AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 8
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej
univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 02.05.2016 o 10:30 hod.

Prítomní: senátori: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: senátori: J. Zajacová, J Húsenicová,
Nezúčastnili sa: J. Hurban, P. Dóza, Š. Václav, R. Kutláková, Z. Bryndzová, F.
Hajdu, M. Hanic

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prezentácia,
schválenie
programu,
voľba
skrutátorov
a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia
uznesení zo zasadania AS STU 25.04.2016
Prerokovanie a schválenie návrhu uznesenia k Návrhu na odplatný
prevod podielu STU hlasovacích práv VÚZ – PI SR na ZPVPPS.
Návrh na voľbu stálej volebnej komisie AS STU na obdobie 20162019
Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom
nehnuteľných vecí STU
Rôzne

K bodu 1/ – Otvorenie
Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej
len AS STU) Ján Híveš privítal senátorov a zdôvodnil potrebu zvolania mimoriadneho
zasadnutia AS STU, ktoré vyplynulo z ostatného zasadnutia AS STU dňa 25.04.2016
- bod 15/ Rôzne (odrážka prvá) a bod 12/ Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov
k NZ v zmysle zápisnice č. 7 zasadnutia AS STU.
Ďalej predseda AS STU prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu
STU.

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba
a overovateľov zápisnice.
K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.

skrutátorov

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
M. Andráš – za zamestnaneckú časť AS STU a K. Cagáň – za študentskú časť
AS STU
a za overovateľov boli navrhnutí:
B. Roháľ-Iľkiv – za zamestnaneckú časť AS STU a L. Kutlíková – za študentskú časť
AS STU
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
Hlasovanie : za : 33 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadania AS STU z 25.04.2016
Predsedníctvo AS STU nezasadalo. Uznesenia zo zasadnutia AS STU z 25.04.2016 sú
termínované k riadnemu zasadnutiu AS STU dňa 27.06.2016. Senátori nemali žiadne
pripomienky.
K bodu 4/ - Prerokovanie a schválenie návrhu uznesenia k Návrhu na odplatný
prevod podielu STU hlasovacích práv VÚZ – PI SR na ZPVPPS.
Predseda AS STU uviedol materiál a odovzdal slovo jeho predkladateľovi rektorovi
STU, ktorý vysvetlil genézu členstva STU v záujmovom združení právnických osôb
s názvom Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR (VÚZ – PI SR) celej
problematiky a ponuku /návrh/, ktorej predmetom je odplatný prevod podielu STU na
hlasovacích právach vo VÚZ-PI na Zväz pre podporu výskumu a podnikateľského
prostredia Slovenska (ZPVPPS) a to za cenu rovnajúcu sa hodnote znaleckého
ocenenia vypracovaného vzájomne odsúhlaseným znalcom vo výške priemernej ceny,
ktorú ZPVPPS platilo za doteraz nadobudnuté podiely, čo pre STU tvorí čiastku
747.000 Eur.
Prerokovanie a schválenie uznesenia k tomuto materiálu je potrebné ešte pred
zasadnutím Správnej rady STU.
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Diskusia:
Senátor Dický mal otázku, či bola táto problematika aj predmetom dotazu na
MŠVVaŠ SR, ak nie, tak prečo? P. rektor vysvetlil, ako bolo už povedané, že nič
nebráni takémuto odplatnému prevodu.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie predseda AS STU dal o návrhu
hlasovať.
Návrh uznesenia č. 8.1/2016.
AS STU súhlasí s návrhom na odplatný prevod hlasovacích práv Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave v záujmovom združení právnických osôb
VÚZ-PI SR za cenu 747 tis. € a navrhuje predmetný návrh predložiť na
vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU
(za: 33, proti: 1, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2016 väčšinou hlasov.
K bodu 5/ - Návrh na voľbu členov stálej volebnej komisie AS STU na volebné
obdobie 2016-2019
Predseda AS STU predniesol návrh na voľbu členov stálej volebnej komisie AS STU
na obdobie 2016-2019 v zložení:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. – člen/FCHPT
Zuzana Bryndzová - člen/FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. – člen/MTF
prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. – člen/ÚM
Jozef Hurban - člen/ÚM
Martin Ondraščin - člen/SjF
doc. Ing. Arch. Lea Rollová, PhD. – členka/FA
Ing. Jakub Šimko, PhD. – člen/FIIT
prof. Ľubomír Šooš, PhD. – člen/SjF
prof. Ing. František Uherek, PhD. – člen/FEI
JUDr. Janka Zajacová, PhD. – predsedníčka volebnej komisie/ SvF
Diskusia:
Keďže neboli žiadne príspevky do diskusie predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.

Návrh uznesenia č. 8.2/2016.
AS STU schvaľuje voľbu členov volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby
do AS STU na dobu do konca funkčného obdobia AS STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2016 jednomyseľne.

K bodu 6/ – Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom
nehnuteľných vecí STU.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu, rektorovi STU, ktorý
informoval o podstate potreby uzatvorenia nájmu dočasne nepotrebného
nehnuteľného majetku STU na Hajdóczyho ul.1, pavilón S v Trnave.
Diskusia:
Senátor Hudec, ako predseda EK AS STU sa vyjadril a kladne podporil túto možnosť
využitia dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU.
Senátor Naď za MTF STU žiadal vo svojom príspevku podporu k predloženému
materiálu. Vyjadrenie senátora Hudeca podporili aj senátori Dický a Bobrík.
Senátor Roháľ-Iľkiv žiada, aby bola do zmluvy zakomponovaná aj klauzula
o inflačnej doložke.
P. rektor doplnil, že bude ešte prebiehať rokovanie s predstaviteľmi Univerzity sv.
Cyrila a Metoda, ako nájomcu predmetných nebytových priestorov.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie predseda AS STU dal o návrhu
hlasovať.
Návrh uznesenia č. 8.3/2016.
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom
dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcom podľa priloženej
tabuľky.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU
(za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 8.3/2016 väčšinou hlasov.
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1.

Nájomca:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,
Nájomca je zriadený zákonom č. 201/1997 Z. z. o zriadení Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
prenajímateľ ako vlastník nehnuteľnosti v užívaní MTF STU zapísanej na LV č. 6497
pre okres, obec a k. ú. Trnava ako: stavba so súpisným číslom 6768 – školská budova
v spoluvlastníckom podiely 18/30 prenecháva nájomcovi do užívania nebytové
priestory vrátane spoločenských priestorov (špecifikované v prílohe 1 tohto
materiálu). Spoločnými priestormi sú: WC, umyváreň a chodba. Jedná sa o novú
nájomnú zmluvu.
celková výmera podlahovej plochy nebytového priestoru je 2 451,12m2 .
realizácia administratívnych činností, výskumno vývojových aktivít, vyučovacieho
procesu a školiacich aktivít nájomcu.
na 120 mesiacov – počíta sa odo dňa podpisu obidvoch zmluvných strán.

Predmet
nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
služby
a energie:
Predkladá:

za

kancelárske priestory 33,0€/m2/rok, učebne a laboratóriá 16,0€/m2/rok, skladové
a verejné priestory 24,0€/m2/rok a chodby 4,0 €/m2/rok,
t. j. ročná výška nájomného je 51 118,08 €,
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 12 779,52€,
nájomné je v súlade so smernicou1.
Za služby spojené s dodávkou energií, predpísaných servisov a revízií(napr.
bleskozvody, elektrické skrine a rozvody, hydranty a hasiace prístroje) bude nájomca
uhrádzať na základe vystavených faktúr, ktorých prílohou budú doklady
preukazujúce skutočne vynaložené náklady k predmetnej službe.
dekan MTF STU

K bodu 7/ - Rôzne
 Senátorka Pavlovičová sa pýtala na splnomocnenia dekanov
 Senátor Hruštinec sa vyjadril k situácii na FA STU a naznačil, že obdobný
odbor, ako je zrušený na FA, je na SvF– krajinárstvo a záhradná architektúra
 Senátorka Končeková sa tiež vyjadrila k problému na FA
 p. rektor – vyjadril sa k problému a riešenie vidí v kapacitách na SvF
 senátor Finka taktiež ponúka priestor v odbore priestorového plánovania na
ÚM
 Senátor Beňo položil otázku – ako je to s prístupom do databázových
systémov; p. rektor osobne oslovil ministra avšak zatiaľ nemá žiadny
výsledok

Ján H í v e š, v. r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
B. Roháľ-Iľkiv , v. r. ..............................
L. Kutlíková , v. r.

...............................

Zapísala: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
dňa:
02.05.2016
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Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Slovenskej technickej university v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.
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