AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
K bodu 1/ – Otvorenie
Z á p i s n i c a č. 1
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 24.10.2016 o 14.00 hod.
_______________________________________________________________________
Prítomní:podľa priloženej prezenčnej listiny, senát bol uznášaniaschopný
Ospravedlnení:senátori: 0
Nezúčastnili sa: senátori: P. Žiaček, M. Hanic, F. Hajdu, M. Diežka, R. Majerník, P. Dóza,
J. Hurban
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, S. Biskupič, P. Čičák,,
M. Haladejová, M. Michalička, E. Jevčáková, O. Matúšková
Program:

1) Otvorenie
2) Správa volebnej komisie AS STU, predstavenie nových členov AS STU
a odovzdanie osvedčení o členstve v AS STU
3) Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice
a komisie pre sčítavanie hlasov pre tajné hlasovanie
4) Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU 27.06. 2016
5) Doplnenie členov komisií AS STU o nových členov AS STU
6) Aktuálne otázky STU
7) Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto členov Disciplinárnej komisie STU
8) Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania STU
9) Rozpočet STU– úprava rozpisu dotácie Dodatkov č. 8 a č. 10 k Dotačnej zmluve
10) Návrh zamestnaneckej časti AS STU na vymenovanie člena Správnej rady STU
11) Predchádzajúci písomný súhlas na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve STU
12) Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí
STU
13) Valorizácia platov VŠ učiteľov - informácia
14) Súdne spory STU – informácia
15) Rôzne

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš
privítal senátorov a prítomných hostí.
K bodu 2/ - Správa Stálej volebnej komisie AS STU, predstavenie nových členov AS
STU a odovzdanie osvedčení o členstve v AS STU
Hneď na úvod zasadnutia predseda AS STU vyzval predsedníčku Stálej volebnej komisie AS
STU p. Zajacovú, aby informovala prítomných o zasadnutí SVK AS STU:
1) doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU za FIIT STU – vyhodnotenie
výsledkov s tým, že členovia volebnej komisie potvrdzujú platnosť a správnosť
výsledkov doplňujúcich volieb zástupcu zamestnaneckej časti FIIT STU v AS STU
na obdobie 2016-2019 konaných dňa 20.09.2016, na základe ktorých novým
členom zamestnaneckej časti AS STU za FIIT je: Ing. Peter Lacko, PhD.
Náhradníci neboli zvolení.
2) doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU za SvF STU - vyhodnotenie
výsledkov s tým, že členovia volebnej komisie potvrdzujú platnosť a správnosť
výsledkov doplňujúcich volieb zástupcu študentskej časti SvF STU v AS STU na
obdobie 2016-2019 konaných v dňoch 14.10.2016 - 20.10.2016, na základe ktorých
novým členom študentskej časti AS STU za SvF je:Bc. Barbora Junasová.
Náhradníkmi do AS STU za SvF STU boli zvolení: 1. Milan Švolík, 2. Peter Drahoš
Predseda AS poďakoval predsedníčke SVK AS STU za podanie informácie o priebehu volieb
a odovzdal novým členom Osvedčenie za riadneho člena AS STU v Bratislave.
Riadnym členom študentskej časti AS STU sa tiež stal Bc. Branislav Šulgan (FCHPT STU),
ktorý bol zvolený ako náhradník vo voľbách konaných 05.05.2015 do AS STU na funkčné
obdobie 2015 – 2019. Nahradil v študentskej časti AS STU Bc. Zuzanu Bryndzovú, ktorá
prestala byť členkou akademickej obce FCHPT.
Následne predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu STU.
K bodu 3/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice a komisie pre sčítavanie hlasov pre tajné voľby
K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
L. Rollová a M. Finka
- za overovateľov boli navrhnutí:
M. Bobrík a B. Roháľ-Iľkiv
- komisia pre sčítavanie hlasov pre tajné voľby:

Zápisnica č. 1/2016– AS STU zo dňa 24.10.2016
1

L. Rollová, M. Finka a J. Zajacová(predseda)

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
Hlasovanie : za : 35 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice a komisiu pre sčítavanie
hlasov pre tajné voľby.
K bodu 4/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadania AS STU z 27.06.2016
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 27.06.2016 neboli vznesené žiadne pripomienky.
P AS STU, konané dňa 10.10.2016 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania
AS STU. Rektor predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov
komisií (EK, LK a), ktorých sa body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto
materiálov vo svojich komisiách.
Ekonomická komisia zasadala dňa 17.10.2016 a legislatívna komisia zasadala dňa
24.10.2016.
K bodu 5/ - Doplnenie členov komisií AS STU o nových členov AS STU
Na návrh predsedu AS bol tento bod presunutý na rokovanie hneď po prestávke.
K bodu 6/ - Aktuálne otázky STU
p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach:
 poverenie advokátskej kancelárie podaním žaloby na Výskumnú agentúru
a MŠVVaŠ SR vo veci preskúmania zákonnosti správy o zistenej nezrovnalosti
a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (korekcie vo výške vyše 733 874,97
EUR)
 v rámci H2020 má STU z úrovne Bruselu schválených 11 projektov
 Teaming, fázovanie projektov
 Doplnok ku KZ na rok 2016
 Vydavateľstvo STU získalo literárnu cenu za dve publikácie
 Vyhlásenie IT osobnosť 2016 – dekanka Bieliková
 26. – 27.9.2016 ICT Proposer´s Day – FIIT STU – Výstavisko INCHEBA
 30.9.2016 - Noc výskumníkov
 18.10.2016 - MTF slávnostná akadémia
 19.10.2016 - 10 rokov UTI – výročie založenia
 20.10.2016 návšteva GR WIPO, Francisa Gurryho, na STU, udelená Plaketa STU
 21.10.2016 ETH Zurich
 o návšteve z MŠ – štátny tajomník p. Krajňák

Okrem dnes predložených materiálov informoval rektor STU aj o materiáloch, ktoré boli
predmetom programu Kolégia STU a Vedenia STU o. i, aj:


Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akad. rok 2017/2018 a
dodatok č. 2 k smernici rektora - Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na
akad. rok 2016/2017
 Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018
 Návrh „Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015
Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave“
 Návrh dodatku číslo 1 k Platovému predpisu STU v Bratislave
 Návrh riešenia cash – flow za úhrady dodávok zariadení z II. fázy UVP STU –
fázovanie
 Sprístupnenie študijnej literatúry študentom STU v AIS
 Udelenie plakety STU
Francisovi Gurrymu, GR Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
prof. Ing. Jozefovi Oláhovi, PhD.
prof. Ing. Mariánovi Tolnayovi, CSc.
prof. Ing. Michalovi Varcholovi, CSc.
 Prehľad úspešných H2020 projektov k 20.08.2016
 Nové programy APVV na rok 2016-2019
 Vedec roka STU 2016 – vyhlásenie súťaže
 Elektronické prostredie e-Porady
 Vianočný program VUS Technik STU 2016
Okrem týchto informácií hovoril aj o personálnych otázkach a otvorených výberových
konaniach na obsadenie vedúcich pozícií niektorých útvarov rektorátu a univerzitných
pracovísk (archív, CAŠ, CVT, ICV),ďalej
- o výraznom poklese prijatých resp. zapísaných študentov (SvF, FA) približne je to o 23%
pričom najmenší pokles je zaznamenaný na ÚM STU a FIIT
- o projekte ACCORD - priebehu realizácie a ukončenia
- o obstarávaní VT STU
Diskusia:
Senátor Rohaľ-Iľkiv sa pýtal k projektu ACCORD – aké sú súčasné zámery, čo by malo byť
v rámci projektu urobené. Rektor STU povedal, že v rámci tohto projektu ide najmä
o opláštenie FEI a rekonštrukcia vnútorných priestorov, FCHPT stará budova a SjF dvor.
Predseda AS sa opýtal na spoluprácu s UK v rámci tohto projektu, o čom rektor STU podal
informáciu.
Senátor Dický – k otázke VO, konkrétne k prideľovaniu finančných prostriedkov koncom
roka na nákup TV – neskorý termín. Prostriedky sa nedajú účelne využiť (VO)
Senátor Finka v nadväznosti na prvé dva príspevky dáva ponuku ÚM STU
s enviromentálnym programom.
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K bodu 7/ - Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto členov Disciplinárnej komisie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU a tento následne
odovzdal slovo prorektorovi Stankovi, ktorý informoval o návrhu na vymenovanie na
uvoľnené miesto členov Disciplinárnej komisie, ktorá prerokúva disciplinárne priestupky
študentov STU, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom
na fakulte STU; to znamená študentov, ktorí sú zapísaní na študijných programoch
uskutočňovaných na Ústave manažmentu STU.
Diskusia:
Neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 1.1/2016
AS STU podľa §13 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. schvaľuje predložený materiál „Návrh na
vymenovanie na uvoľnené miesto členov Disciplinárnej komisie STU b Bratislave„ bez
pripomienok.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 1.1/2016 jednomyseľne.
K bodu 8/ - Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol. Keďže tento materiál nepodlieha schvaľovaniu AS STU, ale prerokovaniu,
legislatívna komisia ho prerokovala na svojom zasadnutí a keďže nemala zásadné
pripomienky, navrhuje akademickému senátu STU ho prerokovať a vydať so zapracovanými
pripomienkami.
Diskusia:
Senátor Dický diskutoval k otázke personálneho zabezpečenia a finančným záležitostiam,
prorektor Stanko vysvetlil potrebu vypracovania nového OP ICV – posledné vydanie v roku
2009- odvtedy nastali dosť zásadné personálne zmeny.
Senátor Nahálka mal pripomienku k problematike financovania ICV. Prorektor Stanko
opätovne pripomenul, že predložený materiál rieši „organizačnú štruktúru ICV“ a pripomenul
v tejto súvislosti, že v poslednom čase stúpa počet študentov tretieho veku. P. Remenárová
doplnila, že v súčasnosti eviduje ICV počet 980 študentov.
Predseda AS STU dal o predloženom materiály hlasovať.
Návrh uznesenia č. 2.1/2016.
AS STU prerokoval návrh Organizačného poriadku Inštitútu celoživotného vzdelávania STU
a odporúča predmetný predpis vydať so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie
AS STU.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 3)
AS STU prijal uznesenie č. 2.1/2016 väčšinou hlasov.
K bodu 9/ - Rozpočet STU– úprava rozpisu dotácie Dodatkov č. 8 a č. 10 k Dotačnej
zmluve
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil
senátorov o predloženom materiály a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorá ho
prerokovala na svojom zasadnutí 17.10.2016.
EK AS STU predložený materiál prerokovala a navrhuje AS STU prijať uznesenie, ktoré
bolo prijaté na zasadnutí ekonomickej komisie AS STU, a to č.1/10//2016 zápisnice
z rokovania EK AS STU zo dňa 17.10.2016: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet
STU - úprava rozpisu dotácie na rok 2016 – Dodatok č.8 a Dodatok č. 10 k dotačnej zmluve
a odporúča AS STU schváliť materiál bez pripomienok
Diskusia:
Senátor Janíček mal dotaz k rozdeleniu doktorandov – tabuľková časť
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 3.1/2016
AS STU schvaľuje „Rozpočet STU– úprava rozpisu dotácie Dodatkov č. 8 a č. 10 k Dotačnej
zmluve“ bez pripomienok.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2016 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Návrh na vymenovanie člena správnej rady za zamestnaneckú časť AS
STU
Na návrh predsedu AS bol tento bod presunutý na rokovanie hneď po prestávke.
K bodu 11/ - Predchádzajúci písomný súhlas na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve
STU
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý materiál
stručne uviedol a oboznámil prítomných o jeho obsahu. Nehnuteľnosti STU nachádzajúce sa
1) v k. ú. Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. KARLOVA VES ako
parcela registra „C“, parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 2 564m2 vo vlastníctve STU v Bratislave a v užívaní Rektorátu STU
budú zamenené za nehnuteľnosti;
2) ktoré budú zapísané v prospech Hlavného mesta SR Bratislava, evidované pre okres
Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21739/1, 20
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a 31 nachádzajúce sa v areáli SvF STU, SjF ST a FCHPT STU v súhrnnej výmere
2 462 m2.
Na to odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorá predložený materiál prerokovala na
svojom zasadnutí a navrhuje AS STU prijať na rokovaní AS STU uznesenie, ktoré bolo
prijaté na zasadnutí ekonomickej komisie AS STU, a to č.2/10//2016 zápisnice z rokovania
EK AS STU zo dňa 17.10.2016: EK AS STU prerokovala materiál Predchádzajúci písomný
súhlas na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve STU a odporúča AS STU schváliť materiál
bez pripomienok.
Diskusia:
Neboli žiadne príspevky do diskusie.

Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.1/2016 jednomyseľne.

Návrh uznesenia č. 4.1/2016
AS STU dáva predchádzajúci písomný súhlas na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísanej na LV č. 1425 vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec BA-m.č. KARLOVA
VES, k. ú. Karlova Ves ako: parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č.
2981/72 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 564m2 s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a odporúča materiál predložiť na
vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 6.1/2016 jednomyseľne.

Návrh uznesenia č. 6.1/2016:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na uzatvorenie „Zmluvy
o budúcej nájomnej zmluve“ dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU so
spoločnosťou SFÉRA, a. s. s výmerou 120m2 plochy v areáli CAMBO MTF od 01.01.2017
do 30.09.2021.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.

1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 4.1/2016 jednomyseľne.
K bodu12/ - Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol a navrhol doplnenie materiálu o bod č. 9 tabuľky „Zmluva o budúcej nájomnej
zmluve“, ktorej uzatvorenie je podmienkou pre realizáciu projektu „Inteligentná sieť a trh pre
každého“ ako vedecko-výskumné činnosť, ktorú bude nájomca zabezpečovať v spolupráci
s prenajímateľom v objekte CAMBO MTF STU v Trnave vo vlastníctve prenajímateľa.
Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU. Ekonomická komisia
AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál schváliť bez
pripomienok. EK AS odporúča schváliť aj dodatočne predložený bod č. 9 materiálu.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Návrh uznesenia č. 5.1/2016:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne
nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami podľa priloženej tabuľky.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Lucent Labs, s. r. o., Obchodná 15, 811 06 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaný v OR OS Bratislava I,
oddiel Sro, vl. č. 50810/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP)
nachádzajúce sa v administratívnej budove FEI STU,
Ilkovičova 3 v Bratislave, LV č. 1425, k. ú.: Karlova Ves,
parc. č. 3016 – konkrétne laboratórne priestory č.
miestnosti 520, v budove „D“ na 5. poschodí o výmere
43,01m2,
predmet nájmu spolu je 43,01 m2.
vykonávanie služieb súvisiacich s energetickými
certifikáciami- elektroinštalácia.
od 01.11. 2016 do 31. 12.2020
miestnosť č. 520 - 43,00 €/ m2/rok, t. j. 1 849,43 €/rok,
nájomné bude upravované podľa ročnej miery inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok
meranej indexom
spotrebiteľských cien podľa údajov Štatistického úradu
SR. Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15.
dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 462,36 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
náklady za dodávku energií a poskytnutie služieb
spojených s nájmom budú fakturované nájomcovi

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.

Hlasovanie:

Zápisnica č. 1/2016– AS STU zo dňa 24.10.2016
4

zálohovo a to vždy 15. dňa prvého mesiaca zmluvného
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.

2.

Predkladá:

dekan FEI STU

Nájomca:

VLAMON, s. r. o., Wilsonova 6, 811 07 Bratislava ,
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava,
oddiel Sro, vložka č. 42509/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP)
nachádzajúci sa
na prízemí (vestibul) v ŠD Nikosa
Belojanisa, Wilsonova 6 Bratislava, pozostávajúci
z miestnosti č.02NB0107 ako prevádzkový
priestor
pracovnej agentúry (PA) o výmere 17,76m2 spolu
s príslušenstvom (pomerná časť chodba, WC). Táto zmluva
nadväzuje právami a povinnosťami zmluvných strán na
zmluvu č. 731-3-2014 (68/2014 R-STU),
predmet nájmu spolu vo výmere 17,76m2.
administratívna činnosť nájomcu – sprostredkovanie prác
pre klientov PA.
od 01.11.2016 do 31.12.2018
prevádzkový priestor: 45,00 €/m2/rok – 799,20 €
a pomerná časť spoločných priestorov: 17,00 €, t. j.
nájomné spolu ročne 816,20 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 204,05 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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 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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:

3.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
4.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Jana Glonecová, Mierová 18, 821 05 Bratislava-Ružinov
nájomca je podnikateľom zapísaný na OÚ Bratislava,
Živnostenský reg. č. 110-158101.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory
(NP)nachádzajúce sa v ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6,
Bratislava, miestnosť č. 02 NB 1 023 nachádzajúci sa v
suteréne o výmere 10,92m2 a spoločné priestory(pomerná
časť chodby , WC). Táto zmluva nadväzuje právami
a povinnosťami zmluvných strán na zmluvu č. 731-2-2014
(66/2014 R-STU),
predmet nájmu spolu vo výmere 10,92m2.
krajčírska dielnička.
od 01.01.2017 do 31.01.2019
skladový priestor 24,00€/m2/rok – 262,08 € a pomerná
časť spoločných priestorov a WC 30,00 € ročne , t. j.
nájomné spolu ročne 292,08 €, nájomné hradí nájomca
štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 73,02 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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 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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
A.I.S., s. r. o., Chemická 1, , 831 04 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel
Sro, vložka č. 19223/B
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu NZ ÚZ ŠD a J
STU č. 9707/0019/15; č. 100/2015 R-STU s dobou
platnosti do 30.11.2016; dočasne nepotrebný majetok,
nebytové priestory (NP) : v ŠD Mladosť, miestnosť č. 104
o výmere 7,09m2, ako skladový priestor nachádzajúci sa na
prízemí ŠD, blok A, internát B, ktorý bude nájomca
využívať výlučne na účely spojené s predmetom jeho
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
5.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

podnikateľskej činnosti. Užívanie spolu s pomernou
časťou spoločných priestorov na 1.poschodí bloku C,
internát B : WC a chodba
o výmere 2,20m2 do
31.12.2017.
predmet nájmu spolu vo výmere: 9,29 m2 .
ako sklad spojený s predmetom podnikania
do 31.12.2017
sklad 18,00 €/m2/rok - 127,62€ a pomerná časť
spoločných priestorov 7,00 €/m2/rok – 15,40 €, t. j.
nájomné spolu ročne 143,02 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 35,75 €.
nájomné je v súlade so smernicou1
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 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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
MediBox, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava,
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel:
Sro, vložka č. 104865/B .
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu NZ ÚZ ŠD a J
STU č. 9707/0017/15; č. 94/2015 R-STU s dobou platnosti
do 30.11.2016; dočasne nepotrebný majetok, nebytové
priestory (NP) nachádzajúce sa v ŠD Mladosť, Bratislava
na 1. poschodí boku I, internát „B“ a to: miestnosť č. 104
kancelársky priestor
o výmere 97,50m2 spolu
s príslušenstvom (spoločné priestory – pomerná časť WC
a chodby na prízemí bloku C-D do 31.12.2017.
predmet nájmu celkom vo výmere 97,50m2.
kancelársky priestor – administratíva firmy.
do 31.12.2017
predmet nájmu spolu 50,00 €/m2/rok - t. j. nájomné
spolu ročne 4 875,00 €,

Náklady za služby:

Predkladá:
6.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:
7.

Nájomca:

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 1 218,75 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
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 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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
MediBox, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava,
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel:
Sro, vložka č. 104865/B .
dodatkom č. 1 sa predlžuje doba nájmu NZ ÚZ ŠD a J
STU č. 9707/0018/15; č. 95/2015 R-STU s dobou platnosti
do 30.11.2016; dočasne nepotrebný majetok, nebytové
priestory (pozemok) nachádzajúce sa na parc. č. 2981/44,
LV 1425 v ŠD Mladosť, Bratislava, označené ako ostatná
plocha na ul. Staré grunty 53, k. ú. Bratislava-Karlova Ves
pozostávajúci z parkovacích miest č. 2, 3, a 4 každé
samostatne o výmere 12,5m2 (2,5x5,0) do 31.12.2017.
predmet nájmu celkom 3x státie spolu vo výmere 37,5m2.
parkovanie motorových vozidiel firmy.
do 31.12.2017
predmet nájmu spolu 180,00 €/jedno státie/rok - t. j.
nájomné spolu ročne 540,00 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 135,00 €,
nájomné je v súlade so smernicou1
nehradí
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
MUDr. Soňa Murčová, 900 43 Hamuliakovo 487
nájomca poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
stomatológia, na základe povolenia MZ SR č. 7415/1994-B
zo dňa 27.12.1994.
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

8.

dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 92/2015 R.STU;
dočasne nepotrebný majetok, časť pozemku SvF STU, parc.
č. 21725/15, k. ú. Ba- Staré mesto, LV č.2139 – jedno
parkovacie miesto č. 16 pred blokom A z Námestia slobody
pre ŠPZ SC675 CO a SC218 CZ.
parkovanie osobného motorového vozidla
od 01.11.2016 do 30.04.2017
cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto
- je stanovená, a to: 650,00 € ročne, t.j. nájomné za
predmet a dobu nájmu od 1.11.2016 do 30.04.2017
predstavuje 325,00 €, nájomné je splatné na základe
faktúry vystavenej prenajímateľom do 5 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy. nájomné je v súlade so
smernicou.
v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové
náklady.

9.

Náklady za služby
a energie:

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa
12.12.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 07.04.2015.
úhrady za služby bude STU nájomcovi štvrťročne
fakturovať

Predkladá:

kvestor STU

Nájomca:

SFÉRA, a. s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel:
Sro, vložka č. 1979/B
dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor v objekte
CAMBO MTF Trnava, Bottova č. 25, , parc. č. 1482, zapísaná
na LV č. 4447, k. ú. Trnava na 2. nadzemnom podlaží:
kancelárie č. 205 až 208 spolu o výmere 120,00 m2,
Celková výmera podlahovej plochy je 120,00 m2.
Jedná sa o predloženie predchádzajúceho písomného
súhlasu AS STU
vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti, ktorú
zabezpečuje nájomca v spolupráci s STU
od 01.01.2017 do 30.09.2021
kancelárie 33,00 €/m2/rok – 3 960,00€ t. j. nájomné
spolu ročne 3 960,00 €,
nájomné bude hradiť nájomca štvrťročne vopred vždy
k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške
990,00€.
nájomné je v súlade so smernicou1
úhrady za služby bude prenajímateľ nájomcovi štvrťročne
fakturovať

Predmet nájmu:

Predkladá:

dekan SvF STU

Účel nájmu:

Nájomca:

Konfuciov inštitút v Bratislave, Vazovova 5,
812 43
Bratislava, IČO: 37925024,
nájomca je neziskovou organizáciou zapísanou v registri
Okresného úradu Bratislava, registračné číslo: OVVS1567/237/2007-NO
dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor v objekte
Vazovova – Mýtna, v budove na Mýtnej ulici č. 36 na 2.
nadzemnom podlaží: č. 2.90 (kancelária) o výmere 13,45
m2, č. 2.91 (knižnica) o výmere 28,79 m2, č. 2.92 (učebňa) o
výmere 47,34 m2, č. 2.93 (učebňa) o výmere 56,37 m2 a č.
2.94 (sklad) o výmere 5,82 m2. Príslušenstvom nebytového
priestoru sú spoločné priestory o výmere 102,60 m2
(sociálne zariadenia, chodba, hala, schodište č. 6,
kuchynka, miestnosť pre upratovačku, výťah).
Celková výmera podlahovej plochy je 254,37 m2.
vykonávanie vzdelávacej činnosti, ktorú zabezpečuje
nájomca v spolupráci s STU
od 01.01.2017 do 31.12.2021
130 € ročne vrátane DPH, nájomné sa platí ročne, a to
najneskôr do 15. marca príslušného kalendárneho roka
Výška nájomného je určená v zmysle ustanovenia § 8 ods.
4 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií v spojení s článkom 5 bod 3 Smernice rektora č.
9/2013 – SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve

Doba nájmu:
Nájomné:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:

dekan MTF STU

K bodu 13/ - Valorizácia platov VŠ učiteľov – informácia
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol. Keďže tento materiál nepodlieha schvaľovaniu AS STU, ale prerokovaniu,
ekonomická komisia ho prerokovala na svojom zasadnutí a keďže nemala zásadné
pripomienky prijala na svojom zasadnutí uznesenie č. 4/10/2016 k materiálu Valorizácia
platov VŠ učiteľov – informácia a odporúča AS STU vziať materiál na vedomie bez
pripomienok.
Diskusia:
Senátor Šooš sa vyslovil k celoplošnému zvyšovaniu platov pedagogických zamestnancov
VŠ o šesť percent. Toto zvýšenie je najvýhodnejšie pre ľudí s vysokými platovými stupňami
a platovými triedami, ktorí sú vo väčšine prípadov viaczdrojovo financovaní (napr. poberanie
dôchodku), naopak pre mladých ľudí, s nízkymi tarifnými platmi, je tento nárast minimálny
a nemotivuje mladých ľudí, aby zostali pracovať na univerzite. Súčasne poukázal aj na

Zápisnica č. 1/2016– AS STU zo dňa 24.10.2016
7

pokles mzdy absolventa PhD po jeho prípadnom nástupe do pracovného pomeru na
univerzite. K diskusii sa pridali aj senátori Dický, Húsenicová, Končeková.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.

Na základe uznesenia AS STU 8.2/2016 zo dňa 2.5.2016 sa uskutočnili doplňujúce voľby
člena Stálej volebnej komisie AS STU za študentskú časť.
Za kandidáta bol navrhnutý jediný kandidát – Bc. Branislav Šulgan

Návrh uznesenia č. 7.1/2016:
AS STU po prerokovaní materiálu „Valorizácia platov VŠ učiteľov – informácia“ berie
materiál na vedomie.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných na voľbách do SVK AS
Počet rozdaných hlasovacích lístkov
Počet platných hlasovacích lístkov
Za hlasovalo:
Proti :
Zdržal sa hlasovania :

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU prijal uznesenie č. 7.1/2016 jednomyseľne.

35
35
35
34
0
1

Získaný počet hlasov:
Bc. Branislav Šulgan
34 hlasov
Za člena Stálej volebnej komisie AS STU bol nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolený Bc.
Bratislav Šulgan

----------------------------------- prestávka ----------------------------------------------------------------

2/Doplňujúce voľby člena pedagogickej komisie AS – zamestnanecká časť
V zmysle Čl.6 Rokovacieho poriadku AS sa uskutočnili voľby člena pedagogickej komisie
za zamestnaneckú časť AS STU.
Za kandidáta bol navrhnutý jediný kandidát – Ing. Peter Lacko, PhD.

K bodu 14/ - Doplnenie členov komisií AS STU o nových členov AS STU
Predseda AS STU podal návrh na zloženie volebnej/sčítacej komisie pre doplňujúce voľby
do Stálej volebnej komisie AS - študentskej časti a pedagogickej AS – zamestnaneckej
časti, a to v zloženi:
J. Zajacová
- predsedníčka
L. Rollová
- členka
M. Finka
- člen
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných na voľbách do PK AS
Počet rozdaných hlasovacích lístkov
Počet platných hlasovacích lístkov
Za hlasovalo:
Proti :
Zdržal sa hlasovania :

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 2)
AS STU prijal návrh väčšinou hlasov.
1.
2.
3.
4.

Doplňujúce voľby člena Stálej volebnej komisie AS STU
Doplňujúce voľby člena pedagogickej komisie AS – zamestnanecká časť
Doplňujúce voľby člena legislatívnej komisie AS – študentská časť
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie 2016-2018

1/Doplňujúce voľby člena Stálej volebnej komisie AS STU

28
28
28
28
0
0

Získaný počet hlasov:
Ing. Peter Lacko, PhD.
28 hlasov
Za člena zamestnaneckej časti pedagogickej komisie AS STU bol jednomyseľne zvolený
Ing. Peter Lacko, PhD.
3/Doplňujúce voľby člena legislatívnej komisie AS STU – študentská časť
V zmysle Čl.6 Rokovacieho poriadku AS sa uskutočnili voľby člena legislatívnej komisie za
študentskú časť AS STU.
Volebná komisia študentskej časti AS pracovala v zložení: K. Vaňová – predsedníčka
M. Ondraščim – člen
L. Kutlíková – členka
Za kandidáta bol navrhnutý jediný kandidát – Bc. Branislav Šulgan
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných na voľbách do LK AS
Počet rozdaných hlasovacích lístkov
Počet platných hlasovacích lístkov
Za hlasovalo:
Proti :
Zdržal sa hlasovania :

8
8
8
8
0
0

Získaný počet hlasov:
Bc. Branislav Šulgan
8 hlasov
Za člena študentskej časti legislatívnej komisie AS STU bol jednomyseľne zvolený Bc.
Branislav Šulgan.
4/Voľba delegáta do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016-2019 – študentská časť
Dňa 24.10.2016 sa uskutočnili voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl pre
obdobie 2016-2019.
Za delegáta do ŠRVŠ bol navrhnutý jediný kandidát – Ing. Peter Beňo
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných na voľbách do ŠRVŠ
Počet rozdaných hlasovacích lístkov

8
8

Počet platných hlasovacích lístkov
Za hlasovalo:
Proti :
Zdržal sa hlasovania :

8
8
0
0

Získaný počet hlasov:
Ing. Peter Beňo
8 hlasov
Za kandidáta do Študentskej rady VŠ bol jednomyseľne zvolený Ing. Peter Beňo.
K bodu 15/ - Návrh na vymenovanie člena Správnej rady za zamestnaneckú časť AS
STU
 Predseda AS STU na úvod tohto bodu rokovania informoval senátorov o rezignácii
senátora Dického na základe listu p. Dického adresovaného Ministrovi školstva,
vedy, výskumu a športu SR (doručený dňa 10.10.2016 predsedovi AS STU na
zasadnutí P AS STU), v ktorom sa doc. Ing. Jozef Dický, PhD. vzdáva funkcie člena
Správnej rady STU.
Návrh uznesenia č. 8.1/2016:
AS STU berie na vedomie rezignáciu senátora Dického na člena Správnej rady STU za
zamestnaneckú časť AS STU a na základe jeho žiadosti podanej dňa 10.10.2016

Predsedníctvu AS STU schvaľuje návrh na odvolanie doc. Ing. Jozefa Dického, PhD.
z funkcie člena Správnej rady STU za zamestnaneckú časť AS STU.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov AS STU
(za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU prijal uznesenie č. 8.1/2016 jednomyseľne.


Predseda senátu predniesol senátorom návrh materiálu „ Postup a rozhodovanie o
návrhu zamestnaneckej časti AS STU na vymenovanie člena Správnej rady STU“
v nasledovnom znení:

Akademický senát STU postupuje pri návrhu na vymenovanie člena Správnej rady STU
nasledovne:
1. Návrh na člena Správnej rady STU môže podať člen zamestnaneckej časti AS STU.
2. Navrhovaný kandidát vyjadrí súhlas s návrhom na člena Správnej rady STU.
3. Na základe predložených návrhov sa vyhotoví hlasovací lístok s uvedením mena a
priezviska kandidátov, ktorí budú zoradení v abecednom poradí.
4. AS STU rozhoduje o navrhovaných kandidátoch tajným hlasovaním.
5. Hlasovanie sa uskutoční tak, že člen zamestnaneckej časti AS STU zakrúžkuje
poradové číslo pri mene jedného ním navrhovaného kandidáta na člena Správnej rady
STU. Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na ňom prepísaným spôsobom
označený jeden kandidát. Inak označený hlasovací lístok je neplatný.
6. Schválený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
členov zamestnaneckej časti AS STU.
7. V prípade, že v prvom kole nezískal nikto väčšinu podľa bodu 6, hlasovanie sa bude
opakovať, pričom do ďalšieho kola postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú
do druhého kola len títo kandidáti.
8. Ak v druhom kole nikto nezískal väčšinu podľa bodu 6, hlasovanie sa bude opakovať
v treťom kole.
9. Ak podľa predchádzajúceho postupu nezískal väčšinu podľa bodu 6 žiaden kandidát,
hlasovanie sa opakuje až dovtedy, kým jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu hlasov
podľa bodu 6.
Návrh uznesenia č. 9.1/2016:
Akademický senát STU schvaľuje „Postup a rozhodovanie o návrhu zamestnaneckej časti
AS STU na vymenovanie člena Správnej rady STU“.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 28 členov zamestnaneckej časti AS STU
(za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0)
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AS STU prijal uznesenie č. 9.1/2016 jednomyseľne.
Predseda AS vyzval senátorov prítomných na zasadnutí AS na navrhovanie kandidátov na
člena Správnej rady STU


28
28
27
1

Získaný počet hlasov v II. kole hlasovania:
1/ prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. ....................
2/ prof. Ing. František Janíček, PhD. ...........

Návrh kandidátov na člena Správnej rady STU:
1/ prof. Ing. František Janíček, PhD.
2/ prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
3 /prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
4/ doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
5/ prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
6/ doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

16
11

Predseda AS STU konštatoval, že víťazom hlasovania za člena v Správnej rade STU za
zamestnaneckú časť AS STU sa stal prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. získaním nadpolovičnej
väčšiny hlasov. Zároveň mu zagratuloval v mene AS STU.

Predseda AS vyzval jednotlivých kandidátov, aby sa vyjadrili, či prijímajú navrhnutú
kandidatúru.
Kandidatúry sa vzdali a zároveň poďakovali senátorom za prejavenú dôveru: prof. Ing.
Vladimír Nečas, PhD. a doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Ostatní navrhnutí senátori na člena Správnej rady STU prijali a poďakovali za prejavenú
dôveru.
Následne predseda vyzval komisiu pre sčítavanie hlasov, v zložení:
J. Zajacová - predsedníčka
L. Rollová - členka
M. Finka
- člen,
aby rozdala hlasovacie lístky pre tajné hlasovanie na člena Správnej rady STU.
Výsledky hlasovania o návrhu na člena Správnej rady STU v I. kole
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:
28
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov komisii:
28
Počet platných hlasovacích lístkov:
27
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
1
Získaný počet hlasov v I. kole hlasovania:
1/ prof. Ing. František Janíček, PhD. ...........
2/ prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD............
3/ doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. .
4/ prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. ....................

Počet rozdaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov komisii
Počet platných hlasovacích lístkov
Počet neplatných hlasovacích lístkov

11
4
4
8

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, predseda AS vyhlásil II.
kolo tajného hlasovania –
kandidát č. 1/ prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
kandidát č. 2/ prof. Ing. František Janíček, PhD.
Výsledky hlasovania o návrhu na člena Správnej rady STU v II. kole :

Návrh uznesenia č. 10.1/2016.
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh zamestnaneckej
časti AS STU na vymenovanie prof. Ing. Ivana Hudeca, PhD. za člena Správnej rady STU na
funkčné obdobie podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení .

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov zamestnaneckej časti AS STU
(za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 10.1/2016 väčšinou hlasov.
O výsledkoch hlasovania bude informovaný rektor STU, ktorý návrh postúpi ministrovi
školstva SR.
K bodu 16/ - Súdne spory STU – informácia
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý stručne
oboznámil o priebehu a stave niektorých súdnych sporov, v ktorých je jednou zo strán sporu
STU v Bratislave, a ktoré v súčasnosti prebiehajú na príslušných súdoch a exekútorských
úradoch riešených PaOÚ STU. Informoval tiež o sporoch, v ktorých zastupuje STU
Advokátska kancelária DVORECKÝ&PARTNERI, s. r. o..
Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 11.1/2016:
AS STU prerokoval predložený materiál a berie ho na vedomie.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU prijal uznesenie č. 11.1/2016 jednomyseľne.
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K bodu 17/ - Rôzne
 kvestor STU podal v rámci tohto bodu krátku informáciu k nákupu VT
 rektor STU informoval o situácii pri VO viacročných projektov
 rektor STU vyslovil poďakovanie doc. Ing. Jozefovi Dickému, PhD. za aktívnu
prácu a osobný prínos počas svojho niekoľkoročného pôsobenia v Správnej rade
STU
 senátorka Končeková otvorila problematiku „bazén na ŠD JH“
 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 12.12.2016
 predseda AS STU žiada senátorov o informáciu vopred (mailom, telefonicky) v
prípade svojej neúčasti na zasadnutiach AS STU

Ján H í v e š, v. r.
predseda AS STU
Overovatelia zápisnice:
M. Bobrík, v. r. .....................................
B. Rohaľ-Iľkiv, v. r. ..............................
Zapísala: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
24.10.2016
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