za určitých podmienok;  

kvestor: 
 ubezpečil prítomných, že projekt CEVIS je už zadefinovaný v Pláne obnovy, i keď nie 

priamo pod týmto názvom;  
prorektorka Vitková: 

 upozornila, že zadanie projektovej dokumentácie si bude vyžadovať VO, rovnako 
bude potrebné vypísanie architektonickej súťaže za účelom realizácie projektu; 
v tomto smere ponúkla svoju odbornú pomoc, pokiaľ by bola oslovená;   

 
Rektor vyzval prítomných do ďalšej diskusie. Neboli vznesené žiadne ďalšie diskusné 
príspevky. 
 
UZNESENIE 1. 1.01/2022 – V  

 V STU berie informáciu o projekte CEVIS polygóne č. 2 Science Hills na vedomie. 
 
  

 
 



 
 

K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 – ústna informácia 
  
 Rektor požiadal prorektora Bitteru, predsedu Krízového štábu STU, o aktuálnu informáciu 

týkajúcej sa pandemickej situácie na STU. 
 V úvode prorektor Bittera informoval, že na STU  máme nahlásené 2 prípady pozitívne 

testovaných zamestnancov; u študentov neevidujeme žiadny prípad. Za najzávažnejší 
problém považuje oneskorené aktualizovanie vládnych protipandemických pravidiel. Nové 
opatrenia pre vlnu omikron budú platiť od 19. januára 2022. V rámci STU, po dohode 
s Právnym a organizačným útvarom Krízový štáb naďalej odporúča  fakultám riadiť sa 
príkazom rektora č. 9/2021 – PR; počká sa na nové vládne nariadenia, o čom budú rektorát 
a fakulty KŠ STU operatívne informované; dekanom odporučil (s podporou rektora), aby 
zatiaľ riešili situáciu na fakultách podľa vlastného uváženia;   

 
 Diskusia: 

 K predmetnému bodu sa rozpútala zo strany dekanov živá diskusia.  

  

 dekan Čambál: 

 vniesol dotaz na predsedu KŠ, ako treba postupovať pri ubytovávaní študentov na 
internátoch; reakcia pror. Bitteru: je potrebné riadiť sa podľa režimu ako to bolo 
počas zimného semestra; 

dekan Šooš: 

 dal na zváženie, či by nebolo dobré požiadať oficiálnym listom Regionálny úrad  
zdravotníctva o oficiálne stanovisko, aby všetky súčasti STU postupovali jednotne; 

dekan Unčík: 

 poukázal na problém spôsobu vykonávania selektovania študentov na 
zaočkovaných a nezaočkovaných, na testovaných a netestovaných; problém 
vykonávania kontroly pri vstup do spoločných priestorov, konkrétne do jedálne;  

dekan Kotuliak: 

 dal na zváženie, kontrolu vykonávať cez AIS; reakcia rektora: kontrolu COVID pasu 
cez AIS vidí ako nereálnu, AIS obsahuje aj osobné údaje študenta, mohlo by prísť 
k  zneužitiu týchto údajov, treba mať na zreteli zákon GDPR; názor rektora podporil 
aj dekan Šooš;  

dekan Gatial: 

 vyslovil názor, že je potrebné v každom prípade postupovať jednotne pri zavádzaní 
protipandemických opatrení v rámci STU; t.č. neexistuje žiadne pravidlo pre výučbu 
študentov, dodržiava sa režim OP; 

rektor: 

 ukončil diskusiu tým, že vyjadril súhlas so stanoviskom prorektora Bitteru; je 
potrebné počkať na nové vládne opatrenia, ktoré budú platiť od 19.01.2022; STU sa 
riadi jej vnútornými predpismi vydanými k pandemickej situácii; 

 

UZNESENIE 1.2/2022 - V 

 Vedenie berie ústnu informáciu k pandemickej situácii COVID-19 na vedomie. 

 

  

 



 
 

 

K BODU 3:  Kontrola úloh 

Bod programu viedol rektor. Členom vedenia bol pre zasadnutím grémia  zaslaný 

kompletný zoznam úloh za uplynulý rok 2021. Rektor konštatoval, že niektoré úlohy 

stratili medzičasom svoje opodstatnenie, u niektorých úloh bude potrebné predĺženie 

termínu ich splnenia. Z tohto dôvodu si pozve na osobné rokovanie každého zodpovedného 

nositeľa úlohy a spoločne zhodnotia trvanie úlohy alebo jej nový termín plnenia. 

 Následne sa rektor venoval 3 úlohám osobitne, ktorých plnenie považuje za urgentné: 

- úloha č. 3 – Vypracovať koncepciu zapojenia sa STU do vzdelávacích aktivít jednotlivých 

KIC EIT.  

 zmena:      

 k nositeľom úlohy treba doplniť prorektora Bitteru; 

 termín splnenia úlohy – predĺžiť – 6/2022; 

- úloha č. 4 – Vypracovať koncepciu pre úlohy centra pri projektoch zo štrukturálnych 

fondov. 

 zmena: 

s ohľadom na dobiehajúce projekty H 2020  bude posunutý termín plnenia danej úlohy; 

termín bude upresnený pri osobnom rokovaní s prorektorom Strémym; 

- úloha č. 7.1 – Príprava pokračovania projektu ACCORD s UK a SAV ako hlavnými 

partnermi. 

rektor informoval, že úlohe sa bude venovať zvlášť obsiahlejšie v rámci bodu programu 

8.3; 

 UZNESENIE 1.3/2022 – V 

 V STU berie na vedomie materiál k bodu 3 Kontrola úloh. 

 

 K BODU 4:  Harmonogram rokovaní na II. polrok AR 2021/2022 

Rektor uviedol materiál k predmetnému bodu programu. K materiálu neboli vznesené 

žiadne zásadné pripomienky. 

Jediná požiadavka bola na zmenu v texte; v stĺpcoch uvedených „termín zasadnutia“ zmeniť 

na „čas zasadnutia“.  

 

diskusia: 

dekan Šooš: 

 obrátil sa s dotazom na rektora, v akom zastúpení budú prebiehať nasledujúce 
grémiá (V STU; KR STU) v zmysle predloženého harmonogramu; t.j. či sa dekani 
budú naďalej ako trvale prizvaní členovia zúčastňovať aj zasadnutí V STU;  

rektor: 

 zatiaľ bezo zmeny; pre vzájomnú informovanosť, riešenie úloh a diania na STU 
považuje účasť dekanov na zasadnutí obidvoch grémií rektora za potrebnú; 

  



 
 

 

UZNESENIE 1.4/2022 – V 

 V STU berie materiál k bodu 4 Harmonogram rokovaní na II. polrok AR 2021/2022 

 na vedomie bez pripomienok. 

 

K BODU 5:  Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie  

    Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 

Rektor, predkladateľ materiálu, vyzval prorektora Bitteru, aby prítomným oboznámil  

s potrebou vypracovania predmetného materiálu.  

Prorektor Bittera úvodom uviedol, že predmetný návrh bol vypracovaný v súlade s § 13 

odst. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ, jeho zmenami a dodatkami a je taktiež v súlade 

s vnútorným predpisom STU č. 6/2013. Predmetný návrh sa predkladá vedeniu na základe 

požiadavky vedenia Ústavu manažmentu; činnosť Disciplinárnej komisie STU môžu 

v prípade potreby využívať aj fakulty, ak by nemali zriadenú vlastnú fakultnú  disciplinárnu 

komisiu; touto informáciou bol zodpovedaný aj dotaz dekana Gatiala; 

V závere prorektor Bittera informoval prítomných, že materiál bude predložený aj na 

schválenie AS STU; 

UZNESENIE 1.5/2022 – V 

V STU berie na vedomie materiál Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej 

komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a odporúča ho na prerokovanie 

a schválenie AS STU. 

 

K BODU 6: Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 

18.06.2021 Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU  

 

Rektor požiadal prorektora Bitteru o predstavenie predmetného materiálu. 

Úvodom prorektor Bittera informoval prítomných, že vypracovanie predmetného  

Dodatku č.1 k smernici rektora č. 5/2021 bolo odozvou na vznesené požiadavky  

fakúlt vrátane požiadavky ÚM. Bol prezentovaný nesúhlas s formuláciami niektorých  

článkov vydanej smernice a preto bolo potrebné vypracovať k smernici dodatok. Dôležitým  

dôvodom k vydaniu Dodatku č.1 k smernici rektora je jej zjednodušenie. 

Materiál bol pripravovaný v spolupráci so všetkými súčasťami STU.   

 

UZNESENIE 1.6/2022 – V 

V STU berie na vedomie predložený materiál Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora  

číslo 5/2021-SR zo dňa 18.06.2021 Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU.  

 

 

 



 
 

BOD 7: Návrh na odsúhlasenie NZ 

 

Materiál uviedol kvestor, ako jeho predkladateľ.  Informoval prítomných, že materiál  

zahŕňa  všetky doručené návrhy. Po prerokovaní na zasadnutí vedenia bude  

materiál postúpený na ďalšie rokovanie a odsúhlasenie AS STU. 

 
1. Nájomca: Alu BauTech, s. r. o., Bílikova 1866/10, 841 01 Bratislava, IČO: 44 504 900 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 55801/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na Pionierskej ulici č. 15 
v BA na prízemí budovy pozostávajúci z miestnosti č. 010 o výmere 22,90 m

2
 a z miestnosti 

č. 011 o výmere 13,70 m
2 

 
predmet nájmu spolu: 36,60 m

2
. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový priestor. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 010 (22,90 m
2
) – 29 €/m

2
/rok, t. j. 664,10 €/rok, 

miestnosť č. 011(13,70m
2
) – 29 €/m

2
/rok, t. j. 397,30 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 265,35 €, 
nájomné spolu ročne: 1061,40 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou

1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Po uplynutí 
polroka  

prenajímateľ vyhotoví nájomcovi zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok 

 Predkladá: dekan SjF STU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nájomca: Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, IČO: 30 815 975 
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok v ŠD Mladá Garda na ulici Račianska č. 103 v BA  

Predmetom nájmu sú nebytové priestory: 

v suteréne na bloku B 

miestnosť č. 01 HB -1 0015 (sklad) o výmere 6,75 m
2
  

miestnosť č. 01 HB -1 0016 (sklad) o výmere 14,60 m
2
  

na 2. podlaží bloku C 

miestnosť č. 01 HC 02 0219 (študovňa) o výmere 30,20 m
2
 

na 3. podlaží bloku C 

2. Nájomca: Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity 
v  Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, IČO: 30 815 975 
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok v ŠD Mladá Garda na ulici Račianska č. 103 v BA medzi  

blokmi K a F o rozlohe 48 m
2
, 

predmet nájmu celkom  vo výmere 48,00 m
2
  

 Účel nájmu: Nájomca bude predmetný pozemok využívať ako vonkajšie športové ihrisko. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.01.2022 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m
2
/ročne, t. j. 48,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 12,00 €, 
nájomné spolu ročne: 48,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou

1
. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za služby 
a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových 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 



 
 

miestnosť č. 01 HC 03 0319 (študovňa) o výmere 30,20 m
2
  

na 4. podlaží bloku C 

miestnosť č. 01 HC 04 0419 (študovňa) o výmere 30,20 m
2 

v suteréne na bloku D  
miestnosť č. 01 HD -1 0046 (sklad bicyklov) o výmere 23,50 m

2
  

miestnosť č. 01 HD -1 0053 (sklad) o výmere 20,78 m
2
  

v suteréne na bloku I  
miestnosť č. 01 HI -1 0106 (sklad bicyklov) o výmere 24,00 m

2
  

v suteréne na bloku K  
miestnosť č. 01 HK -1 0139 (posilňovňa) o výmere 14,60 m

2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0140 (posilňovňa) o výmere 6,75 m
2
   

miestnosť č. 01 HK -1 0141(posilňovňa) o výmere 12,80 m
2 

 
miestnosť č. 01 HK -1 0142 (posilňovňa) o výmere 20,40 m

2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0143 (hygienické zariadenie) o výmere 7,20 m
2 

 
miestnosť č. 01 HK -1 0144 (hygienické zariadenie) o výmere 7,20 m

2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0145 (posilňovňa) o výmere 25,80 m
2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0146 (posilňovňa) o výmere 7,90 m
2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0147 (posilňovňa) o výmere 23,60 m
2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0148 (posilňovňa) o výmere 24,40 m
2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0149 (posilňovňa) o výmere 24,40 m
2  

miestnosť č. 01 HK -1 0150 (šatňa) o výmere 11,20 m
2
  

miestnosť č. 01 HK -1 0151a (sprchy) o výmere 15,40 m
2 

 
miestnosť č. 01 HK -1 0151b (chodba)  o výmere 40,00 m

2
  

na prízemí bloku S  
časť miestnosti č. 01 HS 01 0013 (serverovňa) o výmere 6,13 m

2
  

predmet nájmu celkom vo výmere 428,01 m
2
 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu využívať za účelom vykonávania svojich činností v prospech 
študentov STU podľa druhu priestorov. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.01.2022 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m
2
/ročne, t. j. 428,01 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 107,00 €, 
nájomné spolu ročne: 428,01 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou

1
. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za 
služby a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových 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 

 

                                                           
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. 

4. Nájomca: Ľubomír Ficker, Smrečianska 3592/6, 831 01 Bratislava, 
nájomca je fyzická osoba 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie miesta nachádzajúce sa 
v areáli FIIT STU v Bratislave, v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves, par. č. 2998/31, areál 
prenajímateľa Ilkovičova č. 2, Bratislava, LV č. 1425, 
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: Parkovanie osobného motorového vozila prenajímateľa. 

 Doba nájmu:  01.01.2022 – 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 300,00 €/rok/1 státie, 
nájomné spolu ročne: 300,00 € 
nájomné je v súlade so smernicou

1
  

 Náklady za služby 
a energie: 

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



 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súvislosti s materiálom kvestor nadniesol informáciu o potrebe riešenia problému  

s neplatičmi nájomného. Jednou z aktuálnych tém je aj odpustenie nájomného.  

K  hľadaniu spoločného riešenia v rámci STU bude kvestor v krátkej dobe  iniciovať 

stretnutie s tajomníkmi fakúlt.  

 

UZNESENIE 1.7/2022 – V 

V STU berie prerokovaný materiál Návrh na odsúhlasenie NZ na vedomie a odporúča ho 

zaradiť na ďalšie prerokovanie a odsúhlasenie AS STU. 

 

 

K BODU 8:  Rôzne 

K BODU 8.01 : Stav rokovaní o novele vysokoškolského zákona –  
ústna informácia 

   
K predmetnému bodu sa ujal slova rektor. Informoval prítomných členov vedenia 
o aktuálnom stave pripravovanej novely vysokoškolského zákona. K novele zákona bolo 
vznesených celkovo cca 800 pripomienok, z toho 500 závažných, MŠVVaŠ SR zohľadnilo 
približne 400 pripomienok, čo však nezodpovedá realite. Ministerstvo predložilo novelu na 
rokovanie NR SR k 1. čítaniu, predpokladaný termín 1. čítania je v mesiaci február, možno 
skôr v mesiaci január 2022. Novela vysokoškolského zákona je „horúcou“ témou v súčasnej 
dobe  a rektor vyslovil názor, že najväčším nebezpečím je, že každý poslanec alebo 
poslanecký klub bude mať možnosť po prijatí novely v súčasnej podobe podávať 
pozmeňovacie návrhy k vysokoškolskému zákonu. Žiaľ, i takí poslanci, ktorí nemajú 

 Predkladá: dekan FIIT STU 

5. Nájomca: Práčovne CENT, s. r. o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81161/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Miloša Uhra – tzv. 
„nový internát“ v Trnave, miestnosť č. 206 o výmere 19,00 m

2
 nachádzajúca sa v na 

druhom nadzemnom podlaží „nového internátu“, 
predmet nájmu spolu: 19 m

2
. 

 Účel nájmu: Prevádzkovanie práčkových automatov 

 Doba nájmu: odo dňa účinnosti Nájomnej zmluvy – 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

cena nájmu  je dohodnutá na 100,00€/m
2
/rok – 150,00€,  

štvrťročná výška nájomného je 37,50,00 €, 
t. j. nájomné spolu ročne  150,00 €,  
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 

štvrťroka vo výške 37,50 €. 

(Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za prenajatý priestor vo výške 100 EUR/m
2
 

podlahovej plochy nebytového priestoru, ktorý zaberá práčkový automat za jeden rok. 
Jeden práčkový automat zaberá plochu 0,50 m

2
, 3 x 0,50 = 1,50 m

2
) 

 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 15 dní 
po uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované 
paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po 
doručení 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: dekan MTF STU 



 
 

dostatočne potrebné znalosti o fungovaní akademickej pôdy. Ďalej rektor informoval 
o aktivitách právnikov Právnickej fakulty UK v súvislosti s novelou, s ktorými je Vedenie 
STU v úzkom kontakte. Ďalším nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z návrhu novely, je 
ukončenie činnosti Správnej rady v dnešnej podobe,  ako aj negatívny dopad na spôsob 
voľby dekanov. V prípade, že by došlo v rámci prijatej novely k zmene a dekanov by viac 
nevolil AS, došlo by k porušeniu akademických slobôd. 
Rektor sa vo svojom vstupe dotkol aj témy nejednotného postoja rektorov niektorých 
univerzít na Slovensku. Rozdielne názory k prijatiu novely vysokoškolského zákona je 
možné badať medzi súkromnými a verejnými vysokými školami.  
V závere sa rektor poďakoval všetkým prítomným za ich aktívny prístup a ich  racionálne 
vyjadrenia k novele vysokoškolského zákona, ktoré v minulosti od nich obdržal. 
 
diskusia: 
dekan Gatial: 

 obrátil sa na rektora s otázkou, aká je šanca na základe tlaku reprezentácie 
akademickej obce na neprijatie predmetnej novely vysokoškolského zákona 
v podobe, v akej ho predložilo ministerstvo na rokovanie NR SR; 

rektor: 
 na základe toho, že materiál bol ministerstvom predložený už do parlamentu; viac 

menej nie je žiadna šanca; určitá nádej je možno ešte v podobe pozmeňovacích 
návrhov, čomu však rektor veľkú šancu nedáva; taktiež si nemyslí, že po voľbám 
bude politická vôľa k zmene vysokoškolského zákona; 

prorektor Strémy: 
 plne podporil názor rektora; rovnaký názor vyjadrili aj ostatní členovia grémia; 

dekan Gatial: 

 požiadal rektora o vysvetlenie k ukončeniu funkčného obdobia dekanov po prijatí 
novely v súčasnej podobe; 

rektor: 

 podľa názoru rektora, ak bude novela prijatá v súčasnom znení, dekanom sa skončí 
ich funkčné obdobie k 01.09.2022; doplnil – Správna rada v dnešnej podobe ukončí 
svoju činnosť k 01.04.2022;  

  

Na základe vyjadrenia rektora sa rozprúdila rušná diskusia prítomných. Predovšetkým zo 

strany dekanov v súvislosti s ukončením ich funkčného obdobie. Rozpor medzi 

diskutujúcimi  dekanmi a rektorom nastal vo výklade návrhu novely – kedy bude ukončené 

funkčné obdobie dekana v závislosti na termíne jeho zvolenia AS. Dekan Kotuliak citoval 

z pripravovanej novely zákona, že dekan, ktorý bol zvolený  AS v termíne do 31.03.2022, 

ukončí svoje 4-ročné funkčné obdobie.  

rektor: 

 ukončil diskusiu tak, ako sa už vyjadril vo svojom vstupe, určitou nádejou môžu byť 
pozmeňovacie návrhy; 

 

UZNESENIE 1.8.01/2022 – V 

V STU berie na vedomie  ústnu informáciu o stave rokovaní o novele vysokoškolského  

zákona. 

 



 
 

 
 
 
KU BODU 8.02:  Stav rokovaní o prerozdelení dotácie vysokým školám SR –  
    ústna informácia 
 
Úvodom informoval  rektor prítomných o ostatnom zasadnutí Slovenskej rektorskej 
konferencie, ktorá sa konala 13.01.2022. Hlavnou témou zasadnutia SRK bolo financovanie 
vysokých škôl na Slovensku. Diskusia sa viedla aj  o príčinách k odchodu stredoškolákov 
študovať na zahraničné vysoké školy. Postreh rektora – často sa hovorí o počte 
slovenských študentoch študujúcich na českých vysokých školách, štatistiky však 
neuvádzajú napr. údaje o počte našich študentov na maďarských VŠ, čo predstavuje tiež 
nezanedbateľné číslo. Ďalej rektor informoval o vyhlásení, ktoré na zasadnutí prijala SRK, 
ktorého obsahom je kritika prerozdelenia dotácie pre vysoké školy.  
V tejto súvislosti rektor opäť spomenul rokovanie s ministrom financií a jeho štátnym 
tajomníkom, ktorého sa v ten istý deň spolu s prorektorom Strémym zúčastnil. Okrem 
iného  na rokovaní vyjadril názor, že je veľmi zlé hovoriť o nekvalite VŠ u nás a rovnako,  
reforma vysokého školstva bez financií je nemožná. 
K téme financovania požiadal aj o informáciu prorektora Stanka, ktorý sa medzičasom 
zúčastnil zasadnutia Rady VŠ. 
 
prorektor Stanko:  

 informoval o jeho účasti na zasadnutí Predsedníctva Rady VŠ a následne 
o plenárnom zasadnutí RVŠ; kde rovnako prebiehala búrlivá diskusia 
k pripravovanej novele vysokoškolského zákona; študenti sa za prítomnosti 
štátneho tajomníka ministerstva školstva vyjadrovali veľmi kriticky voči štátu; 
v tejto súvislosti vyjadril svoj názor k realizácii pripravovaného projektu CEVIS – 
považuje ho za dobrú myšlienku, avšak treba sa zamyslieť nad tým, kto bude v ňom 
pracovať, ak štát (politici) nezmenia svoj postoj voči vysokoškolskému vzdelávaniu 
na Slovensku, v úzkej súvislosti s jeho financovaním; záverom konštatoval, pokiaľ 
študenti nepôjdu do ulíc a štrajkom nepodporia akademickú pôdu, nič sa 
nedosiahne; iba ich pričinením je možné zvrátiť predloženú novelu; 

kvestor:    
 informoval prítomných o zaslaní preddavku dotácie na rok 2022 vo výške 

65 384 383 €, ktorá bola rektorom podpísaná 10.01.2022 a následne doručená na 
MŠVVaŠ SR; peniaze zatiaľ neboli pripísané na účet STU; v prípade obdržania 
financií príslušný preddavok bude bezodkladne prerozdelený medzi fakulty;  

 vniesol požiadavku preveriť na fakultách, či každému zamestnancovi bola vyplatená 
vo výplate za december čiastka vo výške 350,00 €; 

 k vyplateniu miezd zastáva vo všeobecnosti stanovisko, že mzdy musia byť 
zamestnancom vyplatené za každý mesiac, v opačnom prípade by došlo k spáchaniu 
trestného činu zo strany univerzity; výplaty musia byť vyplatené bez ohľadu na 
rétoriku voči ministerstvu; 

 informoval prítomných o vládou avizovanom zvyšovaní cien za energie; vzhľadom 
k tomu, že STU má na základe VO podpísanú zmluvu za odber e-energie s platnosťou 
do konca roku 2023, zvyšovanie ceny za elektrinu v roku 2022 sa nás nedotkne; 
cena za odber plynu ešte nie je známa; nadväzujúc na očakávanie zvyšovania cien za 
energie požiadal dekanov fakúlt o zavedenie optimalizačných opatrení; 

rektor: 
 rektor doplnil kvestora informáciou, že suma 500 – 600 tis. € sa plánuje z dotácie 



 
 

vyčleniť na podporu fakúlt v období rokov 2022/2023; 
 

UZNESENIE 1.8.02/2022 – V 

V STU berie na vedomie ústnu informáciu o prerozdelení dotácie vysokým školám SR.  
 

  
KU BODU 8.03:  ACCORD – nárast nákladov – ústna informácia 
 
Úvodné slovo si vzal rektor. Zdôraznil, že projekt ACCORD je pre STU a UK ako partnera je 
strategicky dôležitý. Nevyčerpanie pridelených finančných prostriedkov by malo nielen pre 
obidve  univerzity ďalekosiahle negatívne následky, Brusel by do budúcna neschválila  
financie Slovensku pre žiadne veľké projekty; resp. zablokovali by sa ďalšie projekty 
pre Mesto Bratislava, BSK a pod. Rektor požiadal prizvaného Ing. Belka o informáciu 
ohľadne preinvestovania finančných prostriedkov projektu ACCORD; 
 
Ing. Belko (vedúci projektu ACCORD):  

 k 02.12.2021 bola uzatvorená štátna pokladnica; tým boli pozastavené úhrady 
schválených žiadostí o platbu Platobnou jednotkou MF SR; proces by sa mal obnoviť 
od 18.01.2022; 

 v súčasnej dobe STU eviduje neuhradené žiadosti o platbu vo výške takmer  3 mil. €; 
  ŽoP – mzdové žiadosti o platby sa vstupom Výskumnej agentúry do procesu skrátili, 

čo je považované za pozitívum; v tejto súvislosti apeloval Ing. Belko 
prostredníctvom prítomných dekanov na fakulty, aby podklady pre žiadosti o platbu 
mzdových prostriedkov zasielali bez zbytočného časového sklzu; všetko, čo je 
možné vykazovať, treba bezodkladne zaslať; upozornil, že STU má ešte množstvo 
nevykázaných hodín; je potrebné pripomenúť, že riešiteľské pracoviská sú povinné 
vykázať aj výskumné aktivity, ktoré nie sú hradené z rozpočtu ACCORD; 

 nasledovala informácia o stave realizácie projektu ACCORD: 
- rekonštrukcia interiéru FEI – práce prebiehajú; 
. rekonštrukcia starej budovy FCHPT –  s MŠVVaŠ SR sa rieši zvýšenie ceny diela 
  z dôvodu nepredvídaných prác formou Dodatku č.1 z ZoD, so SORO,CKO sa rieši aj  
  zvyšovanie vstupných nákladov u dodávateľa, ktoré vznikli zvyšovaním cien; 
- v tejto súvislosti Ing. Belko informoval, že STU pri zadávaní zákazky vysúťažila   
  pomerne nízku cenu, k dispozícii je tak ešte rezerva finančných prostriedkov, 
  avizované zvýšenie ceny diela z dôvodu rastu cien stavebných materiálov je možné  
  takmer v plnej výške vykryť z predmetnej úspory;   

rektor: 
 upozornil, že Brusel nie je ochotný akceptovať navýšenie pridelených finančných 

prostriedkov; je toho názoru, že firmy, ktoré uzatvárajú zmluvy,  si majú byť vedomé 
možného rastu nákladov, čo rektor považuje nie za celkom korektný názor;  

dekan Gatial: 

 postoj Bruselu nemá podľa jeho názoru logiku; 
 

diskusia k projektu ACCORD: 

rektor: 

 preinvestovanosť finančných prostriedkov medzi STU a UK je odlišná; nastolil 
otázku, či by nebolo vhodné vstúpiť do rokovania s UK; či by STU nevedela  v rámci 
minimálneho čerpania pridelených FP aspoň vo výške 80%, ktoré musíme 



 
 

preinvestovať, vyčerpať  financie na našej strane a tým UK znížiť podiel na projekte, 
projekt, ktorý končí 12/2023; je ochotný iniciovať rokovanie na úrovni rektorov;  

 ďalej rektor upozornil prítomných na fakt, že ukončenie termínu projektu ACCORD 
sa nedá predĺžiť, fázovanie projektu rovnako nepripadá do úvahy; túto informáciu 
treba chápať ako generálne opatrenie; 

Ing. Belko: 

 zodpovedal otázku rektora ohľadne začatia rokovaní s UK; Ing. Belko t.č. už  
predbežne rokuje s prorektorom Masarikom/UK; 

kvestor: 

 podal prítomným informáciu o výške čerpania finančných prostriedkov; 
 podotkol, že 80% čerpanie prostriedkov bude znamenať jednoznačne náš úspech; 

preto dal na zváženie fakultám, či by nezmobilizovali aj za cenu zmeny projektu 
a navýšenia ich investícií; stále mať treba na zreteli, že projekt ACCORD končí v roku 
2023; 

dekan Šooš: 

 nastolil otázku ohľadne zrušenia vypísaných súťaží na počítačové siete;   
Ing. Belko: 

 ÚVO zrušilo dva logické celky z piatich, v súčasnej dobe prebieha opakované VO pre 
SjF a SvF;  

 doplnil ešte, že ku dnešnému dňu máme v rámci ACCORD-u nevysúťažených takmer 
8 mil. € (stavby) a cca 2 mil. € (prístroje); súťaže sú rozpracované, ale nie sú ešte 
dotiahnuté do konca; v tejto súvislosti oslovil kvestora, či by nebolo možné posilniť 
odborný tím pracovníkov o externých spolupracovníkov; 

 kvestor: 

 aby sa do budúcna situácia so zrušením súťaže neopakovala, požiadal kvestor 
dekana Šooša a ostatných, aby sa požadované podklady súvisiace s ACCORD-om 
zasielali k jeho rukám;  

 

UZNESENIE 1.8.03/2022 – V 

V STU berie  na vedomie ústnu informáciu k projektu ACCORD. 

 

Ďalej v rámci bodu Rôzne – diskusia: 

rektor: 

 pripomenul prítomným Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ŽoNFP OPII-VA/DP/2021/10.1-01) na podporu výskumných 
kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov 
a výskumných centier v Bratislavskom kraji, s pripomienkou, že termín ukončenia  
na podanie žiadostí je 22.01.2022; cieľov výzvy je podporiť výskumno-vývojové 
aktivity vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, 
vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia; maximálna výška 
nenávratného finančného príspevku (NFP) projektu je v zmysle výzvy 6 mil. €;  

dekan Čambál: 

 v nadväznosti na informáciu rektora požiadal o konzultácie pre pracovníkov 
Projektového útvaru MTF; kvestor prisľúbil pomoc; 

prorektorka Vitková: 

 informovala prítomných o pripravovanej prezentácii našej univerzity v rámci „Kam 
na vysokú“; príprava bude prebiehať v súčinnosti s príslušnými prodekanmi fakúlt; 

 



 
 

 

predseda AS STU: 

 v mesiaci január  sa nebude konať zasadnutie AS STU; pre najbližšie zasadnutie 
senátu sa už pripravujú materiály na prerokovanie, bude potrebné prerokovať aj 
časť materiálov z predošlého roku ; 

prorektor Stanko:: 

 nemal diskusný príspevok, avizoval, že si pripravuje informáciu do diskusie na KR 
STU (téma Google);  

prorektor Híveš: 

 informoval o Iniciatíve obcí Nižný Hrabovec, Poša a Nižný Hrušov „Právo  na zdravé 
životné prostredie“; otázka na členov grémia, či bude mať záujem stať členom 
konzorcia; postavenie STU by bolo v konzorciu čiste odborné v oblasti „likvidácia 
enviromentálnej záťaže“; 

prorektor Strémy: 

 JUDr. Rybanská je od 01.12.21 poverenou riaditeľkou Know-how centrum (KHC); 
 informoval o nezrovnalosti v registroch v súvislosti s Metodikou rozdelenia dotácií a 

našich námietok k publikáciám, chýbajúcim identifikátorom a pod., na základe 
informácií od zástupcov z Ministerstva školstva na RRF pri RVS; nezrovnalosti sa 
majú namietať a riešiť priamo s registrami (publikácie etc.);  samotne 
univerzity/fakulty; 

prorektor Bittera: 

 v rámci diskusie apeloval na dekanov podieľajúcich sa na riešení projektu ACCORD, 
že bude potrebné určiť zodpovedných pracovníkov, ktorí vyskladajú nové študijné 
programy vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia; 

docent Makýš: 

 informoval o zasadnutí R VSK, ktoré sa bude konať dňa 18.01.2022; programom 
zasadnutia je vytvorenie pracovných skupín pre posudzovanie študijných 
programov; 

Mgr. Rybanský: 

 bez diskusného príspevku; 
dekan Oravec: 

 v rámci diskusie sa krátko vrátil k pripravovanej novele vysokoškolského zákona; 
stále  je počuť zo strany vlády, aké sú VŠ zlé; v pripravovanej novele je možno nájsť 
aj dobré myšlienky, avšak je tam mnoho zlého, pre akademickú obec 
neakceptovateľného; nehovorí sa o tom, že riadenie VŠ zo strany štátu je tak zlé, že 
v konečnom dôsledku to je dôvodom  našich mladých ľudí odísť študovať do 
zahraničia; 

dekan Gatial: 

 nadviazal na príspevok dekana Oravca; bolo by potrebné na kritiku voči vysokým 
školám odpovedať faktami; informovať napr. o tom koľko špičkovým absolventov 
našich VŠ sa uplatnilo v zahraničí na významných pozíciách;  

docent Zajko: 

 dotaz na kvestora, či bola v rámci projektu ACCORD dohodnutá suma pre ÚM; 
kvestor kladne odpovedal; 

dekan Čambál: 

 dotaz - ako to bude s preplácaním rekreačných poukazov zamestnancom; MTF 
eviduje už niekoľko žiadostí o preplatenie; 



 
 

 dotaz – gastrolístky; budú zamestnanci naďalej dostávať gastrolístky, alebo 
príslušnú sumu v hotovosti priamo na účet; 
 

kvestor: 

 rekreačné poukazy sa budú zamestnancom preplácať na základe žiadosti; upozornil, 
že nie sú v rámci fakúlt prijaté rovnaké pravidlá pre preplácanie; touto témou sa 
bude kvestor taktiež zaoberať na najbližšom stretnutí s tajomníkmi fakúlt; 

 vnútorná smernica ku gastrolístkom je už vypracovaná; pre vznik nároku na 
dostávanie gastrolístkov je zamestnanec – žiadateľ povinný sa preukázať 
potvrdením od odborného lekára; v ostatným prípadoch je poukázaný 
zamestnancovi  na účet finančný príspevok; smernica zatiaľ  platí do vypršania KZ 
za rok 2021;  

dekan Kotuliak: 

 požiadal o informáciu k spoločným študijným programom s UK; reagoval prorektor 
Bittera: už prebiehajú spoločné rokovania s UK; 

dekan Unčík: 

 v súvislosti s dotačnou zmluvou vyslovil potrebu včasnej informovanosti o pridelení 
finančných prostriedkov fakultám; 

dekan Gregor: 

 podporil myšlienku dekana Unčíka; 
dekan Šooš: 

 v krátkosti informoval o pripravovanom memorande, ktoré je v procese prípravy 
a k jeho podpisu by malo prísť v priebehu 10 dní;  jednať sa bude o vzniku  
združených pracovísk v oblasti vedy a výskumu spektrometrie; záujem prejavilo aj 
Ministerstvo zdravotníctva SR; zmluvnými partnermi by mali byť aj  STU, UK a Eset;  

dekan Gatial: 

 dotazoval sa na podmienky pre poskytnutie ubytovania zahraničných študentov 
v letnom semestri; či sú stanovené jasné pravidlá;  či budú platiť zásady 
uplatňované  v zimnom semestri; 

prorektorka Vitkova: 

 problém so stanovením počtu pre ubytovanie zahraničných študentov je známy už 
z minulosti; situáciu treba riešiť, aby nevznikali rôzne tlaky na navýšenie 
stanoveného počtu; 

prorektor Bittera:   

 k téme sa vyjadril s tým, že riaditeľ ÚZ ŠDaJ z určitých dôvodov neubytováva 
zahraničných a domácich študentov spolu; súhlasil, že problém je potrebné riešiť; 
bude kontaktovať Ing. Hulíka; 

dekan Gatial: 

 v ďalšom diskusnom príspevku požiadal o informáciu, či sú zabezpečené financie 
pre realizovanie letných škôl; v minulosti boli fakulty vyzvané, aby zasielali svoje 
požiadavky na realizovanie LŠ; 

 na záver diskusie sa zaoberal myšlienkou, prečo sa nehodnotia výstupy aj 
súkromných VŠ; vyslovil názor, pokiaľ sa nebudeme adekvátne brániť, časom nám 
budú súkromné vysoké školy diktovať podmienky; 

prorektorka Vitkova: 

 reagovala na diskusný príspevok dekana Gatiala ohľadne letných škôl; bol 
vypracovaný sumár požiadaviek na zorganizovanie letných škôl, čo bolo zaujímavou 



 
 

informáciou pre ministerstvo školstva; žiadosti o finančné príspevky boli zaslané na 
ministerstvo; doposiaľ bez spätnej informácie; 

 informovala o možnosti získania financií pre letné školy cez Erasmus+; upozornila 
na podmienku získania finančného príspevku – účastníci letnej školy musia byť 
minimálne z 3 krajín;  

kvestor: 

 v rámci diskusie otvoril otázku šetrenia na STU; poukázal na možnosti v rámci 
znižovania počtu referentov na vybratých pracoviskách fakúlt; sú činnosti, ktoré by 
mohli prejsť pod gesciu rektorátu a na fakultách by to vytvorilo možnosť zníženia 
počtu pracovníkov určitého útvaru; 

 požiadal dekanov fakúlt, aby sa začali zaoberať zracionalizovaním tých útvarov , kde 
to je reálne; dal im na zváženie, či je treba mať na fakultách tak silné útvary; 

 vyslovil presvedčenie, že sa ponúka celý rad racionálnych opatrení; 
 informoval prítomných o pripravovanom stretnutí s tajomníkmi, o čom  sa už 

zmienil v predošlých diskusných príspevkoch a doplnil informáciu o nasledovné 
témy, ktoré má v pláne prerokovať: 
- systém dochádzky – je potrebné doriešiť jednotný systém dochádzky v rámci 

   univerzity; 

- stravovanie; 

- hľadať  racionálne riešenie pre platby z fakultných a z centrálnych finančných  

   prostriedkov; 
rektor: 

 doplnil diskusný príspevok kvestora; ubezpečil dekanov, že ku kráteniu finančných 
prostriedkov pre fakulty nedôjde; avšak ich súčasne vyzval, aby do nasledujúceho 
dňa zaslali na adresu kvestora (v kópii rektorovi) návrhy, čo je vhodné v rámci ich 
fakulty zracionalizovať,  ich návrhy na ušetrenie FP;   

dekan Unčík: 

 reakcia na vstup kvestora/rektora; pripustil, že v rámci fakúlt sú možnosti 
k racionálnym opatreniam; je však presvedčený, že v súčasnej dobe je čas na ich 
vytypovanie, riešenie je otázkou budúcnosti;  

 čo sa týka prerozdelenia FP pre fakulty v súvislosti s avizovaným znižovaním 
dotácie pre VŠ, bolo by potrebné, aby fakulty obdržali aspoň odhad, s akými FP 
môžu rátať; má to priamy súvis s tým, aké razantné opatrenia treba na fakultách 
urobiť;  

dekan Gatial: 

 podporil názor dekana Unčíka; odhad je potrebný; 
kvestor: 

 rozpis dotácie pre jednotlivé fakulty bude realizovaný  podľa vlaňajšieho pomeru; 
k stabilizácii fakúlt treba pristúpiť; jednou z ciest je dôsledne zvážiť každú 
investíciu; racionalizácia výdavkov je nevyhnutná; 

rektor: 
 ukončil rozsiahli diskusiu; požiadal prítomných o pochopenie, že je potrebné 

vychádzať z momentálnej situácie, ktorá nie je jednoduchá; 
 

Rektor poďakoval prítomným členom Vedenia STU a prizvaným hosťom za aktívnu účasť 

na zasadnutí grémia. 

 



 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí. 

Forma zasadnutí bude upresňovaná podľa aktuálnej covidovej situácie. 

Január 2022 31.01.2022 KR STU 09:00  

 
Február 2022 

07.02.2022 V STU 9:00  

14.02.2022 P AS STU 14:00  

21.02.2022 KR STU 9:00  

28.2.2022 VR STU 9:00  

28.2.2022 AS STU 14:00  

 

zapísala: 18.01.2022      zápisnicu overil: 19.01.2022 

Mgr. Ružena Gogorová     prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 

v.r.        v.r. 


