AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 3
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 28.10.2019 o 14:00 hod.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov
Ospravedlnení: M. Andráš (FA), M. Švolík (SvF), Ľ. Černaj (FEI), , K.
Smorádková (FCHPT), R. Husovič (MTF), A. Stareček (MTF)
Neospravedlnení: 0
Senát bol schopný uznášania.
Hostia: M. Fikar, O. Moravčík, M Bakošová, J. Szolgay, F. Uherek, Ľ. Vitková, D.
Faktor, E. Jevčáková, M. Bieliková, E. Džuganová, M. Michalička,
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba
skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení
zo zasadnutia AS STU 24.06.2019
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh opatrení pre AS FIIT STU a príprava volieb do volieb do
zamestnaneckej časti AS FIIT STU
 Návrh dodatku č. 1 k Zásadám volieb do AS FIIT
 Vyhlásenie doplňujúcich volieb (DV) do ZČ AS FIIT na
funkčné obdobie 2019-2021
 Vyhlásenie riadnych volieb (RV) do ZČ AS FIIT na funkčné
obdobie 2019-2023
 Voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre DV
2019-2021 a RV 2019 -2023
 Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov
a harmonogramu na prípravu a priebeh DV do ZČ AS FIIT
Akademickým senátom STU
 Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov
a harmonogramu na prípravu a priebeh RV do ZČ AS FIIT
Akademickým senátom STU
6. Návrh dodatku číslo 8 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU
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7. Návrh dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku Univerzitného
vedeckého parku STU
8. Návrh dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku Projektového
strediska STU
9. Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú
inteligenciu)
10. Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (AmCham)
11. Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (SBaA)
12. Návrh na vydanie Rozhodnutia o nepotrebnosti nehnuteľných vecí
STU – Nitrianske Rudno
13. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu
STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
14. Rôzne
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián
Peciar, ktorý privítal senátorov a prítomných hostí. Ešte pred samotným
rokovaním odovzdal predseda AS STU Osvedčenia o zvolení za člena AS STU v
Bratislave novým senátorom Puškárovi, Kolimárovi a Ekemu.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a
overovateľov zápisnice a členov sčítacej komisie.
Prezentácia : 37 prítomných senátorov
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
P. Nahálka a J. Erdélyi
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 37 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 37 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov
- za overovateľov boli navrhnutí:
J. Híveš a P. Hubinský
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 35 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
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Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodu
programu 5. c) – zloženie volebnej komisie pre doplňovacie voľby ZČ AS FIIT:
Daniela Špirková – predsedníčka
Ivan Hudec – člen
Branislav Šulgan – člen
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 31 proti : 0 zdržal sa : 3)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS STU a dal o ňom
hlasovať:
Prezentovalo sa 37 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 37 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh programu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia
uznesení zo zasadania AS STU dňa 24.06.2019.
Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU, ktoré
zasadalo dňa 14.10.2019 a zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania AS
STU. Predsedajúci PAS STU poveril predsedov komisií, aby zabezpečili
prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU a LK AS STU. Legislatívna
komisia AS zasadala dňa 23.10.2019 a ekonomická komisia dňa 28.10.2019.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 24.06.2019 neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Predseda AS zároveň konštatuje, že uznesenia č. 8.2/2019 a č. 9.2/2019 zo
zápisnice č. 2 zasadnutia AS STU dňa 24.06.2019 sú splnené.
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.
Pán rektor informoval prítomných o udalostiach:
 ACCORD – 15.10. podpísaná zmluva o NFP
 SlovakION – podpis zmluvy 27.9.
 projekty výskumno-vývojových kapacít – v týchto dňoch
prichádzajú rozhodnutia o schválení konania o žiadosti o NFP
 vstup STU do KIC EIT Digital
 Dlhodobý zámer – pripravujeme aktualizáciu + hlavné úlohy Vedenia
STU do konca roka 2019 (príloha)









Personálny audit – závery budú prezentované členom vedenia zajtra
popoludní
významné MOU uzatvorené
 medzi STU, SAV a UK
 medzi STU, SAV a TNUAD - tri slovenské excelentné centrá
v oblasti výskumu pokročilých materiálov a technológií
 Teaming
 Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie - Slovak.AI
 memorandá a dohody o spolupráci sú priebežne
zverejňované na webe
Stubáčik – začala rekonštrukcia priestorov súvisiaca so zriadením MŠ
sprístupnenie služieb G-Suite for Education
Literárny fond ocenil 2 knihy Vydavateľstva Spektrum „Technik
umelecká cesta časom“ a „Míľniky výpočtovej techniky STU“
3.12.2019 o 19:00 hod. v DPOH - Vianočný koncert STU, srdečne
pozývame

Diskusia :
Do diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky
K bodu 5/ - Návrh opatrení pre AS FIIT STU a príprava volieb do AS FIIT
STU
Predseda AS STU po úvodnom vstupe odovzdal slovo predsedníčke legislatívnej
komisie Janke Zajacovej, ktorá informovala senátorov o celej genéze, prečo
museli byť doplňujúce voľby a riadne voľby do AS FIIT STU vyhlásené AS STU.
Vysvetlila, že nakoľko AS FIIT je z viacerých dôvodov t. č. nefunkčný, AS STU s
účinnosťou od 24.06.2019 vykonáva pôsobnosť Akademického senátu FIIT STU.
Aby bol AS FIIT funkčný bolo potrebné zosúladenie vnútorného predpisu FIIT
Zásady volieb do AS FIIT zo dňa 03.02.2004 so zákonom 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vnútornými predpismi STU v Bratislave a FIIT STU, t. j Štatútom STU
v platnom znení dodatkov 1 - 9 a Štatútom FIIT STU zo dňa 16.02.2004, z dôvodu
prípravy a organizačného zabezpečenia volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT
STU v Bratislave, a to na základe uznesenia č. 9.2/2019 AS STU zo dňa
24.06.2019 a to, vypracovaním Dodatku 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT
a vyhlásením doplňujúcich volieb do AS FIIT.
a) Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné
obdobie 2019-2021
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K tomuto bodu bolo vznesených viacero pripomienok od senátora Šimka
a vzhľadom na zachovanie ich autentičnosti sú do zápisnice vložené v plnom
znení:
„Vážené senátorky, vážení senátori,
V súvislosti s predkladanými materiálmi ohľadom volieb do AS FIIT považujem za
nutné poukázať na niekoľko skutočností:
1. Zloženie AS FIIT od 11.6.2019 (teda už skoro 5 mesiacov) nespĺňa
zákonom stanovené podmienky.
2. Vysokoškolský zákon ukladá senátu univerzity vykonávať pôsobnosť
fakultného senátu, ale len na nevyhnutnú dobu (§9 ods. 1 písmeno
s)zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).
3. Zároveň, zákonodarca v analogickom prípade (§5 ods. 5 zákona o
vysokých školách) nepredpokladá viac ako 6 mesiacov bez orgánov
akademickej samosprávy.
4. Preto má senát univerzity povinnosť podniknúť také kroky, aby sa tento
stav čo najrýchlejšie skončil.
5. Návrh pravidiel a harmonogramy volieb, tak ako boli na dnešné rokovanie
predložené, nie sú navrhnuté tak, aby bol akademický senát FIIT STU
zrekonštruovaný v čo najkratšej dobe. Naopak, navrhujú sa kroky, ktoré
smerujú k neopodstatnenému predĺženiu vykonávania pôsobnosti AS FIIT
týmto senátom na viac ako 7 mesiacov.
Konkrétne:
a. Predkladaný dodatok 1 k zásadám volieb do AS FIIT STU zavádza
v bode 14 do volebného procesu viaceré lehoty. Zavedenie týchto
lehôt zákon ani iný predpis nevyžaduje. Niektoré z týchto lehôt buď
nemajú obdobu v iných univerzitných predpisoch alebo sa od nich
líšia oveľa väčšou dĺžkou. Za všetky spomeniem lehotu medzi
zverejnením zoznamu kandidátov a dňom konania volieb, ktorá je
navrhnutá na najmenej 14 dní, pričom pri voľbách do
akademického senátu univerzity je táto istá lehota len 7 dní.
b. V dôsledku zavedených lehôt je predložený taký harmonogram
volieb, ktorý reálne znamená, že senát FIIT bude mať zákonom
stanovený minimálny počet členov až v polovici januára.
6. Dôsledkom takéhoto postupu bude neodôvodnene predĺžená nefunkčnosť
akademického senátu FIIT STU. Tento stav už spôsobil nefunkčnosť
disciplinárnej komisie a hrozí znefunkčnením aj ďalšieho orgánu
akademickej samosprávy fakulty: vedeckej rady.

Usudzujem, že takéto konanie je porušením zákona o vysokých školách (§ 9 ods. 3
písmeno s)) ako aj porušením zásady rovnakého zaobchádzania, keďže sa členom
akademickej obce FIIT STU odopierajú ich práva po nie nevyhnutnú dobu.
Tieto skutočnosti sú o to naliehavejšie v súvislosti s nástupom nového dekana
fakulty, keďže pre konštituovanie nového vedenia fakulty je súčinnosť senátu
fakulty nutná. Stav, keď jediným orgánom akademickej samosprávy bude dekan je
neprípustný.
Žiadam môj príspevok uviesť v zápisnici v plnom znení.“
Predsedníčka legislatívnej komisie AS STU reaguje na príspevok senátora Šimka
a uvádza, že :
- nefunkčnosť AS FIIT (11.06.2019) spôsobili vlastní členovia AS FIIT, a
to vzdaním sa mandátu niektorých členov AS FIIT vrátane predsedu AS
FIIT,
- na zasadnutí AS STU 24.06.2019 sa členovia AS STU prostredníctvom
dekanky FIIT dozvedeli o situácii v AS FIIT,
- predseda AS bez zbytočného odkladu pripravil na zasadnutie AS STU dva
návrhy uznesení, ktorými by malo byť zabezpečené sfunkčnenie AS FIIT.
Predmetné uznesenia boli 24.06.2019 schválené AS STU, pričom tieto
uznesenia boli schvaľované aj senátormi FIIT v AS STU a zo strany AS
STU, sú tieto uznesenia t. č. splnené.
- 28.10.2019 na zasadnutie AS STU sú pripravené návrhy materiálov na
sfunkčnenie AS FIIT,
6-mesačná lehota, na ktorú sa odvoláva senátor Šimko je v zákone
upravená na ustanovenie orgánov akademickej samosprávy v prípade
zriadenia novej fakulty, pričom FIIT bola zriadená v roku 2003 a aj AS
FIIT bol ustanovený ešte v roku 2003, iba je momentálne nefunkčný
z dôvodov na strane FIIT,
- schvaľovanie návrhu Dodatku č. 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT je
pripravená na prerokovanie pod bodom b),
- horeuvedené pripomienky vrátane pozmeňujúceho návrhu p. senátor
Šimko predniesol aj na zasadnutí LK, ktorý po argumentácii a diskusii
stiahol na zasadnutí LK svoj pozmeňujúci návrh.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh.
Člen LK AS Šimko mal k predloženému návrhu niekoľko pripomienok, ktoré mu
boli v rámci diskusie vysvetlené.
Predsedníčka LK ešte upozornila na niektoré preklepy a opravy v písaní textu.
Tieto boli obratom opravené.
Pripomienky boli akceptované všetkými členmi LK AS STU.
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V rámci diskusie bola vznesená pripomienka, že upravené a doplnené materiály je
potrebné vložiť do aplikácie ePorady v formáte pdf..
Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS
STU uznesenie :
AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie
2019-2021 bez pripomienok.
Diskusia:
Senátor Šimko vyhlásil, že nespochybňuje opatrenia navrhované na sfunkčnenie
AS FIIT, ale trvá na urýchlenejšom časovom (kratšie lehoty) harmonograme
volieb.
Ako hosťka predniesla k tomuto bodu svoj príspevok pani dekanka FIIT STU
Bieliková, v ktorom o. i. žiada „urýchlené sfunkčnenie AS FIIT aj mimo
navrhovaných lehôt“.
Predsedníčka legislatívnej komisie AS STU upozornila, že pani dekanka nie je
členkou AS STU a teda nemá ani právo predkladať návrhy AS STU, aj keď jej
prítomnosť na zasadnutí AS STU je prípustná.
Senátori Hruštinec a Nahálka podporujú predložený návrh opatrení predložených
na zasadnutie AS.
Senátor Vranič podporuje tento materiál, i keď mal tiež pripomienku k lehotám
medzi jednotlivými úkonmi volieb.
Senátorka Zajacová len pripomína, že tento čas (jeden mesiac) je primeraný
a potrebný pre dôslednú prípravu a transparentnosť volieb najmä voči študentom,
ktorých počet je cca 1300 !
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky
Návrh uznesenia č. 1.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej Akademického senátu Fakulty informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na
funkčné obdobie 2019-2021 bez pripomienok.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 1.3/2019 jednomyseľne.
b) Návrh Dodatku č. 1 ku Zásadám volieb do akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

K tomuto bodu v rámci rokovania legislatívnej komisie AS vystúpil senátor Šimko
z viacerými pripomienkami a pozmeňujúcimi návrhmi. a to hlavne okruhom otázok
k bodu 14 písm. b) až f). Avšak po diskusii a vysvetlení svoj pozmeňujúci návrh
stiahol.
Pripomienka senátora Šimka ku Dodatku č. 1 ku Zásadám – v bode 2: slovo tretej
nahradiť slovom „štvrtej“ bola akceptovaná a zapracovaná do textu dodatku č.1.
Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovanie
AS STU uznesenie :
AS STU schvaľuje Dodatok číslo 1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave s pripomienkami.
Diskusia:
Senátor Móro má pripomienku k bodu 14 d) predloženého materiálu a to,; žiada
nahradiť text „14 dní“ textom „7dní“.
Senátor Bittera má formálnu pripomienku k bodu 16 Čl. 4 ... sa nahrádza „vypadlo
slovo doktorandské „ - žiada doplniť.
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Návrh uznesenia č. 2.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje Dodatok číslo 1 ku Zásadám volieb do
Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave s pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 36, proti: 2, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.3/2019 väčšinou hlasov.
c) Vyhlásenie doplňujúcich volieb (DV) do ZČ Akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné
obdobie 2019-2021
Materiál bol prerokovaný v legislatívnej komisii AS STU.
K tomuto bodu rokovania boli vznesené 2 pripomienky a to;
písm. b)
- doplniť pred dátum 21.11.2019 „na deň”,
- opraviť za miestnosť- „salónik č. -1.27, nachádzajúci sa na prvom
podzemnom podlaží budovy FIIT STU“,
písm. c)
– v treťom riadku odspodu doplniť za slovo doplňujúcich slovo “volieb”
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Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS
STU nasledovné uznesenie :
AS STU schvaľuje návrh uznesenia o vyhlásení volieb do Akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave na funkčné obdobie 2019-2021.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 3.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje návrh uznesenia o vyhlásení doplňujúcich volieb
Akademického senátu
Fakulty informatiky
a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2021
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.3/2019 jednomyseľne.
d) Voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre DV do ZČ
Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií
STU na funkčné obdobie 2019-2021
Materiál sa predkladá v súvislosti s prípravou doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021.
Návrh zloženia členov volebnej komisie pre DV do ZČ AS FIIT 2019 – 2021:
1. ČAPLOVIČ, Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
2. HUBINSKÝ, Peter, prof. Ing., PhD. (FEI)
3. JELEMENSKÝ, Ľudovít, prof. Ing., DrSc.(FCHPT)
4. ROLLOVÁ, Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
5. ZAJACOVÁ, Janka, JUDr., PhD. (SvF)
K tomuto bodu rokovania členovia LK AS nemali žiadne pripomienky.
LK AS STU odporúča AS STU schváliť návrh uznesenia:
AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 bez
pripomienok.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU požiadal predsedníčku sčítacej komisie o vykonanie tajných
volieb členov VK AS STU pre DV do ZČ AS FIIT.
Sčítacia komisia AS STU konštatuje, že:

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

28
28
28
0

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných
hlasov
1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD
2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
5. JUDr. Janka Zajacová, PhD.

počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:

27
27
28
28
27

Členovia volebnej komisie AS STU pre DV do ZČ AS FIIT si zvolili predsedu
komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – predsedníčka volebnej komisie
pre DV
Predseda AS STU na základe výsledkov tajných volieb konštatuje, že Akademický
senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021.
Návrh uznesenia č. 4.32019:
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce
voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021.
e) Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh
doplňujúcich volieb AS FIIT
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS. Materiál
bol prerokovaný na zasadnutí legislatívnej komisie AS.
K tomuto bodu rokovania bola vznesená pripomienka opravy a doplnenia materiálu
v bode 7. zápisnice zo zasadnutia LK AS STU dňa 23.10.2019 v zmysle
pripomienok k bodu 8.2/ zápisnice LK AS.
LK AS STU odporúča AS STU schváliť návrh uznesenia:
Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na
prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na
funkčné obdobie 2019 – 2021 bez pripomienok.
Predsedníčka LK AS STU žiada doplniť v materiáli meno predsedníčky volebnej
komisie AS STU pre DV ZČ AS FIIT, ktorá bola zvolená na tomto zasadnutí AS
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STU. Zároveň žiada zapracovať do materiálu presnú informáciu koľkí členovia AS
sa volia a z koľkých ústavov fakulty.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 5.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na
prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na
funkčné obdobie 2019 – 2021 s pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.3/2019 jednomyseľne.
f) Návrh opatrení a harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS
Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU.
Informovala o prerokovaní materiálu v legislatívnej komisii AS STU. V rámci
diskusie predsedníčka LK AS ešte upozornila na niektoré preklepy a opravy v
písaní textu. Tieto boli obratom opravené. Pripomienky boli akceptované všetkými
členmi LK AS STU.
Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS
STU uznesenie :
AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram volieb do
zamestnaneckej Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie
2019-2023.
Diskusia :
V rámci diskusie bola vznesená pripomienka na opravu riadku 11 Harmonogramu
volieb do ZČ AS FIIT, a to: - Spracovanie a zverejnenie výsledkov .......- dátum
opraviť na 17. 01.2020 .
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky
Návrh uznesenia č. 6.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram volieb
do zamestnaneckej Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie
2019-2023 s pripomienkou.

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 36, proti: 1, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 6.3/2019 väčšinou hlasov.
g) Vyhlásenie volieb (RV) do ZČ Akademického senátu Fakulty
informatiky a informačných technológií STU na funkčné obdobie
2019-2023
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS a
navrhuje upraviť znenie Vyhlásenia volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT podľa
predchádzajúcej úpravy v bode 8.7/ zápisnice zo zasadnutia LK AS STU a to;
písm. b)
- doplniť pred dátum 16.01.2020 „na deň”,
- opraviť za miestnosť- „salónik č. -1.27, nachádzajúci sa na prvom
podzemnom podlaží budovy FIIT STU“,
písm. c)
– v treťom riadku odspodu doplniť za slovo doplňujúcich slovo “volieb”
Legislatívna komisia AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na
rokovaní AS STU nasledovné uznesenie :
AS STU schvaľuje návrh uznesenia o vyhlásení volieb do Akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 7.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje návrh uznesenia o vyhlásení volieb do
Akademického senátu
Fakulty informatiky
a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 36, proti: 2, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.3/2019 väčšinou hlasov.
h) Voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre voľby do ZČ
Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií
STU na funkčné obdobie 2019-2023
Materiál sa predkladá v súvislosti s prípravou riadnych volieb do zamestnaneckej
časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.
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Návrh zloženia členov volebnej komisie pre voľby do ZČ AS FIIT 2019 –
2023:
1. ČAPLOVIČ, Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
2. HUBINSKÝ, Peter, prof. Ing., PhD. (FEI)
3. JELEMENSKÝ, Ľudovít, prof. Ing., DrSc.(FCHPT)
4. ROLLOVÁ, Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
5. ZAJACOVÁ, Janka, JUDr., PhD. (SvF)
K tomuto bodu rokovania členovia LK AS nemali žiadne pripomienky.
LK AS STU odporúča AS STU schváliť návrh uznesenia:
AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti
AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 bez pripomienok.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU požiadal predsedníčku sčítacej komisie o vykonanie tajných
volieb členov volebnej komisie AS STU pre voľby do ZČ AS FIIT.
Sčítacia komisia AS STU konštatuje, že:
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

28
28
28
0

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných
hlasov
1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD
2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
5. JUDr. Janka Zajacová, PhD.

počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:
počet získaných hlasov:

27
27
28
28
28

Členovia volebnej komisie AS STU pre DV do ZČ AS FIIT si zvolili predsedu
komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – predsedníčka volebnej komisie
pre voľby do ZČ AS FIIT.
Predseda AS STU na základe výsledkov tajných volieb konštatuje, že Akademický
senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti
AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Návrh uznesenia č. 8.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre
zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

voľby do

ch) Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb do
Akademického senátu FIIT
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS. Materiál bol
prerokovaný na zasadnutí legislatívnej komisie AS.
K tomuto bodu rokovania bola vznesená pripomienka opravy a doplnenia materiálu v bode
7. zápisnice zo zasadnutia LK AS STU dňa 23.10.2019 v zmysle pripomienok k bodu 8.7/
zápisnice LK AS.
LK AS STU odporúča AS STU schváliť návrh uznesenia:
Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu
a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023 bez
pripomienok.
Predsedníčka LK AS STU žiada doplniť v materiáli meno predsedníčky volebnej komisie
AS STU pre voľby do ZČ AS FIIT, ktorá bola zvolená na tomto zasadnutí AS STU členmi
volebnej komisie AS STU.. Zároveň žiada zapracovať do materiálu presnú informáciu
koľkí členovia AS sa volia a z koľkých ústavov fakulty.

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 9.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na
prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie
2019 – 2023 s pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 36, proti: 2, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 9.3/2019 väčšinou hlasov.
K bodu 6/ - Návrh Dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku Rektorátu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vysvetlil, že dôvodom vypracovania tohto dodatku sú zmeny v organizačnej
štruktúre rektorátu STU súvisiace so zriadením útvaru projektu ACCORD.
Prorektor Moravčík podrobnejšie informoval o predloženom návrhu.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh Dodatku č. 8
k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU
nasledovné uznesenie:
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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 8 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.
Diskusia:
Senátor Hubinský má k materiálu pripomienku - navrhuje zvážiť zapracovanie do
materiálu ustanovenie o poverení pre komunikáciu medzi vedúcim Útvaru projektu
ACCOR a dekanmi fakúlt.
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Návrh uznesenia č. 10.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 8 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 10.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 7/ - Návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzitného
vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval prorektora Moravčíka, aby podrobnejšie vysvetlil dôvody vypracovania
tohto materiálu. Prorektor Moravčík informuje, že úprava OP UVP je potrebná na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh Dodatku č 4 k
Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na
rokovaní AS STU nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku STU
a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.
Diskusia:
Senátor Čaplovič má pripomienku k Čl. 3 bod 1) písm. d)- k predloženému návrhu
a to; vetu:
„Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra je lokalizovaný na .... .........,
Fakulte architektúry STU, Stavebnej fakulte STU doplniť - a
Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave“,
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.

Návrh uznesenia č. 11.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku STU
a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať so zapracovanou pripomienkou.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 11.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 8/ - Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Projektového
strediska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval prorektora Moravčíka, aby podrobnejšie vysvetlil dôvody vypracovania
tohto materiálu. V predloženom materiáli sa jedná o úpravu Organizačného
poriadku Projektového strediska STU, ktorá je potrebná na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR a zároveň vysvetľuje
vytvorenie novej organizačnej zložky pre administráciu projektu KIC EIT.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh Dodatku č. 2 k
Organizačnému poriadku Projektového strediska Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave bez pripomienok a odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu
na rokovaní AS STU nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku Projektového strediska STU a
odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.
Diskusia:
Senátor Hudec mal otázku, či a o koľko ľudí sa posilní PS STU?
Senátor Hruštinec mal otázku, aký to bude mať dopad na rozpočet a či financie na
PS budú každoročne schvaľované? Prorektor Moravčík potvrdzuje, že nárast
zamestnancov PS nebude..
Do diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Návrh uznesenia č. 12.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku Projektového strediska STU a
odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
(za: 38, proti: 0, zdržal sa: 0)
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AS STU schválil uznesenie č. 12.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 9/ - Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú
inteligenciu)
Predseda AS STU uviedol ďalší bod rokovania, ktorý je predložený v zmysle
Vnútorného predpisu č. 6/2007– N „Pravidlá vkladania peňažných vkladov alebo
nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 a v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách sa predkladá návrh
na odsúhlasenie založenia inej právnickej osoby Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave a vyzval predsedníčku legislatívnej komisie AS STU , aby
informovala prítomných senátorov a hostí o prerokovaní tohto materiálu na
zasadnutí LK AS.
Diskusia LK:
V diskusii vystúpil senátor Hubinský s tým, že "takéto (podobné) združenie už
existuje a spomenul Slovak.AI. Na základe toho prebehla dosť široká diskusia k
Slovak.AI.
Ďalej v diskusii vystúpila predsedníčka LK AS s pripomienkami a otázkami k
právnym dokumentom “Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických
osôb” a “Stanovy záujmového združenia právnických osôb Centrum pre umelú
inteligenciu” (Stanovy), na základe ktorých má vzniknúť nová právnická osoba,
ktorej členom má byť aj Slovenská technická univerzity v Bratislave (STU).
Otázky sa týkajú najmä Stanov združenia aj z dôvodu, že ich obsah nie je vždy
jasný, zrozumiteľný a určitý.
K Zakladateľskej zmluve – uvedené nesprávne číslo zákona, podľa ktorého je zmluva
uzatvorená.
K Stanovám združenia:
a) neobsahujú všetky náležitosti, ktoré vyplývajú zo zákona:. – chýba úprava podľa § 20h
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
b) nie sú jasné pojmy, týkajúce sa členov združenia – kto je stály člen, riadny člen,
asociovaný člen? – nikde v dokumente to nie je vyšpecifikované,
c) nie sú jasné podmienky členstva v združení - záujemca o členstvo sa zo stanov vopred
nedozvie, čo všetko má splniť, aby sa mohol stať členom na základe rozhodnutia stálych
členov,
d) v odôvodnení sa píše, že zakladatelia vložia “počiatočný vklad vo výške 600,-Eur, ale v
čl. 3 bode 9 písm. d) stanov združenia člen má povinnosť zaplatiť vstupný poplatok vo
výške 600,- Eur. Bude sa platiť aj vklad aj poplatok?,
e) nie je jasné, čo tvorí majetok združenia? V čl. X sa iba píše, že “centrum hospodári so
svojím majetkom”-.... Dá sa predpokladať, že na svoju činnosť bude potrebovať nejaký
majetok, ak áno, čo všetko tam bude patriť? Alebo iba vypadol v čl. X bod 1?
f) nejasné a nepresné formulácie v celom dokumente, nezodpovedajú právnickej
terminológii – napr. zvyšní členovia správnej rady, zvolanie správnej rady obvyklými
elektronickými prostriedkami...,

g) členstvo zaniká vylúčením, ak člen napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z
iných dôležitých dôvodov – čo je výstraha, akou formou sa uplatňuje voči členovi? Akú sú
iné dôležité dôvody na vylúčenie člena?
h) O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje alebo inak
potvrdzuje predseda príslušného valného zhromaždenia.... Ako inak potvrdzuje?,
i) oznamovanie výsledkov hlasovania zvyšným členom správnej rady?,
j) orgány centra nemajú jasne formulované zloženie, dĺžku funkčného obdobia, nie je
upravená uznášaniaschopnosť,
k) správna rada - orgán, ktorý je správnym aj kontrolným orgánom, v stanovách nie je
upravený žiadny iný nezávislý kontrolný orgán,
l) zvolávanie valného zhromaždenia – čl. V bod 3 – na základe akého podnetu sa zíde valné
zhromaždenie, ako sa členovia dozvedia, že VZ sa bude konať - kde a kedy?
m) Naloženie s likvidačným zostatkom – čl. XII bod 8 “Ak skončí likvidácia prebytkom,
predloží likvidátor valnému zhromaždeniu návrh na jeho rozdelenie medzi členov Centra”
Čím sa bude riadiť likvidátor v svojom návrhu na rozdelenie prebytku, v akom pomere sa
má rozdeliť medzi členov?
Uvedené pripomienky boli akceptované všetkými členmi LK AS STU.

Vzhľadom na to, že na zasadnutí LK nebolo zaujaté jednoznačné stanovisko a
vysvetlenie k otázkam, ktoré odzneli v rámci diskusie k obsahu predložených
materiálov, LK odporúča celý materiál stiahnuť a vrátiť na dopracovanie.
K predloženému materiálu LK Akademickému senátu STU odporúča neschváliť
návrh uznesenia predloženého predkladateľom, zaujať stanovisko a vysvetliť
ustanovenia, ktoré nie sú jasné a zrozumiteľné, zosúladiť dokumenty s relevantnou
právnou úpravou a následne predložiť Akademickému senátu STU.
Diskusia:
Senátor Chmelko navrhuje po oboznámení sa sso stanoviskom LK ako aj
s vysvetlením k pripomienkam stiahnuť materiál z rokovania AS na dopracovanie.
Senátor Hubinský sa pýta, čo bude so starým združením ak by vzniklo nové
združenie,
Senátor Nahálka oceňuje, že sa senát týmto materiálom zaoberá tak vážne, čo
podmieňujú negatívne skúsenosti so “Zváračákom“, kde univerzita v konečnom
dôsledku prišla o všetky podiely.
Senátor Janíček podporuje príspevok senátora Nahálku a upozorňuje pri tom na
opatrnosť v nadväznosti aj na kontroly zo strany Daňového úradu.
Senátor Hudec tak tiež podporuje názor na dopracovanie celého materiálu.
V diskusii vystúpili ešte aj senátori Vranič, Móro, Zajacová. V rámci diskusie bola
vznesená aj otázka, ako je právne ošetrené sídlo združenia s prihliadnutím na
predpisy o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, keďže je navrhnuté,
že združenie bude mať sídlo na FIIT a teda ide o nehnuteľnosť v majetku STU.
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Prorektor Uherek upozorňuje v tejto súvislosti na rozdiel medzi občianskym
združením a právnickou osobou.
V rámci diskusie vstúpila aj dekanka FIIT s príspevkom k združeniu Slovak.A.L.
Po ukončení diskusie vyzval predseda AS predkladateľa materiálu rektora STU,
aby sa vyjadril, či predložený materiál na základe vyjadrenia LK AS a senátorov
stiahne z dnešného zasadnutia AS STU.
Rektor STU, ako predkladateľ Návrhu na založenie inej právnickej osoby
(Centrum pre umelú inteligenciu) po zvážení pripomienok sťahuje materiál
z rokovania Akademického senátu STU na dopracovanie.
K bodu 10/ - Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (AmCham).
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval prorektora Uhereka, aby informoval prítomných senátorov o tomto členstve
- Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave
ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne
prostredníctvom príspevkov od svojich členov a v roku 2003 bola otvorená nová
pobočka AmCham aj
v Košiciach. Členskú základňu tvorí vyše 340
medzinárodných a slovenských spoločností, Približne 42 % týchto spoločností je
slovenských a 23 % amerických, pričom zvyšných 35 % tvoria medzinárodné
spoločnosti. Členstvo v AmCham nezahŕňa majetkové záväzky členov, ide len
o členstvo s peňažným vkladom 500 €/ ročne s benefitom využívania rôznych
aktivít AmCham ako právnickej osoby.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh na svojom zasadnutí a
odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU
nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s návrhom peňažných a nepeňažných vkladov STU
do inej právnickej osoby The American Chamber of Commerce in Slovakia a
odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu
Správnej rade STU.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 13.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s návrhom peňažných a nepeňažných vkladov STU
do inej právnickej osoby The American Chamber of Commerce in Slovakia a
odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu
Správnej rade STU.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 13.3/2019 väčšinou hlasov.
K bodu 11/ - Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (SBaA)
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval prorektora Uhereka, aby informoval prítomných senátorov o tomto členstve
- Slovenská batériová aliancia (SBaA) je záujmovým združením právnických
osôb pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi,
akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na
hodnotovom batériovom reťazci v Európe bez peňažného vkladu.
SBaA takto môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do
regionálneho inovačného údolia Danube Valley. Záujmové združenie právnických
osôb bolo založené 20. júna 2019.
Zakladajúcimi členmi záujmového združenia sú: A.En. Slovensko s. r. o., Centrum
pre využitie pokročilých materiálov SAV, GreenWay Infrastructure s. r. o., InoBat
j. s. a., IPM, s. r. o., MATADOR Holding, a. s., MSM Holding, s. r. o.,
SLOVNAFT, a. s., Technická univerzita v Košiciach.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh na svojom zasadnutí a
odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU
nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s návrhom peňažných a nepeňažných vkladov STU
do inej právnickej osoby Slovenská batériová aliancia a odporúča materiál
predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 14.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s návrhom peňažných a nepeňažných vkladov STU
do inej právnickej osoby Slovenská batériová aliancia a odporúča materiál
predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 14.3/2019 jednomyseľne.
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K bodu 12/ - Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – Nitrianske Rudno.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
oboznámil senátorov o predloženom materiály a vyzval kvestora STU aby
informoval a vysvetlil dôvody odpredaja nehnuteľného majetku STU.
Legislatívna komisia AS STU predložený materiál prerokovala na svojom
zasadnutí a odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS
STU nasledovné uznesenie:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV č. 322 vedenom
Okresným úradom Prievidza katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec a k. ú.
Nitrianske Rudno a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie prechádzajúceho
písomného súhlasu Správnej rade STU.
Ekonomická komisia AS STU predložený materiál prerokovala na svojom
zasadnutí bez pripomienok a odporúča AS STU prijať uznesenie predložené
predkladateľom materiálu.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.

ešte jeden dodatok č. 5 k NZ fy Civitta Slovakia, a. s. , ktorým sa predlžuje nájom od
01.01.2020

Ekonomická komisia AS STU prerokovala tento materiál a žiadne ďalšie
pripomienky nemala. Preto navrhuje AS STU prijať uznesenie:
AS schvaľuje Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve STU
Návrh uznesenia č. 16.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného
nehnuteľného majetku uvedeného v tabuľke číslo 1 až 15 predloženého materiálu.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1)
AS STU schválil uznesenie č. 16.3/2019 väčšinou hlasov..
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Návrh uznesenia č. 15.3/2019:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva
predchádzajúci písomný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV č. 322 vedenom
Okresným úradom Prievidza katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec a k. ú.
Nitrianske Rudno a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie prechádzajúceho
písomného súhlasu Správnej rade STU.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 15.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 13/ - 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, aby ním oboznámil prítomných senátorov.
Jedná o štandardne predkladaný materiál ohľadne prenájmov NP, ktoré sú vo
vlastníctve STU
Kvestor STU informoval prítomných, že do predkladaného materiálu je vložený

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

A.A. Service, spol. s.r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 23637/B
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 35/2016 R-STU o nájme
nebytových priestorov spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou
nájmu od 01.05.2016 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného majetku;
nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí,
internátu A, blok E v objekte ŠD Mladosť, v budove na ulici
Staré Grunty č. 53 v BA, nebytový priestor (kancelária)
o výmere 6,00 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú aj
spoločné priestory: WC a chodba (pomerná časť); do
30.06.2020,
predmet nájmu spolu: 6,00 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom
vykonávania administratívnych prác spojených s predmetom
jeho podnikania.
01.05.2016 – 30.06.2020
kancelária (6,00 m2) – 62,00 €/m2/rok, t. j. 372,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 93,00 €,
nájomné spolu ročne: 372,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
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Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:

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.

3.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Igor Kovačovič - RAI, Pečnianska 15, 851 01 Bratislava
nájomca je zapísaný na OÚ Bratislava, odbor živn. podnikania
reg. č. 105-21968.
Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 52/2018
R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od
01.01.2019 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia
identifikačné údaje štatutárneho zástupcu prenajímateľa
STU v Bratislave a predlžuje sa doba trvania nájmu;
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa
v objekte ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava; miestnosť č.
7.22 (sklad) o výmere 21,20 m2 do 31.12.2023,
predmet nájmu spolu: 21,20 m2.
Nájom sa zriaďuje za účelom skladových priestorov.
01.01.2019 – 31.12.2023
miestnosť č.7.22 - (21,20 m2) - 15,00 €/m2/rok, t. j. 318,00€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 79,50 €,
nájomné spolu ročne: 318,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1 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

Nájomca:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
4

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Axxence Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 8392/B
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte
fakulty FCHPT na Radlinského 9 v BA, nachádzajúci sa v
Novej budove, pozostávajúci z miestnosti č. 689 (laboratórium)
o výmere 20,00 m2, miestnosti č. 688 (sklad) o výmere 40,00
m2, miestnosti č. 686 (sklad) o výmere 40,00 m2 a pomernej
časti spoločných priestorov o výmere 19,50 m2,
predmet nájmu spolu: 119,50 m2.
vykonávanie podnikateľskej činnosti
01.10.2019 – 31.12.2023
laboratórne priestory (20,00 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 1 000,00
€/rok,
skladové priestory (80,00 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 1 600,00
€/rok,
spoločné priestory (19,50 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 292,50
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 723,13 €,
nájomné spolu ročne: 2 892,50 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka.
Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický
priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí
štvrťroka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný
preplatok bude vrátený nájomcovi formou zápočtu.
dekan FCHPT STU
Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, Trnava 917 71
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci
sa na ul. J. Bottu v Trnave predmetom nájmu je časť pozemkov
2
s výmerou 100 m ,
predmet nájmu spolu: 100 m2 .
Nájomca hodlá na pozemkoch realizovať vybudovanie
cyklochodníka.
odo dňa účinnosti zmluvy – 31.12.2029
2
nebytový priestor – časť pozemkov (100,00 m ) – 2,544
2
€/m /rok , t. j. 254,40 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 63,60 €,
nájomné spolu ročne: 254,40 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
-------------------------

Zápisnica č. 3/2019 AS STU zo dňa 28.10.2019
12

5
.

Predkladá:

dekan MTF STU

Nájomca:

Power System Consulting, s.r.o., Pri zvonici 13, 821 04
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 88341/B
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor – garáž
nachádzajúca sa pri detašovanom pracovisku na Technickej
ulici číslo 5 v BA. Garáž má označenie č. 32C 01 002 o
celkovej výmere 16,16 m2,
predmet nájmu spolu: 16,16 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový priestor.
01.11.2019 – 31.12.2023
garáž (16,16 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 323,20 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 80,80 €,
nájomné spolu ročne: 323,20 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené
zálohovo štvrťročne vopred. 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:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

SK.AGROW s.r.o., Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro., vložka č.:
38389/T
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte
fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 v BA, nachádzajúci
sa v Novej budove na druhom nadzemnom podlaží,
pozostávajúci z miestnosti č. 3.108 (kancelária) o výmere
72,88 m2, miestnosti č. 3.106 (kancelária) o výmere 13,90 m2
a pomernej časti spoločných priestorov o výmere 16,92 m2,
predmet nájmu spolu: 103,70 m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.11.2019 – 31.12.2024
kancelárske priestory (72,88 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 5830,40
€/rok,
kancelárske priestory (13,90 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 1112,00
€/rok,
spoločné priestory (16,92 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 253,80

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
7.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
8.

Nájomca:
Predmet nájmu:

€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 1799,05 €,
nájomné spolu ročne: 7 196,20 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka.
Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický
priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí
štvrťroka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný
preplatok bude vrátený nájomcovi formou zápočtu.
dekan FCHPT STU
Michal Pánik, Saratovská 2862/5, Bratislava
nájomca je súkromná osoba
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 91/2016 R-STU
o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2017
do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia identifikačné údaje
štatutárneho zástupcu prenajímateľa a predlžuje sa doba
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový
priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda, na ulici
Račianska 103 v BA v suteréne bloku A miestnosť č. 01 HA1 0005 o výmere 9,40 m2 do 31.12.2022
predmet nájmu spolu: 9,40 m2
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový
priestor.
01.01.2017 - 31.12.2022
miestnosť č. 01 HA-10005 (9,40 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j.
188,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 47,00 €,
nájomné spolu ročne: 188,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
prenajímateľ
nájomcovi zálohovo paušálnou sumou
vyfakturuje do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka, po
doručení vyúčtovacích faktúr po uplynutí kalendárneho roka
od dodávateľa služieb, vystaví prenajímateľ nájomcovi
vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Alu BauTech, s.r.o., Bílikova 1866/10, 841 01 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.:
55801/B
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU
o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1
s dobou nájmu od 01.01.2019 sa odo dňa podpisu Dodatku
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:
9.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

č. 2 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebného
majetku, nebytový priestor nachádzajúci sa na Pionierskej
ulici č. 15 v BA na prízemí budovy pozostávajúci
z miestnosti č. 8 o výmere 14,60m2 do 31.12.2019,
predmet nájmu spolu: 14,60m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový
priestor.
01.01.2019 – 31.12.2019
miestnosť č. 8 (14,60m2) – 20,76 €/m2/rok, t. j. 303,20 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 75,80 €,
nájomné spolu ročne: 303,20 €/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

Náklady za služby:

Predkladá:
10.

Malá scéna s. r. o., Šarfická 66, 900 82 Blatné
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 112914/B.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2018 R-STU o nájme
nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu
od 01.02.2018 do 30.11.2019 sa od 01.12.2019 menia
identifikačné údaje štatutárneho zástupcu prenajímateľa
a predlžuje sa doba trvania nájmu; dočasne nepotrebného
majetku; nebytové priestory v ŠD Dobrovičova, Dobrovičova
ulica č. 14 v BA, nachádzajúci sa na prízemí s vchodom
z Dostojevského radu, pozostávajúci z kancelárie č. 4 –
o výmere 14,80 m2, kancelárie č. 6 – o výmere 25,00m2
a pomernej časti WC a chodby – o výmere 6,00 m2 do
31.12.2020,
predmet nájmu spolu je 45,80m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti
nájomcu
01.02.2018 – 31.12.2020
kancelária č. 4 a kancelária č. 6 (39,80m2) – 96,00 €/m2/rok,
t.j. 3 820,80 €/rok a
pomerná časť WC a chodba (6,00m2) – 34,00 €/m2/rok, t.j.
204,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 1 006,20 €,

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

nájomné spolu ročne: 4 024,80 €.
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
GOJOMI s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava,
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.:
125840/B
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2018 R-STU
o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od
01.01.2019 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia
identifikačné
údaje
štatutárneho
zástupcu
prenajímateľa a predlžuje sa doba trvania nájmu;
dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor
nachádzajúci v objekte ŠD Mladá Garda na Račianskej ulici
č. 3 BA, pozostávajúci z miestností č. 01 HI-10091
o výmere 6,70m2 a miestnosti č. 01 HI-10092 o výmere
21,32 m2 do 31.12.2022,
predmet nájmu: 28,02m2.
Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
skladovanie hudobných
nástrojov a výkon činností s tým spojených, najmä
preskúšanie ich funkčnosti.
01.01.2019 – 31.12.2022
miestnosti (28,02m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 560,40 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 140,10 €,
nájomné spolu ročne: 560,40 €/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.

1

Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej
technickej university v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.
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Predkladá:
11.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
12.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených
faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Nám.
slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498.
dodatkom č. 1 k NZ č. 92/2016 R-STU o nájme
nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2017 do
31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia identifikačné údaje
Štatutárneho zástupcu prenajímateľa a predlžuje sa
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok v ŠD
Mladá Garda na ulici Račianska č. 103 v BA, pozostávajúci
z miestnosti na prízemí bloku S miestnosť č. 01 HS 01
0013 o výmere 6,13 m2 , a miestností v suteréne bloku B
miestnosť č. 01 HB -1 0015 o výmere 6,75 m2 a miestnosť
č. 01 HB -1 0016 o výmere 14,60 m2 do 31.12.2022,
predmet nájmu celkom vo výmere 27,48 m2
Nájomca bude nebytové priestory užívať pre potreby
zabezpečenia chodu internátnej
internetovej siete.
01.01.2017 – 31.12.2022
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške
7,00€/m2/ročne, t. j. 192,36 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 48,09 €,
nájomné spolu ročne: 192,36 €/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
Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Nám.
slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498.
dodatkom č. 1 k NZ č. 94/2016 R-STU o nájme
nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2017 do
31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia identifikačné údaje
štatutárneho zástupcu prenajímateľa, predlžuje sa doba

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

trvania nájmu a mení sa predmet a účel nájmu;
dočasne nepotrebný majetok v ŠD Mladá Garda na ulici
Račianska č. 103 v BA, pozostávajúci z miestností
v suteréne bloku D:
miestnosť č. 01 HD -1 0046 o výmere 23,50 m2 (sklad
bicyklov) v suteréne na bloku I:
miestnosť č. 01 HI -1 0106 o výmere 24,00 m2 (sklad
bicyklov),
v suteréne na bloku K:
miestnosť č. 01 HK -1 0139 o výmere 14,60 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0140 o výmere 6,75 m2 (posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0141 o výmere 12,80 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0142 o výmere 20,40 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0143 o výmere 7,20 m2 (hygienické
zariadenie)
miestnosť č. 01 HK -1 0144 o výmere 7,20 m2 (hygienické
zariadenie)
miestnosť č. 01 HK -1 0145 o výmere 25,80 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0146 o výmere 7,90 m2 (posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0147 o výmere 23,60 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0148 o výmere 24,40 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0149 o výmere 24,40 m2
(posilňovňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0150 o výmere 11,20 m2 (šatňa)
miestnosť č. 01 HK -1 0151a o výmere 15,40 m2 (sprchy)
miestnosť č. 01 HK -1 0151b o výmere 40,00 m2 chodba do
31.12.2022,
predmet nájmu celkom vo výmere 289,15 m2
Nájomca bude nebytové priestory, miestnosť č. 01 HD -1
0046 a miestnosť č. 01 HI -1
0106 využívať ako sklad bicyklov a nebytové priestory,
miestnosti v suteréne na bloku K
na prevádzkovanie fitnescentra a posilňovne pre študentov
STU.
01.01.2017 – 31.12.2022
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške
1,00€/m2/ročne, t. j. 289,15 €/rok, štvrťročná výška
nájomného je 72,29 €,
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Náklady za služby:

Predkladá:
13.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:

nájomné spolu ročne: 289,15 €/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
Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty,
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498.
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 93/2016 R-STU
o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od
01.01.2017 do 31.12.2019 sa od 01.01.2020 menia
identifikačné údaje štatutárneho zástupcu prenajímateľa,
predlžuje sa doba trvania nájmu a mení sa predmet a účel
nájmu; dočasne nepotrebný majetok v ŠD Mladá Garda na
ulici Račianska č. 103 v BA, pozostávajúci z miestností:
na 2. podlaží bloku C, miestnosť č. 01 HC 02 0219
o výmere 30,20 m2,
na 3. podlaží bloku C, miestnosť č. 01 HC 03 0319
o výmere 30,20 m2,
na 4. podlaží bloku C, miestnosť č. 01 HC 04 0419
o výmere 30,20 m2 do 31.12.2022,
predmet nájmu celkom vo výmere 90,60 m2
Nájomca bude nebytové priestory využívať ako študovne
pre potreby ubytovaných
študentov STU v ŠD Mladá Garda.
01.01.2017 – 31.12.2022
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške
1,00€/m2/ročne, t. j. 90,60 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 22,65 €,
nájomné spolu ročne: 90,60 €/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

14.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
15.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Nám.
slobody 17, 812 31 Bratislava
nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor
nachádzajúci sa v objekte ŠD Mladá Garda na ulici
Račianska č. 103 v BA, v suteréne bloku D, pozostávajúci
z miestnosti č. 01 HD -1 0053 o výmere 20,78 m2,
predmet nájmu celkom vo výmere 20,78 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový
priestor.
01.01.2020 – 31.12.2022
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške
1,00€/m2/ročne, t. j. 20,78 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 5,20 €,
nájomné spolu ročne: 20,78€/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
Civitta Slovakia, a. s. ,Illkovičova 2, 832 16 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro.,
vložka č. 80/B .
dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 85/2014 R-STU
o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č.
4 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2019 sa od
01.01.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v
objekte FIIT STU,
na ulici Ilkovičova č. 2 v BA
pozostávajúci z kancelárskych priestorov
č. 0.47 o výmere 14,229 m2, č. 0.46 o výmere 22,2966 m2 a
časť kancelárie č. 0.39 o výmere 126,6 m2 na prvom
nadzemnom podlaží spolu s príslušenstvom (WC 1,2582 m2,
sklad 4,7574 m2 a schodisko 7,2198 m2) spolu o výmere
179,36 m2 (z toho vykurovací priestor je 167,38 m2) do
31.12.2021,
predmet nájmu spolu je 179,36 m2..
výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.01.2015 – 31.12.2021
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Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:

kancelárie spolu (166,13m2) - 50,00 €/m2/rok - 8 306,28 €,
sklad (4,7574 m2) - 15,00€/m2/rok –71,36€,
WC (1,2582 m2) - 15,00€/m2/rok -18,87 €,
schodisko (7,2198 m2) - 15,00€/m2/rok – 108,30 € ,
štvrťroka vo výške 2 126,20 €,
nájomné spolu ročne 8 504,81€,
nájomné je v súlade so smernicou1
náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené
paušálnou sadzbou, náklady bude FIIT STU fakturovať
mesačne, a to nasledovne: Dohodnuté náklady za dodanie
elektrickej energie, vody, tepla, teplej vody a služieb
vyfakturuje FIIT STU do 15 dňa príslušného mesiaca.
Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet
uvedený vo faktúre. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie
elektrickej energie, vody, tepla, teplej vody a služieb
celkových priestorov FIIT STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
dekanka FIIT STU

K bodu 14/ - Rôzne







Predseda AS informoval senátorov o zániku mandátu delegáta v ŠRVŠ
Tomáša Blahu (MTF), ktorý bol zvolený za podpredsedu pre PR ŠRVŠ
čím mu automaticky zanikol mandát člena ŠRVŠ.. Jeho náhradníkom sa
stal Bc. Daniel Štefánik, ktorý bol vzhľadom na získaný počet hlasov vo
voľbách za člena ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021 zvolený za
prvého náhradníka.
Predseda AS ďalej informoval o doručení podnetu pani Mgr. Eleny
Janíčkovej (MTF STU).
Senátor Bittera navrhuje, aby sa v zdôvodneniach k materiálom uvádzali
konkrétne dôvody ich vypracovania a predkladania na jednotlivé grémiá,
hlavne teda majetkoprávne veci (nie iba citovať paragrafy zákonov)
Senátor Chmelko predniesol dotaz ohľadom zámeru spájania sa STU s UK,
na ktorý p. rektor verejne odpovedal, že zámerom je len spolupracovať
v rôznych oblastiach, nie sa spájať.
Predseda ŠČ AS STU informoval o zasadnutí ŠČ AS STU dňa
28.10.2019, ktorého hlavnými bodmi program boli voľby do RUŠ ŠD J.,
Hronca a do RUŠ ŠD Dobrovičová, kde tieto rady absentujú a ukazuje sa





potreba ich znovu vytvorenia. Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS STU je
doložená do materiálov AS.
Senátor Riedlmajer sa pýtal na vyhodnotenie Výzvy na predkladanie
návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Rektor STU uviedol, že výsledky budú známe 12.11.2019.
predseda AS STU oznámil, že termín najbližšieho zasadnutia AS STU je
dňa 16.12.2019 a zasadnutie AS STU ukončil.

Marián Peciar, v. r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
J. Híveš, v. r.
P. Hubinský, v. r.

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

Zapísala dňa 28.10.2019: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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