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 25.06.2018 o 14.00 hod.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 27 senátorov
Ospravedlnení: senátori: 14
Nezúčastnili sa: senátori: B. Junasová, R. Kutláková, E. Štefancová
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, O. Moravčík,
M. Michalička, E. Jevčáková, J. Janovec, N. Jančovičová, O. Matúšková,
L. Švecová
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 28.05. 2018
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh rozpočtu STU na rok 2018
6. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU
v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.
7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20.
odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2019/2020 na
STU, Ústave manažmentu
8. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v
akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu
9. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v
akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu

10. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných
programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v
akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu
11. Príprava volieb kandidáta na rektora
12. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na
nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
13. Rôzne
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Ján
Híveš, ktorý privítal senátorov a prítomných hostí.
K bodu 2/ – Prezentácia,
a overovateľov zápisnice

schválenie

programu,

voľba

skrutátorov

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
M. Naď, V. Vranič
- za overovateľov boli navrhnutí:
Š. Václav, P. Lacko
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 27 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia a dal hlasovať
o predloženom programe.
Prezentovalo sa: 27 členov AS STU.
Hlasovanie :
(za: 27 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 28.05.2018.
Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 28.05.2018 neboli vznesené žiadne
pripomienky.

Zápisnica č. 4/2018 AS STU zo dňa 25.06.2018
1

PAS STU, konané dňa 11.06.2018 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho
zasadania AS STU. Predseda AS STU poveril predsedov EK, LK a PK AS STU ,
aby zabezpečili prerokovanie príslušných materiálov vo svojich komisiách..
Ekonomická a legislatívna komisia zasadali dňa 18.06.2018 a PK materiály
prerokovala elektronicky dňom 21.06.2018.
PAS sa na svojom zasadnutí navrhlo zloženie volebnej komisie pre realizáciu
volieb kandidáta na rektora STU. Navrhnutá bola komisia v zložení:
1. prof. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc.
2. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
3. prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
4. doc. Ing. Štefan Gužela, PhD
5. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
6. Ing. Jakub Šimko, PhD.
7 .prof. Ing. František Uherek, PhD.
8. JUDr. Janka Zajacová, PhD.
9. Bc. Jozef Hurban, študent
10.Bc. Branislav Šulgan, student
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.
P. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach:
 okrem zvoleného nového kandidáta na dekana MTF STU - prof. Ing.
Miloš Čambál, CSc. bol zvolený aj na FA STU prof. Ing. arch. Pavel
Gregor, PhD.
 19.6.2018
 Digitálna koalícia na FIIT STU + VZ APZ (Asociácia
priemyselných zväzov)
 podpis MOU s Technical University of Sofia, Bulharsko za
účasti prezidenta SR
 výzvy k projektom ŠF EÚ
 Karlova univerzita zakladá Techtransfer, s.r.o. podľa vzoru STU
 stav prihlášok – zvýšenie cca 20% (mimo MTF a FA)
KÓLEGIUM REKTORA a VEDENIE STU
Okrem dnes predložených materiálov sme sa zaoberali aj:

1. Návrh smernice rektora "Pravidlá vydávania časopisu SPEKTRUM STU"
2. Analýza súladu s GDPR
3. Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2018/2019

VEDA
1.Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov –
vyhodnotenie výzvy – granty boli odovzdané
PROJEKTOVÝ ROZVOJ a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Účasť STU na veľtrhoch 2018
- prijatý rad opatrení
o
o

analýza správaní sa konkurenčných škôl
kanály informovania, pôsobenia na študentov + efektívnosť

K bodu 5/ - Návrh rozpočtu STU na rok 2018
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu, rektorovi STU,
ktorý materiál stručne uviedol s tým,. že po prerokovaní v AS STU bude materiál
predložený na SR STU. Slovo odovzdal kvestorovi STU - návrh rozpočtu STU na
rok 2018 vychádza z návrhov rozpočtov
jednotlivých súčastí STU –
fakúlt, univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU. Pri zostavovaní návrhu
rozpočtu sa vychádzalo z potreby zabezpečiť nutné náklady jednotlivých súčastí
a náklady, ktoré vzniknú realizovaním výdavkov, ktoré vyplývajú z účelovo
určených finančných prostriedkov pridelených dotačnou zmluvou zo ŠR.
EK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí 18.06.2018 bez
pripomienok.
Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 1.4/2018:
Akademický senát schvaľuje návrh rozpočtu Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave na rok 2018.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
(za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 1.4/2018 jednomyseľne.
K bodu 6/ Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve STU v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
oboznámil senátorov s podstatou predloženia tohto materiálu.
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ZSE, a. s. požiadala STU o zriadenie vecného bremena s cieľom vybudovania a
využívania inžinierskych sietí potrebných pre umiestnenie a prevádzkovanie
rýchlonabíjacích staníc pre vozidlá s elektrickým pohonom na pozemkoch vo
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pozemky sa nachádzajú
pred Rektorátom STU na ulici Vazovova 5, 812 43 Bratislava
EK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí 18.06.2018 bez
pripomienok.
LK 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.
Ide o nasledovné údaje spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2852/B.
Doplnené uznesenie, ktoré LK navrhuje schváliť v AS STU, znie:
„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh
rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 2139 k. ú. Staré Mesto:
parc. č. 7993 a parc. č. 7992/15) v prospech Západoslovenská energetika, a.s. so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2852/B a odporúča
materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej
rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“.
Diskusia:
Senátor Rohaľ-Iľkiv mal otázku, či bude táto prevádzka rentabilná vzhľadom na
počet elektromobilov jazdiacich v súčasnosti.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 2.4/2018:

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje
návrh rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 2139 k.
ú. Staré Mesto: parc. č. 7993 a parc. č. 7992/15) v prospech Západoslovenská
energetika, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 2852/B a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie

predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.4/2018 jednomyseľne.
K bodu 7/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20.
odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2019/2020 na STU,
Ústave manažmentu
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
oboznámil senátorov o predložených materiáloch. a vyzval prorektora Stanka, aby
stručne prezentoval ich obsah. Povedal, že sa jedná v podstate o materiály, ktoré sa
predkladajú na AS pravidelne a niektoré pripomienky boli vydiskutované
elektronicky medzi členmi pedagogickej komisie AS STU, členovia nevzniesli
zásadné pripomienky a preto ho odporúča schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
Senátor Lukeš informoval členov AS o svojej otázke v rámci elektronického
prerokovávania materiálov v PK a to, či je aj študijný program IPPP akreditovaný.
Prorektor Stanko potvrdil, že všetky ŠP na akademický rok 2019-2020 sú
akreditované.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 3.4/2018:
Akademický senát STU schvaľuje materiál:
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov
investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky
a manažment v akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu bez
pripomienok.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
(za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.4/2018 jednomyseľne.
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K bodu 8/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie
v akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov
priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. v akademickom roku 2019/2020 na STU,
Ústave manažmentu bez pripomienok.

Návrh uznesenia č. 4.4/2018:
Akademický senát STU schvaľuje materiál:
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov
priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku
2019/2020 na STU, Ústave manažmentu bez pripomienok.

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
(za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 6.4/2018 jednomyseľne.

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
(za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 4.4/2018 jednomyseľne.

K bodu 11/ - Príprava volieb kandidáta na rektora
Predseda AS STU informoval prítomných o zasadnutí P AS, na ktorom
predsedníctvo rokovalo aj o návrhu prípravy volieb, o návrhu zloženia volebnej
komisie a o vypracovaní harmonogramu volieb kandidáta na rektora na volebné
obdobie 2019 – 2023.
P AS STU na svojom zasadnutí navrhlo zloženie volebnej komisie pre realizáciu
volieb kandidáta na rektora STU o čom informoval jeho predseda.

K bodu 9/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie
v akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu
Návrh uznesenia č. 5.4/2018:
Akademický senát STU schvaľuje materiál:
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov
priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku
2019/2020 na STU, Ústave manažmentu bez pripomienok.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
(za: 27 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.4/2018 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských
študijných programov priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. v akademickom
roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu
Návrh uznesenia č. 6.4/2018:
Akademický senát STU schvaľuje materiál:

Z dôvodu zmeny v návrhu členov volebnej komisie za študentskú časť, sa pred
začatím zasadnutia AS o 13:30 hod. zišlo PAS na mimoriadnom zasadnutí , na
ktorom prijalo zmenený návrh zloženia volebnej komisie pre realizáciu volieb
kandidáta na rektora STU..
Členmi VK AS STU za študentskú časť akademického senátu STU sa tak stali
Milan Švolík a Bc. Renáta Kutláková.
Predseda AS vyzval predsedníčku LK AS STU JUDr. Zajacovú, aby informovala
o priebehu prerokovania návrhu prípravy volieb, návrhu zloženia volebnej komisie
a o vypracovaní harmonogramu volieb kandidáta na rektora na volebné obdobie
2019 – 2023.
Legislatívna komisia AS prerokovala tento bod programu na zasadnutí komisie dňa
18.06.2018 a navrhuje prijať uznesenie v znení :
AS STU schvaľuje návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na
rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 bez pripomienok.
Predseda AS prečítal aj návrh sčítacej komisie pre hlasovanie o návrhu PAS STU
na členov VK AS pre voľby kandidáta na rektora STU:
J. Zajacová – predsedníčka
M. Andráš - člen
Ľ. Hruštinec - člen
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Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 27 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh na zloženie sčítacej komisie bol schválený jednomyseľne.
Následne predseda AS vyhlásil (v súlade s čl.. 2, bod 2) prílohy č. 1 Štatútu STU)
tajné hlasovanie o návrhu P AS STU na voľby členov volebnej komisie pre voľby
kandidáta na rektora STU.
Počet oprávnených voličov : 44
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom: 27
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov: 27
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0

27

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. 8.4/2018:
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 27 členov AS STU.
(za: 27, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.4/2018 jednomyseľne.
1.

AS STU schválil návrh PAS STU na zloženie volebnej komisie pre voľby
kandidáta na rektora STU väčšinou hlasov.
Správa sčítacej komisie je prílohou tejto zápisnice.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Volebná komisia AS pre voľby kandidáta na rektora STU si na svojom najbližšom
zasadnutí zvolí svojho predsedu.
Návrh uznesenia č. 7.4/2018.
Akademický senát STU vyhlasuje voľby kandidáta na rektora STU v Bratislave
a schvaľuje návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora
STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Účel nájmu:

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 27 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 27 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.4/2018 jednomyseľne.
K bodu 8/ - 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.

Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

S-TERM s.r.o., Pavlovova 3, 821 08 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
49588/B
dodatkom č. 1 k NZ č. 54/2014 R-STU sa predlžuje predmet
nájmu a zvyšuje sa výška nájomného za užívanie dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
v areáli SvF STU na Technickej ul. 5 v BA, v objekte haly M3
pozostávajúceho z miestnosti č. 37 – sklad o výmere 24,30m2,
skladový priestor č. 29 o výmere 30,60m2, učebňa č. 25
o výmere 68,40m2, skladový priestor č. 30a o výmere 21,30m2,
skladový priestor č. 30b o výmere 23,00m2, skladový priestor č.
28 o výmere 20,50m2, skladový priestor č. 26 o výmere
13,30m2, sociálne zariadenie č. 32 o výmere 11,70m2,
predmet nájmu: 213,10m2.
skladovanie materiálu a náhradných dielov a odbornej
inštruktáže technikov
01.07.2018 – 30.06.2022
výška nájomného sa zvyšuje o 119,54 € ročne,
štvrťročná výška nájomného je 1 355,16 €,
nájomné spolu ročne: 5 420,64 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa prvého mesiaca
daného štvrťroka. Prípadný preplatok bude vrátený formou
zápočtu, t. j. odpočtom z prvej nasledujúcej zálohovej faktúry
po vyúčtovaní polroka.

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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Predkladá:
2.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

3.

dekan SvF STU
S-TERM s.r.o., Pavlovova 3, 821 08 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
49588/B
dodatkom č. 1 k NZ č. 55/2014 R-STU sa predlžuje predmet
nájmu za užívanie dočasne nepotrebného majetku; dve
parkovacie miesta v objekte SvF STU na Technickej ul. 5 v BA,
predmet nájmu spolu: 2 parkovacie miesta.
parkovanie vozidiel zamestnancov nájomcu
01.07.2018 – 30.06.2022
2 parkovacie miesta – 180,00 €/1 parkovacie miesto/rok; t. j.
360,00 €/rok,
nájomné spolu ročne: 360,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
--------------

dekan SvF STU

Nájomca:

Ing. Miloslav Tengler, Aut. Ing. – diagnostika, Pri Hradnej
studni 4, 811 03 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri
OÚ Bratislava, číslo živ. registra: 101-3012
dodatkom č. 1 k NZ č. 51/2015 R-STU sa predlžuje predmet
nájmu a zvyšuje sa výška nájomného za užívanie dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
v bloku B SvF STU na Radlinského 11 v BA, pozostávajúci
z kancelárskeho priestoru o výmere 8,00m2,
predmet nájmu spolu: 8,00m2.
vykonávanie administratívnych činností
01.07.2018 – 31.03.2019
z pôvodných 117,59 €/m2/rok sa mení na 120,24 €/m2/rok,; t. j.
výška nájomného sa zvyšuje o 21,23 € ročne,
štvrťročná výška nájomného je 240,48 €,
nájomné spolu ročne: 961,93 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa prvého mesiaca
daného štvrťroka. Prípadný preplatok bude vrátený formou
zápočtu, t.j. odpočtom z prvej nasledujúcej zálohovej faktúry po
vyúčtovaní polroka.
dekan SvF STU

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Predkladá:

Predmet nájmu:

4
.

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
5
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Ynet občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR
pod číslom VVS/1 – 900/90 –17701
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor na
 ŠD Mladá Garda – bloky H, I, J, K, L na 1., 2., 3., 4.
poschodí
 ŠD Jura Hronca – A1/1 – A11/1; B1/1 – B11/1
 ŠD Nikosa Belojanisa – na 1., 2., 3., 4., 5. poschodí
 ŠD Dobrovičova – na 1., 2., 3., 4., 5., 6. poschodí
ŠD Mladosť – 058 – blok A1, 01 blok A2, 01 blok A3, 01 blok
A4, 01 blok B1, 01 blok B2, 04 blok B4, 05 blok C1, 01 blok 2,
01 blok C3, 01 blok C4, 01 blok D1, 05 blok D2, 01 blok D3,
01 blok D4
umiestnenie kabeláže a technologických skríň pre zabezpečenie
chodu internátnej internetovej siete v spoločných priestoroch
pre ubytovaných študentov
01.07.2018 – 30.06.2021
0,55 €/ubytovaný študent/rok, t. j. 2 198,90 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 549,73 €,
nájomné spolu ročne: 2 198,90 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
-----------riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR
pod číslom VVS/1 – 900/90 – 17701
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa
v:
1. ŠD Jura Hronca:
 blok B; č. 02HB 03 222 o výmere 15,20m2,
 blok A; č. 02HA 04 300 o výmere 14,44m2,
 blok B; č. 02HB 12 1122 o výmere 15,20m2,
2. ŠD Mladosť:
 blok C; č. 114,115,116 o výmere 42,44m2,
 blok I; č. 3, 027,026,017,019 o výmere
142,92m2,
3. ŠD Dobrovičova:
 6. poschodie; č. 647A o výmere 29,50m2,
4. ŠD Nikosa Belojanisa:
 2. poschodie; č. 02NB 03 236, 02NB 04 336
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
6.

Nájomca:

Predkladá:

Plavecký klub STU Trnava, J. Bottu 23, 917 24 Trnava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR
dodatkom č. 3 k NZ č. 42/2015 R-STU sa predlžuje predmet
nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor
nachádzajúci sa na prízemí budovy J. Bottu 23 v Trnave,
pozostávajúci z miestnosti č. 65 a 67 spolu s príslušenstvom
(WC, umyváreň, chodba) o výmere 32,76m2,
predmet nájmu: 32,76m2.
výkon administratívnych činností Plaveckého klubu STU Trnava
01.07.2018 – 30.06.2019
miestnosti spolu s príslušenstvom (32,76m2) – 16,00 €/m2/rok, t.
j. 524,16 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 131,04 €,
nájomné spolu ročne: 524,16 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou2
polročne preddavky vo výške 182,42 €. Najneskôr do konca
marca každého kalendárneho roka vykoná prenajímateľ
vyúčtovanie ročnej úhrady za služby v predchádzajúcom roku.
Nedoplatky alebo preplatky z vyúčtovania sú splatné do 15 dní
odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
dekan MTF STU

Nájomca:

Mgr. Danka Kolesárová – NEHNUTEĽNOSTI, Romanova

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

7.

o výmere 13,57m2,
5. ŠD Mladá Garda:
 blok S; č. 01 HS 01 0013 o výmere 6,13m2,
 blok I; č. 01 HI – 1 0097 o výmere 13,45m2.
predmet nájmu spolu: 292,85m2.
zabezpečovanie chodu internátnej siete
01.07.2018 – 30.06.2021
miestnosti (292,85m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j. 2 049,95 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 512,49 €,
nájomné spolu ročne: 2 049,95 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených
zálohových faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie.
Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených
faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
služby:

za

Predkladá:
8.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

35, 851 02 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri
Okresného úradu Bratislava
dodatkom č. 1 k NZ č. 50/2015 R-STU sa predlžuje predmet
nájmu a zvyšuje výška nájomného za dočasne nepotrebného
majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa v bloku B SvF STU
na Radlinského 11 v BA, pozostávajúci z kancelárskeho
priestoru o výmere 8,00m2,
predmet nájmu spolu: 8,00m2.
výkon administratívnej činnosti
01.07.2018 – 30.06.2021
kancelária (8,00m2) - z pôvodných 117,59 €/m2/rok sa zvyšuje
na 120,24 €/m2/rok, t. j. 961,93 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 240,48 €,
nájomné spolu ročne: 961,93 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
Zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka.
Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí polroka najneskôr do 20 dní
zúčtovaciu faktúru za dodanie energií a poskytnutie služieb.
Splatnosť nedoplatku zo zúčtovacej faktúry je 7 kalendárnych
dní odo dňa doručenia faktúry. Prípadný preplatok bude
nájomcovi vrátený formou zápočtu, t. j. odpočtom z prvej
nasledujúcej zálohovej faktúry po vyúčtovaní polroka
dekan SvF STU
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 71691/B
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor na ul. Botanická
v Trnave, nachádzajúci sa na prízemí budovy „Ťažké
laboratória“ pozostávajúci z kancelárie spolu s príslušenstvom
(WC, umyváreň, chodba) o výmere 318,24m2 + 6 parkovacích
miest nachádzajúcich sa v areáli nehnuteľnosti
predmet nájmu spolu: 318,24m2+ 6 parkovacích miest.
vykonávanie administratívnych činností, komerčné merania
a vzdelávacia činnosť
01.07.2018 – 31.12.2022
miestnosti spolu s príslušenstvom (318,24m2) – 33,00 €/m2/rok,
t. j. 10 501,92 €/rok,
polročná výška nájomného je 5 250,96 €,
6 parkovacích miest – 100,00 €/1 parkovacie miesto/rok, t. j.
600,00 €/rok,
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Náklady
služby:
Predkladá:
9.

za

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
10.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

polročná výška nájomného je 300,00 €
nájomné spolu ročne: 11 101,92 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
polročne preddavky vo výške 1 795,63 €, splatné do 14 dní po
obdržaní faktúry za elektriku, vodu a teplo.
dekan MTF STU
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 27882/B
dodatkom č. 1 k NZ sa predlžuje predmet nájmu dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
v budove SvF STU na Radlinského 11 v BA, v bloku C,
pozostávajúci z miestnosti o veľkosti 20,00m2 (23. podlažie),
priestory na/v budove SvF STU, časť pozemku a časť strechy
potrebných na umiestnenie optických trás,
predmet nájmu spolu: 20,00m2 + časť strechy + časť pozemku
umiestnenie optických trás
01.08.2018 – 31.07.2022
nájomca sa zaväzuje platiť ročné nájomné vo výške 2 051,82
€/rok
nájomné spolu ročne: 2 051,82 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
v nájomnom je zahrnutý ročný poplatok za poskytovanie služieb
vo výške 256,00 €/rok. Úhrada za poskytovanie elektrickej
energie bude účtovaná za jednotlivé kalendárne polroky, podľa
skutočného odberu odpočítaného Prenajímateľom na
inštalovanom elektromere Nájomcu na základe dodávateľských
faktúr.

Náklady
služby
a energie:
Predkladá:
11.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

dekan SvF STU
Ing. Andrej Ľupták – Centrum IT vzdelávania, Kupeckého
523/13, 821 08 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri
Okresného úradu Bratislava
dodatkom č. 3 k NZ č. 102/2016 R-STU sa predlžuje
predmet nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytový
priestor nachádzajúci sa Pionierskej ulici č. 15 v BA,
pozostávajúci z miestnosti č. 239 na 2. poschodí budovy spolu s
príslušenstvom
(chodba,
schodisko,
WC,
výťah)
o výmere30,80m2,
predmet nájmu: 30,80m2.
vykonávanie podnikateľskej činnosti

za

Predkladá:
12.

Nájomca:
Predmet nájmu:

01.07.2018 – 30.06.2019
miestnosť spolu s príslušenstvom (30,80m2) – 60,78 €/m2/rok, t.
j. 1 872,02 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 468,01 €,
nájomné spolu ročne: 1 872,02 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného
štvrťroka po uplynutí polroka prenajímateľ vyhotoví nájomcovi
zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok
dekan SjF STU
M&E Gastro s. r. o., Mierová 175, 821 05 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.
56862/B
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci
sa na ulici Dobrovičova 14 v BA, na prízemí v objekte ŠD
Dobrovičova, pozostávajúci z kuchyne a priľahlých priestorov
o výmere 294,75m2, sklad o výmere 10,99m2 a kancelária
o výmere 10,00m2,
predmet nájmu spolu: 315,74m2.
výroba jedál
01.08.2018 – 15.07.2019
kuchyňa a priľahlé priestory (294,75m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j.
2 063,25 €/rok,
sklad (10,99m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 109,90 €/rok,
kancelária (10,00m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 800,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 743,29 €,
nájomné spolu ročne: 2 973,15 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených
zálohových faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie.
Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených
faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV
SR pod číslom VVS/1 – 900/90 – 17701
dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU sa predlžuje a mení
predmet nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytový
priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladosť, Staré Grunty 53 v BA
pozostávajúci z miestnosti č. 4 (študovňa) na prízemí bloku I
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:
13.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:

o výmere 53,50m2, miestností nachádzajúcich sa na 2.
poschodí bloku I pozostávajúcich zo študovní č.202, 210, 212
o výmere 215,63m2, sociálne zariadenie č.201 o výmere
38,48m2, chodba o výmere 11,30m2, serverovňa č.211
o výmere 3,19m2, archív č.209 o výmere 13,58m2, kuchynka č.
208 o výmere 13,58m2,
predmet nájmu spolu: 349,26m2.
študovňa pre ubytovaných študentov
01.11.2018 – 30.06.2021
predmet nájmu (349,26m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 349,26 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 87,32 €,
nájomné spolu ročne: 349,26 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
-----------------------------

14.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
nájomca je záujmové združenie právnických osôb vedený
OÚ Bratislava, registračné číslo: OVVS/467/1997 - Ta
dodatkom č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
a hnuteľných vecí č. 1709396 sa predlžuje predmet nájmu;
dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor miestnosť č.
216 nachádzajúca sa na 2. nadzemnom podlaží a miestnosť č.
318 nachádzajúca sa na treťom nadzemnom podlaží budovy
UTI na Pionierskej 15, Bratislava spolu o výmere 77,90m2 a
hnuteľné veci nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s
pomernou časťou spoločných priestorov (chodba, WC,
kuchynka a pod.),
predmet nájmu spolu: 77,90m2.
kancelársky priestor
01.07.2018 – 31.12.2018
miestnosť č. 216 a 318 – 190,21€/mesačne do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca za daný mesiac. Nájomné za
hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do 15. dňa príslušného
mesiaca vo výške 81,23 €/mesačne spolu s úhradou sa služby
vo výške 196,56 €/mesačne, t. j. 468,00 €/mesiac,
nájomné spolu za dobu nájmu: 2 808,00 €.
nájomné je v súlade so smernicou1 - čl. 5, bod 2 a v súlade s
platným cenníkom UTI STU.
elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 196,56 € mesačne a sú
súčasťou mesačného nájomného
vedúca UTI STU

Nájomca:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
15.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Mediagraf, s.r.o., Hrabkov 248, 082 33 Prešov
nájomca je zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
34005/P
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa
v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA,
budova C na prízemí pozostávajúci z kancelárie č. 001
o výmere 57,64m2,
predmet nájmu spolu: 57,64m2.
kancelársky priestor
01.07.2018 – 30.06.2019
kancelársky priestor (57,64m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 3 458,40
€/rok, štvrťročná výška nájomného je 864,60 €,
nájomné spolu ročne: 3 458,40 €/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
Black Technology, s.r.o., Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.:
119639/B
dodatkom č. 3 k NZ č. 30/2012 R-STU sa predlžuje
predmet nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytový
priestor nachádzajúci sa v objekte Vazovova 3 v BA na 4.
nadzemnom podlaží pozostávajúci z miestností č. 401, 402,
403, 404, 405, 407, 408, 409 (sklady, WC, predsieň, terasa)
spolu o výmere 124,40m2 a miestnosť č. 406 (kancelária)
o výmere 26,40m2,
predmet nájmu spolu: 150,80m2.
súdnoznalecká činnosť v oblasti informačných technológii
a skladovanie výpočtovej techniky
01.08.2018 – 31.07.2021
miestnosti (124,40m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 2 488,00 €/rok,
kancelársky priestor (26,40m2) – 90,00 €/m2/rok, t. j.
2 376,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 1 214,00 €,
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Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
16.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:

nájomné spolu ročne: 4 856,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
budú fakturované nájomcovi, ktorá je splatná 15 dní odo dňa
vystavenia faktúry
vedúci ÚP a KR R-STU
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava
nájomca je zapísaný do OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.:
2852/B
dočasne nepotrebný majetok; časť pozemku nachádzajúceho
sa pred budovou Rektorát STU, Vazovova 5 v BA o výmere
cca 1,00m2,
predmet nájmu spolu: cca 1,00m2.
umiestnenie nabíjacej stanice
10 rokov od účinnosti zmluvy
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 100,00
€/rok
nájomné spolu ročne: 100,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
budú fakturované na základe skutočne odobraného množstva
elektrickej energie
kvestor STU





prideľovania financií na rekonštrukciu a podotkol, že pred 10 rokmi boli
internáty MTF kompletne zrekonštruované
senátorka Končeková má otázku (dotaz) ku KZ konkrétne k stravnému
a k predkladaniu potvrdení od lekára (ochrana osobných údajov). Rektor
podá relevantnú informáciu po zistení skutkového stavu v súvislosti
a v súlade s platnými právnymi predpismi a v súčinnosti s UOO STU
najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční 29.10.2018

Predseda AS STU poďakoval senátorom sa za odvedenú prácu na zasadnutiach
senátu a poprial pekné prázdniny

Ján Híveš, v. r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
K bodu 11/ - Rôzne







rektor STU sa poďakoval prítomným senátorom za prácu vykonanú
v AS tohto akademického roku 2017/2018 a informoval prítomných
o senátorov a hostí o stave podávania projektov a posúvaní ich na dekanov
fakúlt v cene do 50 tis. €
informuje o zábezpeke, ktorá sa nebude poskytovať už formu
nehnuteľností (pripravuje sa plnomocenstvo)
ACCORD – vstupuje už 3 konzultant (chorvátsko-írska spoločnosť), cca
v septembri by mohol byť pripravený projekt na zaslanie na MŠ
o pridelenie finančných prostriedkov
informuje o úspechu ÚM STU v Šanghaji (klaster, dohoda o spolupráci),
v septembri sa pripravuje otvorenie Technického inštitútu v Šanghaji
senátor Naď sa pýta rektora prečo neboli zapracované požiadavky MTF do
rozpočtu (internáty), rektor vysvetlil spolu s kvestorom celú genézu

Štefan Václav, v. r.

Peter Lacko, v. r.

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

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

Zapísala dňa 25.06.2018: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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