AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 4
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 10.04.2017 o 15.00 hod.
_______________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 37 senátorov
Ospravedlnení: senátori: 4
Nezúčastnili sa: senátori: A. Kopáčik, F. Hajdu, J. Hurban
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, M. Haladejová, M.
Michalička, E. Jevčáková,, J. Peterka, B. Kováč
Program:

1) Otvorenie
2) Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice
3) Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU 13.03.2017
4) Aktuálne otázky STU
5) Návrh rektora na členov Správnej rady STU
6) Výročná správa o činnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2016
7) Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Štipendijný poriadok STU zo dňa
29.10.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2015
8) Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve STU v Bratislave – areál Gabčíkovo
9) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve STU v prospech
spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
10) Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí
STU
11) Návrh na založenie inej právnickej osoby
12) Schválenie členstva STU v záujmových združeniach právnických osôb
13) Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP
14) Rôzne – Učiace sa Slovensko
15) Rôzne
K bodu 1/ – Otvorenie
Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš
privítal senátorov, prítomných hostí.

Pred začatím samostatného rokovania AS boli vznesené pripomienky k poradiu prerokovania
jednotlivých bodov programu a jeden bod programu stiahnutý:
Senátor Hudec (predseda EK AS) - navrhol, aby sa bod 13) Rozpočet – rozpis dotácie UVP
presunul na začiatok rokovania AS STU. Rektor STU ako predkladateľ materiálu, po
prijatých záveroch z rokovania Kolégia rektora STU sťahuje bod 13) z rokovania AS..
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice a komisie pre sčítavanie hlasov pre tajné voľby
K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
J. Pavlovičová a P. Beňo
- za overovateľov boli navrhnutí:
V. Lukeš a Ľ. Hruštinec
- komisia pre sčítavanie hlasov pre tajné hlasovanie:
J. Zajacová (predseda)
F. Uherek
J. Šimko
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 aktualizovaný program, skrutátorov, overovateľov zápisnice a členov
komisie pre sčítanie hlasov pre tajné hlasovanie.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadania AS STU dňa 13.03.2017
Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 13.03.2017 neboli vznesené žiadne ďalšie
pripomienky.
P AS STU, konané dňa 27.03.2017 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania
AS STU. Prorektor Peciar poverený zastupovaním rektora v prípade jeho neprítomnosti
predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov komisií (EK a
LK), ktorých sa body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto materiálov
vo svojich komisiách.
Ekonomická komisia a Legislatívna komisia zasadali dňa 10.04.2017
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU
p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach:
 Okrúhly stôl s ministrom k materiálu Učiace sa Slovensko
 Stretnutie s dekanmi:
o Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

Zápisnica č. 4/2017– AS STU zo dňa 10.04.2017
1

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách
Izrael – podpis trojdohody medzi STU, Technionom (Technion Israel Institute of
Technology) a SOSA (Slovak Organisation for Space Activities)
21.03.2017 podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2017
UBER
VIAMO
ACCORD – stretnutie s agentúrou JASPERS
zo strany STU podpísaná 2. fáza projektu UVP
3.4.2017 odovzdané dekréty mladým vedcom
o
o









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










Vyhodnotenie
o žiadostí o projekty mladých výskumníkov pre rok 2017
o výzvy o významné umelecké alebo architektonické dielo za rok 2016
o výzvy o najlepšiu publikáciu v roku 2016
Návrh smernice rektora Pravidlá podpory študentských organizácií STU
Komunikácia s uchádzačmi o štúdium na STU
Schválenie účtovnej závierky STU za rok 2016
Návrh na uzavretie dohody o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech spoločnosti P1, s.r.o.
Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od firmy P1, s.r.o.
80. výročie založenia STU/aktuálna situácia v príprave osláv
Harmonogram tlače a podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia v akad. roku
2016/2017 a imatrikulácií v akad. roku 2017/2018

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS vyzval prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. – člena zamestnaneckej časti
RVŠ SR, aby informoval členov akademického senátu o poslednom zasadnutí Rady VŠ,
ktoré sa uskutočnilo koncom roka 2016.
Prof. Kováč prítomných oboznámil z priebehom zasadnutia ako aj z prerokovávanými
materiálmi – najmä k dokumentu “Učiace sa Slovensko” a k novele VŠ zákona. Plne súhlasí
s názormi prezentovanými p. rektorom a členmi AS STU k týmto dokumentom, a bude ich
ďalej posúvať na rokovania RVŠ SR.
Zároveň pripomenul, že pripomienkovať tieto dokumenty môže každý člen akademickej
obce.

K bodu 5/ - Návrh rektora na členov Správnej rady STU
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý
informoval prítomných, že dňa 05.05.2017 2017 uplynie funkčné obdobie troch členov
Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU), ktorých na
návrh rektora STU vymenoval minister školstva Slovenskej republiky so súhlasom
Akademického senátu STU podľa § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
V nadväznosti na vyššie uvedené predkladá návrh na znovu vymenovanie súčasných členov
Správnej rady STU na 6-ročné funkčné obdobie a v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona a
žiada Akademický senát STU o jeho schválenie
Navrhovaní členovia:
 Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s.r.o.
 Ing. Zsolt Lukáč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BVS, a.s.
 doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc., konateľ LHC, s.r.o.
Predseda AS STU vyhlásil tajné hlasovanie. Po rozdaní hlasovacích lístkov a označení
kandidátov vyzval komisiu, aby pozbierala hlasovacie lístky a vykonala sčítanie hlasov
a vyhodnotila tajné voľby.
Výsledky hlasovania:
Rozdaných bolo 36 hlasovacích lístkov.
Komisii bolo odovzdaných 36 platných hlasovacích lístkov .
Ing. Vladimír Slezák získal: 36 hlasov za, proti – 0, zdržal sa - 0
Ing. Zsolt Lukáč získal : 34 hlasov za, proti –0, zdržal sa - 2
doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. získal: 35 hlasov za, proti – 0, zdržal sa - 1
Komisia skonštatovala, že všetci navrhnutí kandidáti na členov Správnej rady STU
získali potrebnú väčšinu hlasov
Návrh uznesenia č. 1.4/2017.
Akademický senát STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predložený návrh rektora na
vymenovanie členov Správnej rady STU.
K bodu 6/ - Výročná správa o činnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za
rok 2016
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol a vyzval prorektora STU p. Peciara ako spracovateľa k bližšiemu oboznámeniu
s jeho obsahom.
Diskusia :
Senátor Beňo v rámci diskusie požiadal o doplnenie zoznamu študentských organizácií na
webovej stránke STU a v propagačnej brožúre študentských organizácii STU – aktualizovaný
zoznam zašle prorektorovi Peciarovi. Vo svojom vystúpení informoval AS STU o vzniku
smernice rektora, ktorá upravuje spôsob žiadania finančných príspevkov pre študentské
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organizácie v rámci STU. Uviedol, že sa jedná o prvú schému pre podporu študentských
organizácii na univerzite v SR a poďakoval sa vedeniu STU za jej prípravu.
Do diskusie sa ďalej zapojili svojimi príspevkami senátori Čaplovič a Hruštinec.. Prorektor
Peciar ako spracovateľ materiálu sa vyjadril, že preverí správnosť ich pripomienok.
Návrh uznesenia č. 2.4/2017:
Akademický senát STU schvaľuje „Výročnú správu o činnosti Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave za rok 2016“.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.4/2017 jednomyseľne.
K bodu 7/ - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Štipendijný poriadok STU
zo dňa 29.10.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2015
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý vyzval
spracovateľa tohto materiálu prorektora Stanka, aby prítomných senátorov a hostí oboznámil
z navrhovanými zmenami a niektorými formálnymi opravami – odstránením zrejmých chýb
v písaní.- materiál zahŕňa najmä:
 zosúladenie Štipendijného poriadku STU so zákonom 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov upravujúcich
elektronickú úradnú komunikáciu.
 ďalej rieši motivačné štipendiá študentov v prvom roku štúdia bakalárskych
študijných programov.
 v prípade študentov v ďalšom roku štúdia inžinierskych, magisterských alebo
doktorandských študijných programov, ktorí po zmene študijného programu v rámci
STU sú znovu v prvom roku štúdia, pre posúdenie nároku na priznanie motivačných
štipendií odborových umožnenie zohľadňovať štúdium pôvodného študijného
programu pred prestupom,
 zavedenie nového typu štipendia z vlastných zdrojov STU „mimoriadne štipendium
na podporu štúdia na STU“.
predložený návrh Dodatku č. 2 upravuje výšku odvodu do štipendijného fondu
rektora na 15 %, čo predstavuje navýšenie o 1 %, to znamená štipendijný fond
rektora by sa tvoril 3-omi % z príjmov zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia a súbežné štúdium.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala predložený materiál v komisii a neodporúča,
aby sa menila výška odvodu do štipendijného fondu rektora na 15%

Diskusia :
Senátor Hruštinec sa svojim príspevkom prikláňa k názoru ekonomickej komisie,
Prorektor Stanko v rámci diskusie uviedol príklad – v akademickom roku 2014/2015 bolo
udelených 15 cien v celkovej výške 660 € a v akademickom roku 2015/2016 bolo udelených
až 26 cien spolu vo výške 440 €, teda je tu pokles vo výške odmeňovania jednotlivcov. Ďalej
udáva, že plne podporuje udeľovanie ceny rektora pre jednoznačne najlepších študentov.
V tejto súvislosti rektor STU pripomína, že cena rektora STU sa udeľuje na odporúčanie
dekana fakulty a ÚM STU.
Senátor Hudec navrhuje, aby sa hľadali aj iné zdroje odmeňovania. V diskusii ešte vystúpili
senátorka Húsenicová, Pavlovičová, Zajacová, Cagáň, Ondraščin
Predseda EK AS STU na základe záverov z rokovania EK predniesol pozmeňujúci návrh,
týkajúci sa Dodatku č. 2 ku Štipendijnému poriadku STU v nasledujúcom znení:
„V Dodatku č. 2 ku vnútornému predpisu STU č. 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave sa v článku 1 vypúšťa bod 13.“
Rektor STU ako predkladateľ, nestiahol tento materiál zo zasadnutia AS, teda súhlasí so
zmenou oproti predloženému materiálu.
Návrh uznesenia č. 3.4/2017:
Akademický senát STU schvaľuje pozmeňujúci návrh ekonomickej komisie, na základe
ktorého sa v Dodatku č. 2 ku vnútornému predpisu STU č. 8/2013 Štipendijný poriadok
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v článku 1 vypúšťa bod 13.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
(za: 21, proti: 7, zdržal sa: 5)
AS STU schválil uznesenie č. 3.4/2017 väčšinou hlasov.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh Dodatku č. 2 ku Štipendijnému
poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (v texte tiež „Štipendijný poriadok
STU“) a má ku materiálu nasledovné pripomienky:
1. Navrhuje v čl. 1 bod 7 text „Študijný poriadok STU“ nahradiť textom „Študijný
poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“
2. Text čl. 2 ( body 1 a 2) Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu číslo 8/2013
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doplniť do
úplného znenia Štipendijného poriadku STU do čl. 13 za bod 10, prípadne spresniť
formuláciu bodu 11 v súlade s dikciou textu v čl. 2 Dodatku č. 2 ku Štipendijnému
poriadku.
LK AS STU navrhuje AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU
nasledovné uznesenie: „Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
schvaľuje Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej
komisie.“
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
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AS STU schválil uznesenie č. 5.4/2017 väčšinou hlasov.
Návrh uznesenia č. 4.4/2017:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Dodatok číslo 2
k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 3 )
AS STU schválil uznesenie č. 4.4/2017 väčšinou hlasov.
K bodu 8/ - Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve STU v Bratislave – areál
Gabčíkovo
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil
senátorov o súčasnej situácii. Tiež informoval, že v minulosti objekt slúžil na ubytovanie
zamestnancom firiem podieľajúcich sa na výstavbe sústavy VD Gabčíkovo/Nagymaross,
ubytovanie utečencov z bývalej Juhoslávie, t. č. dočasné ubytovanie migrantov čakajúcich na
udelenie azylu. V minulosti sa STU snažila využívať tieto ubytovacie jednotky na ubytovanie
študentov, avšak myšlienka sa neujala a to z dôvodu vzdialenosti a teda dochádzania do
školy. Postupne si všetci ubytovaní študenti našli ubytovanie (podnájom) v Bratislave. Ani
vyhlásenie troch obchodných súťaží na odpredaj nebol úspešný, lebo objekt sa nemohol
predať ako celok (projekt veda a výskum). V novembri t. r. vyprší sledovanosť investícií
agentúrou. Tým pádom bude celý objekt ponúknutý na odpredaj.
EK AS STU predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí a podporuje ho. Dáva
súhlas, aby prebehla súťaž a navrhuje požiadať ešte pred je vyhlásením aj o písomné
stanovisko APVV na dislokáciu II. fázy projektu.
Diskusia:
Senátor Janíček vyjadril podporu tomuto zámeru.
Senátorka Húsenicová – v súvislosti s predajom navrhuje, aby sa zistil zámer obce
Gabčíkovo – môže mať zásadný vplyv na cenu.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 5.4/2017
Akademický senát STU prerokoval zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV 2109, okres Dunajská Streda, obec
Gabčíkovo, k. ú. Gabčíkovo bez pripomienok a odporúča zámer predaja nehnuteľnosti
v Gabčíkove predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rady
STU.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1)

K bodu 9/ - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve STU
v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý materiál
stručne uviedol s tým, že sme boli požiadaní zo strany investora Orange Slovensko, a. s.
o súhlas s vedením trasy líniovej stavby BA_Nám.1.mája_FTTH: optických káblov
v chráničkách ako súčasť VEKS. Pozemok je v užívaní SjF STU. Vybudovanie stavby bude
aj v prospech STU, nakoľko optické vedenie, ktoré je súčasťou stavby rozšíri možnosti centra
SIX. Tento návrh bol prerokovaný vo Vedení STU dňa 22.03.2017 ako aj v Kolégiu rektora
dňa 05.04.2017. AS SjF sa vyjadril v zmysle § 27 ods. 1 písm. m) zákona 131/2002 Z. Z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
EK AS STU predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí a navrhuje materiál
schváliť s pripomienkou vyjadrenia sa AS SjF STU.
Senátor Ridzoň – predseda AS SjF podal informáciu že členovia AS SjF STU vyjadrili súhlas
s predloženým materiálom, ktorý bude schválený na riadnom zasadnutí AS SjF STU.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 6.4/2017
Akademický senát STU schvaľuje návrh rektora na zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v prospech
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie
predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.
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. 6.4/2017 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom
nehnuteľných vecí STU
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol a vyzval kvestora STU o stručnú informáciu.
Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU. Ekonomická komisia
AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál schváliť
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie .
Návrh uznesenia č. 7.4/2017:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne
nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
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(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.4/2017 jednomyseľne.
1.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Slovenský výbor Svetovej energetickej rady., Obchodná
6,811 06 Bratislava
nájomca je občianske združenie, registrované na MV SR,
SVS, zn. VVS/1-900/90-8439.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP)
nachádzajúce sa v administratívnej budove FEI STU,
Ilkovičova 3, Bratislava, v objekte C“, druhé poschodie,
kancelársky priestor č. 206 o výmere 11,78m2,
predmet nájmu celkom o výmer 11,78m2 .
využívanie predmetu nájmu na bežnú kancelársku činnosť
v súlade so Stanovami
od 01.05.2017 do 31.12.2021
nebytové priestory spolu - 60,00€/m2/rok t. j. spolu
ročne 706,80 €.
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 176,70 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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.
dekan FEI STU
MAXIMUS, spol. s r. o., Kresánkova 13, 841 05 Bratislava
je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 60706/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory
nachádzajúce sa v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU,
Technická 5, Bratislava – Trnávka - Laboratóriá
dopravných stavieb. Ide o sklady č. 113, 216 až 218 spolu
o výmere 157,30m2, garáže č. 114 a 115 spolu o výmere
29,80m2, schodisko/chodba 214 a 215 spolu o výmere
10,90m2 a soc. o výmere 9,40m2 , t. j. výmera prenajatých
priestorov je 207,40m2. Jedná sa o opakovaný nájom,

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
3.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

predmet nájmu celkom o výmere: 207,40 m2 .
skladovanie materiálu, nástrojov a strojov súvisiacich č
činnosťou nájomcu podľa výpisu z OR.
od 01.05.2017 do 30.04.2021
výška prenajatých priestorov (sklady a garáže) 13,43
€/m2/rok – 2 659,14 € a soc. zariadenie 10,00€/m2/rok –
94,00 €, t. j. výška nájomného ročne je 2 753,14 €.
Nájomné uhradí nájomca v celosti na účet prenajímateľa a
to do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
nájomné je v súlade so smernicou1
Náklady za dodávku energií (el. energie a vodné a stočné)
budú nájomcovi fakturované polročne. Faktúra bude
vystavená do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a nájomca ju
uhradí do 14 dní po doručení faktúry na číslo účtu
uvedené na faktúre.
dekan SvF STU
KREMPASKY, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 109123/B.
dodatkom č. 2 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových
priestorov a hnuteľných vecí č. UTI1605389 do
31.03.2018; dočasne nepotrebný majetok - nebytový
priestor (NP) miestnosť č. 349
o výmere 14,9m2
nachádzajúci sa na 3. poschodí v priestoroch UTI STU
v budove STU, Pionierska 15, Bratislava – a hnuteľné veci
nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s pomernou
časťou spoločných priestorov (chodba, WC, kuchynka,
výťah ...).
Celková výmera podlahovej plochy je 14,9m2.
vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu na základe
podnikateľského plánu
do 31.03.2018
miestnosť o výmere 14,9m2 – 34,94€/mesačne najneskôr
do15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za daný
mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do
15. dňa príslušného mesiaca vo výške 42,04 €/mes. spolu
s úhradou sa služby vo výške 55,88 €/mes., t. j. 132,86

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.
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4.

Náklady za služby
a energie:

€/mesiac.
Ročne 1 594,32€,
nájomné je v súlade so smernicou1- - čl.5, bod 2 a v súlade
s platným cenníkom UTI STU
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 97,92 € mesačne a sú
súčasťou mesačného nájomného

Predkladá:

vedúca UTI STU

Nájomca:

Náklady za služby
a energie:

FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 093 01
Vranov nad Topľou
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 29949/P.
dodatkom č. 1 sa predlžuje Zmluva o nájme nebytových
priestorov a hnuteľných vecí č. UTI1605385 do
31.03.2018; dočasne nepotrebný majetok - nebytový
priestor (NP) miestnosť č. 212
o výmere 15,2m2
nachádzajúci sa na 2. poschodí v priestoroch UTI STU
v budove STU, Pionierska 15, Bratislava – a hnuteľné veci
nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s pomernou
časťou spoločných priestorov (chodba, WC, kuchynka,
výťah ...).
Celková výmera podlahovej plochy je 15,2m2.
vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu na základe
podnikateľského plánu
do 31.03.2018
miestnosť o výmere 15,2m2 – 77,37€/mesačne najneskôr
do15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za daný
mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do
15. dňa príslušného mesiaca vo výške 16,36 €/mes. spolu
s úhradou sa služby vo výške 57,00 €/mes., t. j. 150,73
€/mesiac.
Ročne 1 808,76 €,
nájomné je v súlade so smernicou1- - čl.5, bod 2 a v súlade
s platným cenníkom UTI STU
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 73,36 € mesačne a sú
súčasťou mesačného nájomného

Predkladá:

vedúca UTI STU

Nájomca:

MIOMED, s. r. o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel
: Sro, vložka č. 57935/B.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

5.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

dodatok č. 2 k Zmluve o nájme vyhradeného
parkovacieho miesta č. 17/2015 R-STU, ktorým sa
predlžuje nájom; dočasne nepotrebný majetok, časť
pozemku STU, Vazovova 5, k. ú. Ba- Staré mesto, parc. č.
21740/9, LV č.2139 – časti pozemku označeného ako č. 2,
8, a 9 - parkovacie miesta.
predmet nájmu celkom vo výmere 28,79m2.
parkovanie osobných motorových vozidiel.
od 01.05.2017 do 30. 04.2018.
cena za užívanie časti pozemku, jedno parkovacie miesto
je stanovená na 650,00 € bez DPH – parkovacie miesto e
úzko spojené s prenájmom nehnuteľnosti, oslobodený od
DPH, t. j. nájomné ročne je spolu 1 950,00€.
Nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej
prenajímateľom do 14 dní odo dňa jej vystavenia; nájomné
je v súlade so smernicou1.
v cene nájomného sú zahrnuté aj náklady na pomernú časť
dane z nehnuteľnosti
vedúci ÚP a KR R-STU
EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel
: Sro, vložka č. 41445/B
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného
parkovacieho miesta č. 10/2016 R-STU, ktorým sa
predlžuje nájom; dočasne nepotrebný majetok, časť
pozemku STU, Vazovova 5, k. ú. Ba- Staré mesto, parc. č.
21740/9, LV č.2139 – časti pozemku označeného ako č. 4 parkovacie miesto,
predmet nájmu celkom – jedno parkovacie miesto je
opatrené zabezpečovacím stĺpikom.
parkovanie osobných motorových vozidiel.
do 31.03.2018.
cena za užívanie časti pozemku, jedno parkovacie miesto
je stanovená na 650,00 € bez DPH – parkovacie miesto je
úzko spojené s prenájmom nehnuteľnosti, oslobodený od
DPH, t. j. nájomné ročne je spolu 1 950,00€.
Nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej
prenajímateľom do 14 dní odo dňa jej vystavenia,
nájomné je v súlade so smernicou1.
v cene nájomného sú zahrnuté aj náklady na pomernú časť
dane z nehnuteľnosti
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7.

Predkladá:

vedúci ÚP a KR R-STU

Nájomca:

6/6, s. r. o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava,
neštátny lekár – odbor oftalmológia; č. licencie
LIC/BA/0895/05.
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory na ŠD
Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava, nachádzajúci sa
na prízemí miestnosť č. 02NB 0129 – čakáreň o výmere
12,24m2 a miestnosť č. 02NB 0130 – ambulancia o výmere
31,62m2,
predmet nájmu spolu vo výmere: 43,86 m2
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore očný lekár
od 1.06.2017 do 31.05.2021
ambulancia 34,00 €/m2/rok – 1 075,08 € a čakáreň
15,00€/m2/rok – 183,60 €, t. j. spolu 1 258,68 € ročne,
štvrťročná výška nájomného je 314,67 €,
nájomné spolu ročne : 1 258,68 €,
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
15dní 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:

Predkladá:
8.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., Račianska 12481/77/A, 831
02 Bratislava,
nájomca je zaregistrovaný na OS Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 71691/B.
dodatkom č. 1 sa rozširuje predmet nájmu plynúci
z Nájomnej zmluvy č. 93/2015 R-STU; dočasne nepotrebný
majetok, nebytový priestor (NP)nachádzajúci sa na MTF
STU, Botanická ul., Trnava –Ťažké laboratóriá súp. č. 7234,
parc.č. 1484/5, katastrálne územie Trnava – miestnosti č.
114 až 117 spolu o výmere 240,0m2 ( spolu s prísl.)
nachádzajúce sa na prízemí budovy o miestnosť č. 119
s výmerou 54,0m2, t. j. celková výmera prenajatých

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:

priestorov je 294,0m2. Z toho vykurovací priestor je267,3m2.
Predmetom nájomnej zmluvy sú aj štyri parkovacie
miesta v areáli nehnuteľnosti v zmysle Čl. II bod 6. Zmluvy,
predmet nájmu spolu o výmere 294,00m2 a 4 parkovacie
miesta.
realizácia administratívnych činností, komerčné merania
a vzdelávacia činnosť.
od 01.01.2016 do 31.12.2018
kancelárie 33,00€/m2/rok– t. j. ročne nájomné za NP
9 702,00 € a parkovacie miesto100,0 €/1miesto/rok, t. j.
400,00 € ročne , štvrťročná výška nájomného za NP je
1 980,00 € splatné vždy 15. deň v mesiaci príslušného
kalendárneho štvrťroka vopred, parkovacie miesta 100,0€
štvrťročne vopred vždy do 15. dňa prvého mesiaca
príslušného kalendárneho štvrťroka,
nájomné je v súlade so smernicou1
náklady za dodanie elektrickej energie platí nájomca
podľa nameraných hodnôt zúčtovacou faktúrou, služby
spojené s dodávkou energií bude nájomca uhrádzať
prenajímateľovi na základe vystavených faktúr štvrťročne,
ktorých prílohou budú doklady preukazujúce skutočne
vynaložené náklady . Teplo a voda bude hradená
preddavkovo vo výške 494,55 € štvrťročne.
dekan MTF STU

K bodu 11/ - Návrh na založenie inej právnickej osoby
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol a informoval o zriadení materskej školy pri STU a zároveň podal vysvetlenie
k celému postupu jej zriadenia.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala a zaujala stanovisko k tomuto materiálu a
odporúča predložený materiál schváliť s vypustením formálnych pripomienok a predložiť ho
Správnej rade na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 8.4/2017
Akademický senát STU prerokoval návrh na založenie inej právnickej osoby bez
pripomienok a odporúča predmetný materiál predložiť Správnej rade STU na vyjadrenie
predchádzajúceho písomného súhlasu so zámerom rektora na právne úkony, ktorými chce
STU založiť inú právnickú osobu a vložiť do nej peňažný vklad vo výške 5 tis. €.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 2)
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AS STU schválil uznesenie č. 8.4/2017 väčšinou hlasov.
K bodu 12/ - Schválenie členstva STU v záujmových združeniach právnických osôb
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál
uviedol a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, aby podal informáciu o jeho prerokovaní..
Ekonomická komisia AS STU prerokovala a zaujala stanovisko k tomuto materiálu a
odporúča predložený materiál schváliť a predložiť ho Správnej rade na vyjadrenie
predchádzajúceho písomného súhlasu.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 9.4/2017
Akademický senát STU dáva písomný súhlas s návrhom peňažných a nepeňažných vkladov
STU do iných právnických osôb:
1. Európska asociácia škôl plánovania (AESOP)
2. SSCC (Slovak Smart City Cluster)
3. ECLAS
4. Slovenský priehradný výbor
5. Slovenský plavebný kongres
6. Slovenská informatická spoločnosť
a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie písomného súhlasu Správnej rade STU.
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. 9.4/2017 jednomyseľne.
K bodu 14/ - Rôzne - Učiace sa Slovensko
Predseda AS otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa zapojili viacerí senátori.
Diskutovalo sa najmä o problematike prijímania interných doktorandov „bez štipendií“.
Senátor Beňo informoval o predbežných stanoviskách ŠRVŠ ku tomuto dokumentu
a prezentoval aj svoje osobné pripomienky a podnety. Následne požiadal AS STU
o vyjadrenie stanoviska ku dvom bodom, ktoré považuje za zásadné pre študentov.
Prvým bodom bola otázka zavedenia štatútu interného doktoranda bez štipendia. Senátor
Beňo vysvetlil svoje obavy zo zavedenia takejto formy štúdia, prebehla diskusia so všetkými
prítomnými senátormi a AS STU vyjadril jednotné stanovisko, že s takouto formou štúdia
nesúhlasí a neodporúča jej zavedenie.
Druhým bodom bola otázka poplatku za predĺženie štúdia. Senátor Beňo vysvetlil svoje
argumenty. Spomenul nekompatibilitu s Bolonským procesom a opísal situáciu v ČR.
Zvýraznil, že tento mechanizmus neslúži na zvýšenie kvality absolventov, ale často na
trestanie študentov, ktorí sa rozhodnú ku štúdiu pristupovať flexibilnejšie alebo chcú popri
štúdiu pracovať. K bodu prebehla diskusia a AS STU vyjadril jednotné stanovisko, že súhlasí
so zrušením poplatku za predĺženie štúdia, aspoň v prvom roku predĺženia a to na každom
stupni štúdia.

Senátor Beňo poďakoval AS STU za proaktívny prístup a vyjadrenie verejného stanoviska ku
týmto bodom.
Rektor STU k tejto otázke vysvetlil, že sa jedná iba o I. stupeň VŚ vzdelávania. Bakalársky –
predĺžiť– súhlas pre ŠRVŠ.
Senátor Čaplovič vyjadril k tomuto materiálu názor, či by nebolo dobré, aby aj AS fakúlt
zaujali stanovisko k tomuto dokumentu
Rektor STU upozornil, že termín pripomienkovania dokumentu Učiace sa Slovensko je
26.04.2017 a do toho času je ich potrebné skoncentrovať.
Školy sú podfinancované – aj to je jeden z argumentov prečo nepodporiť dokument Učiace sa
Slovensko
Prorektor Peciar informoval, že takýto názor (odznel aj na Rade pre VT) zastávajú aj
nevýskumné školy (UK) a sú zásadne proti dokumentu.
Senátorky Rollová a Končeková mali príspevok k pripomienkam k novele VŠ zákona.
Senátor Beňo mal otázku na prorektorov – aké štipendiá vyplácame.
K bodu 15/ - Rôzne
 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 19.06.2017
 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:
Vladimír Lukeš, v. r. ...................................
Ľuboš Hruštinec, v. r. ..................................

Zapísala dňa 10.04.2017: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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