AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 16.04.2018 o 14.00 hod.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: senátori: 4
Nezúčastnili sa: senátori: F. Hajdu, M. Hucko, J. Hurban, R. Kutláková
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, O. Moravčík,
M. Michalička, E. Jevčáková, J. Janovec, N. Jančovičová, O. Matúšková, Ľ. Šooš
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 12.03.2018
4. Aktuálne otázky STU
5. Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2018
6. Rozpočet STU – rozpis dodatku č. 1 k dotačnej zmluve – valorizácia
(informácia)
7. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU
v prospech Bratislavskej teplárenskej, a. s.
8. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy z roku 2017
9. Výročná správa o činnosti STU za rok 2017
10. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ
11. Rôzne
- Návrh dodatku č. 1 k OP Projektového strediska STU
K bodu 1/ – Otvorenie
Na základe poverenia predsedu AS STU zasadnutie otvoril a viedol podpredseda
akademického senátu STU Milan Andráš, ktorý
privítal senátorov a
prítomných hostí.

K bodu 2/ – Prezentácia,
a overovateľov zápisnice

schválenie

programu,

voľba

skrutátorov

Úvodom podpredseda AS STU informoval prítomných, že riadnou členkou
študentskej časti AS sa stala za MTF STU Mgr. Ľubica Pechanová, ktorá
bola zvolená ako 1. náhradníčka vo voľbách konaných v dňoch 05.05. – 06.
05.2015 na obdobie 2015-2019.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
M. Naď a J. Križánek
- za overovateľov boli navrhnutí:
V. Nečas a L. Gulan
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Podpredseda AS prečítal návrh programu zasadnutia a dal hlasovať
o predloženom programe.
Prezentovalo sa: 36 členov AS
Hlasovanie :
(za: 36 proti: 0 zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia
uznesení zo zasadania AS STU dňa 12.03.2018
Podpredseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 12.03.2018 neboli vznesené žiadne
pripomienky.
PAS STU, konané dňa 26.03.2018 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho
zasadania AS STU. Predseda AS STU poveril predsedov ekonomickej a
legislatívnej komisie, aby zabezpečili prerokovanie príslušných materiálov vo
svojich komisiách. Ekonomická a legislatívna komisia zasadali dňa 09.04.2018.
Legislatívna komisia mala ešte mimoriadne zasadnutie dňa 16.04.2018.
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU
P. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach:
 KZ na rok 2018 – 16.3.2018 podpísaná a distribuovaná na fakulty
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informácie k:
 Dlhodobému zámeru STU do VR STU
 ACCORD, výzvy ŠF - ďalšie podmienky a povinnosti v súvislosti
s prípravou projektov
 rozvojová stratégia výskumnej inštitúcie + nový konzultant
o VA – príprava výziev MH SR a MŠVVaŠ SR OPVaI
o Štátne programy výskumu a vývoja – navrhovaných 5 ŠP
o Riadiaca rada pre implementáciu národného projektu „Podpora
národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“

KÓLEGIUM REKTORA a VEDENIE STU
Okrem dnes predložených materiálov sme sa zaoberali aj:
1. Návrh príkazu rektora: Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou NKÚ SR v roku 2017
2. Rokovací poriadok Rady STU pre informačné a komunikačné
technológie (RIKT)
3. Priebeh digitalizácie Archívu STU
4. Správy o činnosti a hospodárení
 Archívu STU za rok 2017
 Univerzitného technologického inkubátora STU za rok 2017
VEDA
1. Vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie publikácie 2018
2. Vyhodnotenie výzvy o originálne umelecké alebo architektonické dielo
2018
3. Vyhodnotenie Programu na podporu mladých výskumníkov 2018
4. Výzvy na vydanie publikácií
VZDELÁVANIE, PROJEKTOVÝ ROZVOJ a MEDZ. VZŤAHY
1. Distribúcia newsletterov prihláseným uchádzačom o štúdium na STU
2. Účasť STU na 1. ročníku Academic Bicycle Challenge
3. Zámer vybudovania nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorá bude
inštalovaná pred budovu STU Vazovova 5
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie
.
K bodu 5/ - Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2018
Podpredseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU,
ktorý materiál stručne uviedol a oboznámil prítomných o jeho obsahu. Rozdelenie
dotácie na súčasti STU vychádza z Metodiky MŠVV a Š SR na rok 2018 –
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z rozhodujúcich parametrov pre výpočet výkonu vo vzdelávaní a vo vede.
V zmysle dotačnej zmluvy je STU viazaná použiť poskytnuté dotácie v súlade so
zámermi a cieľmi programu, podprogramov a prvkov, z ktorých sú tieto dotácie
financované, pri dodržaní záväzných ukazovateľov a všetkých ďalších podmienok
stanovených v dotačnej zmluve.
Následne vyzval kvestora STU, aby podrobnejšie informoval prítomných
senátorov a hostí o materiáli.
Kvestor STU vysvetlil podstatu predloženého materiálu, informoval, že pridelená
dotácia z MŠVV a Š SR bude v priebehu roka upravovaná z dôvodu pridelenia
účelovo určených prostriedkov (ďalšie prvky podprogramu 07712, stavby, rozvoj,
a iné) a korigovania zálohovo pridelených časti dotácie–štipendiá, príspevky na
stravovanie. V zmysle dotačnej zmluvy je STU viazaná použiť poskytnuté dotácie
v súlade so zámermi a cieľmi programu, podprogramov a prvkov, z ktorých sú tieto
dotácie financované, pri dodržaní záväzných ukazovateľov a všetkých ďalších
podmienok stanovených v dotačnej zmluve.
Ďalej uviedol, že v súlade so Všeobecnými zásadami tvorby rozpočtu STU,
prerokovanými v AS STU uznesenie č.14.2/2009 sa pri rozdelení dotácií v rámci
podprogramu vzdelávanie a podprogramu veda – prvok inštitucionálna veda
použije pravidlo „50/30/20“, s tým, že pri aplikácii pravidla „50/30/20“ sa za
uplynulé roky nebudú zohľadňovať objemy dotácií, ktoré predstavovali úpravy
dotácie za vzájomne poskytované výkony vo vzdelávaní, tzn:
- 50% dotácie na rok 2018 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielu
na vypočítanej výkonovej dotácii 2018,
- 30% dotácie na rok 2018 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielu
na schválenej dotácii 2017
- 20% dotácie na rok 2018 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielu
na schválenej dotácii 2016.
Pri aplikácii pravidla „50/30/20“ sa nezohľadňujú dotácie účelovo určené z úrovne
MŠVVŠ SR, účelovo určené z úrovne STU a dotácie na celouniverzitné výdavky.
Tiež informoval, že pridelená dotácia na rok 2018 predstavuje navýšenie o 707 tis.
€ viac oproti roku 2017.
EK AS STU prerokovala materiál – Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2018 na
svojom zasadnutí dňa 09.04.2018.
Materiál uviedol pán kvestor.
V rozsiahlej diskusii k materiálu odzneli najmä otázky a pripomienky smerujúce
k softvérovým systémom a k nákupu databáz, výdavky na ich prevádzku,
modernizáciu, k rozlišovaniu používania programov medzi jednotlivými
používateľmi (fakulty).Ďalšie príspevky smerovali najmä nápočtu publikácií,
k rozpočtu R-STU a ďalších čiastok z fondu obnovy, k financovaniu UVP.
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Predseda EK AS STU predniesol námietku člena EK k zápisnici zo zasadnutia EK
AS STU, konkrétne k hlasovaniu k návrhu uznesenia č. 1/2/2018 a č. 3/2/2018,
v ktorej uvádza, že sa jednoznačne v týchto bodoch programu zasadnutia EK zdržal
hlasovania v oboch prípadoch. Zápis bude teda opravený.
Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1/2/2018: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU - rozpis
dotácie na rok 2018 a odporúča AS STU schváliť materiál s pripomienkami.
Diskusia:
Senátor Rohaľ-Iľkiv otvoril diskusiu k softvérovým systémom a k nákupu databáz,
zdá sa mu, že sú vysoké výdavky na ich prevádzku, modernizáciu, či sú to
pravidelné licenčné poplatky celouniverzitné? V minulosti boli financie rozpísané.
Aká výška poplatkov bude poskytnutá tento rok na licencie ako je MATLAB,
ANSYS, LabVIEW, ePorady a pod.? Natíska sa aj otázka licenčnej politiky a s ňou
súvisiace poskytovanie osobných personálnych profilov – prečo je to nutné pri
využívaní týchto databáz.
Senátor Nahálka vyjadril svoj nesúhlas k takémuto rozdeleniu – na fakulte takéto
licencie nepoužívame, ale fakulta sa aj tak podľa rozpisu dotácií podieľa na ich .
financovaní. Pre potreby fakulty používame iné licencie, ktoré si sami financujeme.
Vyjadruje nesúhlas k spätnému prideľovaniu dotácie. Vlastne dotujeme ostatné
(niektoré fakulty). Na záver vyslovil návrh, aby materiál v takejto podobe nebol
schválený.
Senátor Janíček sa vyjadruje k rozpočtu a to k mzdovým prostriedkom, dotáciám,
ktoré nie sú dobré pre CAŠ a Vydavateľstvo – neúmerne vysoký rozpočet. Vysoká
je aj vyčlenená čiastka na obnovu autoparku Rektorátu. Pýta sa prečo platíme
výmenu umelého trávnika z rozpočtu a či je potreba jeho výmeny ako aj obnovy
autoparku?
Senátor Bobrík k umelému trávniku CAŠ – je potrebná sanácia vzhľadom na
aktivity moderného športu. Trávnik je v užívaní od roku 2008 a využívaný je
v dvoch líniách. Jednak tu prebieha pedagogický proces Tv katedier jednotlivých
fakúlt STU a v druhom rade slúži aj ako príjmová zložka STU (odplatné prenájmy
športovísk). Ďalej reaguje na rekonštrukcie plavární, ktoré je nutné postupne
vykonať, aby nedošli do takého stavu v akom je plaváreň Bernolák.
Kvestor STU sa vyjadruje k pripomienkam senátorov Janíčka a Nahálku v tom
zmysle, že smerujú k minoritným položkám.
Rozpis dotácií zohľadňuje aj zostatky z predošlých rokov (Vydavateľstvo)
Prorektor STU pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie
udáva, že najväčšie licencie ako ANSSYS –ide o udržiavací poplatok na 14
mesiacov vo výške 24 tis. €, MATLAB (ponúka širokú možnosť použitia) poplatok na 16 mesiacov je 70 tis. € a každoročne sa mení. Podobné problémy

ohľadne financovania licencií majú aj univerzity v Košiciach a v Žiline. Je tu však
snaha riešiť problém týchto poplatkov spolu. Momentálne prebiehajú rokovania.
Senátor Hruštinec nemá námietky voči schváleniu rozpočtu, schváliť ho je
potrebné, ale zdá sa mu , že poslednú dobu stále viac peňazí ide na rektorát STU na
úkor SvF. Navrhuje optimalizovať priority rozdelenia.
Senátorka Končeková plne podporuje vyjadrenie senátora Hruštinca s aplikáciou
na FA. Takéto delenie financií môže byť zničujúce pre FA (veľmi málo publikácií).
Tiež sa pýta, prečo sa v súčasnosti idú kupovať autá?
Senátorka Pavlovičová sa vyjadruje k pripomienkam, ktoré predložil dekan FEI na
rokovanie EK AS STU. Senátor Hudec ako predseda EK odpovedá, že EK nemá
možnosť meniť materiál predložený na rokovanie komisie. Vysvetlenie podáva
kvestor STU – koncepčná zmena publikačnej činnosti. Vysvetlenie podal aj
k príspevku senátora Hruštinca – rozdeliť položky do dvoch . K problematike
publikačnej činnosti sa vyjadruje aj rektor STU a podáva obsiahle vysvetlenie aj
k investičnému plánu.
Dekan SjF STU vystúpil ako hosť so svojim príspevkom, ktorým podporil
chválenie návrhu rozpočtu na rok 2018 tak ako je predložený do AS STU.
Návrh uznesenia č. 1.2/2018:
Akademický senát STU schvaľuje Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2018
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 29 proti: 0, zdržal sa: 7)
AS STU schválil uznesenie č. 1.2/2018 väčšinou hlasov.
K bodu 6/ - Rozpočet STU – rozpis dodatku č. 1 k dotačnej zmluve –
valorizácia (informácia)
Podpredseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
oboznámil senátorov o predloženom materiáli.
Slovo potom odovzdal predsedovi EK AS STU, ktorá ho prerokovala na svojom
zasadnutí 09.04.2018, a ktorý informoval o prerokovaní materiálu s pripomienkou
doplnenia o počet doktorandov k 31.03.2018.
EK AS STU prerokovala materiál a po diskusii prijala Uznesenie č.2/2/2018:
EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU – rozpis dodatku č. 1 k dotačnej
zmluve – valorizácia (informácia) a po zapracovaní pripomienky berie materiál na
vedomie.
Kvestor STU informuje, že horeuvedené uznesenie bolo splnené.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
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Návrh uznesenia č. 2.2/2018:
Akademický senát STU berie na vedomie rozdelenie dotácie na zabezpečenie

zvýšenia tarifných platov nepedagogických zamestnancov a štipendií
doktorandov od 1.1.2018
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.2/2018 jednomyseľne.
K bodu 7/ - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
STU v prospech Bratislavskej teplárenskej, a. s.
Podpredseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
oboznámil senátorov o predloženom materiáli. Slovenská technická univerzita
v Bratislave (ďalej len „STU“) bola zo strany Advokátskej kancelárie Zárecký
Zeman, sídlo: Medená 18, 811 02 Bratislava, konajúcej v mene spoločnosti Park
One Bratislava, s. r. o., sídlo: Laurinská 18, 811 01 Bratislava požiadaná
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s., sídlo: Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO.
35823542 (ďalej len „spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.“), a to za účelom
údržby, prevádzky a opráv prípojky horúcovodu (ďalej len „horúcovod“). Pozemky
sa nachádzajú na rohu Námestia slobody a Kollárovho námestia a sú v užívaní
Strojníckej fakulty STU (príloha). Návrh na zriadenie vecného bremena bol
prerokovaný na zasadnutí Vedenia STU dňa 28.03.2018 a na zasadnutí Kolégia
rektora STU dňa 04.04.2018. Akademický senát SjF STU vyjadril súhlas so
zriadením vecného bremena.
Predsedníčka LK AS STU informovala o prerokovaní materiálu v legislatívnej
komisii dňa 09.04.2018.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh. a po diskusii navrhuje
AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie
predložené zo strany predkladateľa doplnené v časti za zátvorkou o presné
označenie subjektu, v prospech ktorého sa schvaľuje zriadenie vecného bremena
vrátane aktuálnych identifikačných údajov spolu s číslom registra, v ktorom je
uvedený subjekt zapísaný
Ekonomická komisia AS STU prerokovala predložený materiál, ktorý uviedol pán
kvestor. Vysvetlil podstatu zriadenia vecného bremena. Pozemky sa nachádzajú na
rohu Námestia slobody a Kollárovho námestia a sú v užívaní Strojníckej fakulty
STU. Prevádzka a údržba horúcovodu je aj v záujme STU, a to z dôvodu
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zosúladenia právneho stavu so stavom skutkovým. EK AS STU po diskusii prijala
uznesenie č. 2/2/2018: EK AS STU prerokovala materiál Návrh na zriadenie
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech Bratislavskej
teplárenskej, a. s. a súhlasí s návrhom na zriadenie vecného bremena.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 3.2/2018:
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje návrh rektora na zriadenie vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (k. ú. Staré Mesto: parc. č. 21738/6 a parc. č. 21725/9) v prospech
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava
- mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 823 542, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa a odporúča materiál predložiť na
vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.
Podpredseda 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. 3.2/2018 jednomyseľne.
K bodu 8/ - Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy
z roku 2017
Podpredseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU,
ktorý informuje, že z fondu obnovy vytvoreného z dotácie MŠ VVaŠ SR roku
2017 bola vyčlenená čiastka vo výške 540 000 € na vybudovanie Športového
centra STU (bazén+ telocvičňa na ŠD J. Hronca). Okrem toho sa počítalo
s kapitálovou dotáciou z MŠ a z výnosu predaja telocvične Mladosť. Tieto zložky
vo viaczdrojovom modeli financovania sa nepodarilo zabezpečiť. Na predmetnú
akciu bolo k 31.3.2018 vynaložených 84 696 € za realizáciu projektovej
dokumentácie.
Vzhľadom na vysokú predpokladanú hodnotu rekonštrukcie Športového centra
STU (bazén+ telocvičňa na ŠD J. Hronca - cca 5 mil.) navrhujeme odloženie jej
realizácie až do získania potrebného množstva finančných prostriedkov a zostatok
čiastky vo výške 455.304,-€ presunúť na opravu bazéna a jeho technologického
zázemia na Stavebnej fakulte.
Predseda EK AS vyzval senátora Hruštinca, ktorý žiada doplniť zápis zo
zasadnutia EK AS STU, a to v jeho príspevku: „Hlavným dôvodom požiadavky na
rekonštrukciu bazéna je, že podľa vypracovaného statického posudku a projektovej
dokumentácie je bazén v havarijnom stave stavebných častí (statické poruchy,
trhliny v nosných konštrukciách bazéna ...) a technologických zariadeniach
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strojovne bazéna (technologické zariadenia sú za hranicou životnosti a majú viac
ako 40 rokov). Bazén slúži na výučbu nielen študentov SvF ale aj iných fakúlt a je
k dispozícii aj pre ostatných zamestnancov STU. Ak bude z dôvodu neriešenia
havarijného stavu bazén na SvF STU zatvorený, prípadne nálady na jeho nové
sprevádzkovanie budú násobne väčšie. Poskytnuté peniaze vykryjú iba približne
2/3 z potrebných nákladov a ostatné náklady si bude musieť SvF zabezpečiť z
vlastných zdrojov.“
Predseda EK AS informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU prijatím
uznesenia č.4/2/2018: Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál Zmena
účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy z roku 2017 a odporúča ho
schváliť bezo zmien.
Diskusia :.
Senátor Bobrík mal príspevok k výške ceny za prenájom bazénu pre výučbu
plávania pre katedry Tv našich fakúlt.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli
Návrh uznesenia č. 4.2/2018:
Akademický senát STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov z fondu obnovy z r. 2017 podľa predloženého materiálu
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 34 proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.2/2018 väčšinou hlasov.
K bodu 9/ - Výročná správa o činnosti STU za rok 2017
Podpredseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU,
ktorý informoval senátorov o povinnosti vypracovávať každoročne na základe
požiadaviek MŠVVaŠ SR. Prílohou tohto materiálu je aj tabuľková časť.
EK AS STU prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí dňa 09.04.2018
a prijala uznesenie č.5/2/2018: po jazykovej korektúre a úprave materiálu do
jedného súboru ho navrhuje schváliť.
Diskusia :
Prorektor Peciar vysvetľuje, že tento materiál – textová časť a tabuľková časť – si
MŠVVaŠ SR vyžaduje zaslať každú časť samostatne.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli .
Návrh uznesenia č. 5.2/2018:
Akademický senát STU v Bratislave prerokoval materiál Výročná správa o činnosti
STU za rok 2017 a po vykonaní jazykovej korektúry ho schvaľuje.

Podpredseda 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. 5.2/2018 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na
nájom nehnuteľných vecí STU
Podpredseda 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.
Kvestor STU predložil na rokovaní AS STU ústne na schválenie dodatok č. 2 k NZ
- prenájom nebytových priestorov od 01.05.2018 ŠD Mladosť – úschovňa
bicyklov pre študentov.
Predseda EK AS STU navrhuje tento návrh dodatku (poradové číslo 11) schváliť
spolu s predloženým materiálom .
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie .
Návrh uznesenia č. 6.2/2018:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom
dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami spolu s ústne
predloženým návrhom dodatku č. 2 na predĺženie platnosti NZ
Podpredseda 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. 6.2/2018 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

MEDECO spol. s.r.o., Bezeková 2034/21, 841 02 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.:63066/B.
dodatkom č. 2 k Zmluve č. 5/2017 R-STU o nájme nebytových
priestorov v bode 3.3. sa služby spojené s nájmom rozširujú
o služby podateľne – predmetom Zmluvy č. 5/2017 R-STU
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor (NP)
nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova
3 v BA, v objekte ,,D“, piate poschodie, kancelársky priestor č.
504 o výmere 14,76m2, č. 505 o výmere 14,76m2, č. 506
o výmere 13,24m2 a č. 507 o výmere 14,76m2,
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

predmet nájmu spolu: 57,52m2.
kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.04.2017 – 31.03.2020
kancelársky priestor (57,52m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 3 451,20
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 862,80 €,
nájomné spolu ročne: 3 451,20 €/rok.
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
S-TEAM Lab, spol. s.r.o., Martina Granca 3451/10, 841 02
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.:9275/B.
dodatkom č. 4 k zmluve R-STU č. 12/2014 o nájme NP sa
rozširuje predmet nájmu nachádzajúci sa v budove FEI STU,
Ilkovičova 3 v BA, v bloku B, druhé poschodie o kancelársky
priestor č. 213a o výmere 2,66m2 a č. 214 o výmere 13,24m2,
predmet nájmu spolu: 254,09m2.
kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.02.2014 – 31.01.2019
kancelársky priestor (84,70m2) – 59,33 €/m2/rok, t. j. 5 025,25
€/rok,
laboratórny priestor (169,39 m2) – 39,15 €/ m2/rok, t. j. 6 631,62
€/rok
štvrťročná výška nájomného je 2 914,22 €,
nájomné spolu ročne: 11 656,87 €/rok.
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.

3.

Predkladá:

dekan FEI STU

Nájomca:

MIKOM SERVIS spol. s.r.o., Červeňákova 11, 841 01
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.:28879/B.
dodatkom č. 4 k zmluve č. 10/2014 R-STU sa predlžuje
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok nachádzajúci sa v
budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, v bloku B, siedme
poschodie, č. dverí 702 o výmere 21,56m2 a dielenský priestor
v objekte D v suteréne (-3,60) č.07 o výmere 12,82m2,
predmet nájmu spolu: 34,38m2.
kancelársky a dielenský priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.02.2014 – 31.01.2019
kancelársky priestor (21,56m2) – 54,57 €/m2/rok, t. j. 1 176,53
€/rok, dielensky priestor (12,82 m2) – 45,90 €/ m2/rok, t. j.
588,44 €/rok, štvrťročná výška nájomného je 441,24 €,
nájomné spolu ročne: 1 764,97 €/rok.
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

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
4
.

Nájomca:

Predmet nájmu:
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.

Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU, Nám.
Slobody 17, 812 31 Bratislava,
nájomca je zapísaný na MV SR, sekcia VS odbor VVS, ako
občianske združenie pod číslom VVS/1-900/90-9498
dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov ÚZ
ŠDaJ STU č. 9702/0007/17 (č. 12/2017 R-STU) sa predlžuje
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový

Zápisnica č. 2/2018 AS STU zo dňa 16.04.2018
6

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
5
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

priestor v ŠD Mladá Garda, Račianska č. 103, Bratislava,
nachádzajúci sa v suteréne bloku D, miestnosť č. 01 HD – 1
0054 o výmere 12,83m2,
predmet nájmu spolu: 12,83 m2.
skladový priestor
01.05.2018 – 31.12.2019
skladový priestor (12,83m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 12,83€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 3,21 €,
nájomné spolu ročne: 12,83 €/rok.
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
ENFEI, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 94203/B.
dodatkom č. 3 k zmluve R-STU č. 97/2013 sa mení sídlo
nájomcu a predmet nájmu – dočasne nepotrebný majetok;
nebytový priestor nachádzajúci sa na Ilkovičova 3 v BA,
v objekte ,,C“, prvé poschodie, kancelársky priestor č. 111
o výmere 14,77m2,
predmet nájmu spolu: 14,77m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.05.2018 – 31.12.2019
kancelársky priestor (14,77m2) – 51,36 €/m2/rok, t. j. 758,59
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 189,65 €,
nájomné spolu ročne: 758,59 €/rok.
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

Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:
7.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
služby:
Predkladá:
8.

Nájomca:

za

MUDr. Soňa Murčová, Brezová 16/487, 900 43 Hamuliakovo
nájomca je fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako
živnostenského zákona – slobodné povolanie
dočasne nepotrebný majetok nachádzajúci sa na Námestí
slobody v BA - vyhradené parkovacie miesto č. 16 nachádzajúce
sa na pozemku na parkovisku pred budovou SvF STU,
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto.
parkovanie osobného motorového vozidla ŠPZ SC 675 CO
od 01.05.2018 – 30.06.2020
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00
€/rok/1 státie,
polročná výška nájomného je 325,00 €,
nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok
nájomné je v súlade so smernicou1
-----------dekan SvF STU
MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
57935/B
dodatkom č. 3 k zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho
miesta sa predlžuje predmet nájmu; dočasne nepotrebný
majetok nachádzajúci sa na ul. Vazovova 5 v Bratislave, časť
pozemku označený ako č. 2,8,9 o celkovej výmere 28,79m2
predmet nájmu: 3 parkovacie miesta
parkovanie osobného motorového vozidla
01.05.2018 – 30.04.2019
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00
€/rok/1 státie,
nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 1 950,00 €/rok
nájomné je v súlade so smernicou1
-----------------vedúci ÚPaKR R-STU
BCDlab, o. z., Kulíškova 1001/35, 821 08 Bratislava-Ružinov
nájomca je zapísaný na MV SR, sekcia verejnej správy,
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
Náklady
služby:
Predkladá:
9.

za

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:
10.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve; dočasne nepotrebný
majetok nachádzajúci sa na brehu vodnej plochy Hrušovskej
zdrže, kat. územie Kalinkovo; pozorovateľňa vtáctva, ktorú tvorí
prístrešok pre fotografov,
predmet nájmu spolu: pozorovateľňa vtáctva.
vykonávanie udržiavania a prevádzkovania pozorovateľne
DUNA
päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme
obvyklé nájomné za užívanie nehnuteľného majetku vo
vlastníctve STU určené v čase uzavretia nájomnej zmluvy
nájomné je v súlade so smernicou1.
-------------------------------

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
služby
a energie:

za

dekan FA STU
Mileware, s.r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 50615/B
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU sa predlžuje
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok – pozemok
označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, ul. Staré
Grunty 53 v BA, pozostávajúci z parkovacích miest č. 11,12 a 8,
každé o rozlohe 2,5m x 5m,
predmet nájmu spolu: 3 parkovacie miesta.
parkovanie motorových vozidiel
01.07.2018 – 30.06.2020
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00
€/rok/1 státie,
štvrťročná výška nájomného je 135,00 €/3 státia
nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 540,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
-----------------riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Mileware, s.r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 50615/B
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU sa predlžuje
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový
priestor v ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 53 v BA nachádzajúci
sa na 1.poschodí, internát A, blok E, pozostávajúci z miestnosti

Predkladá:
11.

Nájomca:
Predmet
nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
služby
a energie:

za

č. 106 – kancelária o výmere 57,50m2 a z miestnosti č. 107 –
sklad o výmere 10,70m2,
predmet nájmu spolu: 68,20m2.
vykonávanie administratívnych prác spojených s predmetom
podnikania
01.05.2018 – 30.04.2020
miestnosť č. 106 (57,50m2) – 55,00 €/m2/rok, t. j. 3 162,50
€/rok, miestnosť č. 107 (10,70 m2) – 24,00 €/ m2/rok, t. j.
256,80 €/rok, štvrťročná výška nájomného je 854,83 €,
nájomné spolu ročne: 3 419,30 €/rok,
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
O. Z. YNET, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný na MV SR, sekcia VS odbor VVS, ako
občianske združenie pod číslom VVS/1-900/90-17701-1
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU sa predlžuje
a mení
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok;
nebytový priestor v ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 53 v BA
nachádzajúci sa na prízemí
bloku B1 o výmere 9,00m2
a z miestnosti č. 05.15 o výmere 21,50m2 a miestnosti č. 05.16
o výmere 11,90m2
predmet nájmu spolu: 42,40m2.
skladový priestor na úschovu bicyklov
01.05.2018 – 30.04.2019
miestnosť č. 05.14 (9,00m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 9,00€/rok,,
miestnosť č. 05.15 (21,50m2) – 1,00 €/ m2/rok, t. j. 21,50 €/rok,
miestnosť č. 05.16 (11,90m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 11,90 €/rok
nájomné spolu ročne: 42,40 €/rok,
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
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Predkladá:

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

K bodu 11/ - Rôzne
- Návrh dodatku č. 1 k OP Projektového strediska STU
Rektor STU predkladá na prerokovanie AS materiál, ktorý súvisí so zrušením
jednej z organizačných zložiek Projektového strediska STU.
Legislatívna komisia AS prerokovala predmetný materiál na mimoriadnom
zasadnutí dňa 16.04.2018
Členovia LK mali výhrady k tomu, že nebol dodržaný procesný postup a lehoty,
vyplývajúce z Rokovacieho poriadku AS STU zo dňa 25.2.2013 v platnom znení.
Na základe skutočnosti, že materiál AS STU neschvaľuje, iba prerokováva,
pristúpili k jeho prerokovaniu s podmienkou, že v budúcnosti treba dodržať
predkladacie lehoty a prerokovanie materiálov v grémiách pred ich predkladaním
na rokovanie komisie a na rokovanie AS STU, inak sa nimi LK AS STU nebude
zaoberať.
LK mala k predloženému materiálu nasledovné pripomienky:
1. V texte dodatku č. 1 v čl. II v bode 1 opraviť dátum prerokovania
Akademickým senátom STU z 12. apríla 2018 na 16.apríla 2018.
2. Uvedenú zmenu dátumu zapracovať aj v texte Úplného znenia
Organizačného poriadku Projektového strediska Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v tých častiach textu, kde je uvedený dátum
nesprávne .
Navrhované pripomienky boli zo strany predkladateľa akceptované.
Legislatívna komisia navrhuje AS STU prijať k predloženému materiálu
nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
dodatku číslo 1 k Organizačnému poriadku Projektového strediska Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať
so zapracovanými pripomienkami LK AS STU.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie .

Akademický senát STU v Bratislave prerokoval návrh dodatku číslo 1 k
Organizačnému poriadku PS STU v Bratislave a odporúča predmetný dodatok
vydať so zapracovanými pripomienkami LK AS STU.
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.2/2018 jednomyseľne.





rektor STU poďakoval senátorom za priebeh zasadnutia senátu a zároveň
pozval prítomných na zasadnutie STU, ktorá udelí čestný doktorát Bebovi
Whiteovi – vedcovi z USA, ktorý stál pri zrode webu
senátorka Končeková mala pripomienku k vydávaným publikáciám,
konkrétne k ich grafickej úprave
najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 28.05.2018
predseda AS STU požiadal senátorov, aby svoju prípadnú neúčasť na
zasadnutiach AS STU nahlasovali vopred (mailom, telefonicky).

Milan Andráš, v. r.
podpredseda AS STU
Overovatelia zápisnice:
Ladislav Gulan, v. r.

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

Vladimír Nečas, v. r. ................................

Zapísala dňa 16.04.2018: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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