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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  2 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 25.03.2019 o 14:00 hod. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 37 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 4 

Nezúčastnili sa: senátori: F. Abrhan, T. Tomčo, R. Kutláková 

 

Hostia:  M. Fikar, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, O. Moravčík,  E. 

Jevčáková, M. Bakošová, Ľ. Vitková, J. Szolgay, O. Matúšková, M. Michalička, E. 

Džuganová, Ľ. Šooš, P. Gregor, M. Bieliková, T. Šatura   

 

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 25.02.2019 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Návrh rektora na odvolanie prorektora a vymenovanie prorektorov STU 

na obdobie 2019 – 2023 

6. Rozpočet STU – Rozpis dotácie  na rok 2019 

7. Návrh rektora na vymenovanie členov Správnej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

8. Návrh nových študijných programov 2. a 3. stupňa štúdia v študijnom 

odbore 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment, ktoré sa budú 

uskutočňovať na Ústave manažmentu STU  na rok 2019 

9. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

10. Návrh Organizačných pokynov pre prípravu a priebeh volieb do AS STU  

- ÚM STU  

11. 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, schválenie programu, voľba skrutátorov a 

overovateľov zápisnice   

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

M. Naď  a B. Šulgan 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

Ľ. Čaplovič a B. Roháľ-Iľkiv 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia a  dal  hlasovať 

o predloženom  programe. 

Prezentovalo sa:  36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  36   proti:   0  zdržal sa: 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Nakoľko predmetom dnešného zasadnutia AS budú prerokovávané o. i. aj návrhy 

na odvolanie prorektora, vymenovanie nových prorektorov a vymenovanie členov 

Správnej rady STU a hlasovanie o týchto návrhoch je v zmysle zákona 131/2003 Z. 

z. § 9 odst 1 písm. d), h) a § 9 ods. 2  tajné (ďalej len „zákon o VŠ“), predseda AS 

STU prečítal návrh členov sčítacej komisie pre personálne návrhy:   

J. Zajacová – predsedníčka 

M. Andráš – člen 

M. Bobrík - člen 

a  dal o predloženom návrhu hlasovať  

Prezentovalo sa:  36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  35   proti:   0  zdržal sa: 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 



 

Zápisnica č. 2/2019  AS STU zo dňa 25.03.2019 

2 

K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia 

uznesení zo zasadania AS STU dňa 25.02.2019.  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU. 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 25.02..2019 neboli vznesené žiadne 

pripomienky. 

PAS STU, zasadalo dňa 11.03.2019, sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho 

zasadania AS STU. Predseda AS STU poveril predsedov  komisií, aby zabezpečili 

prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU,LK AS STU a PK AS STU. 

Legislatívna komisia  a aj ekonomická komisia zasadali dňa 18.03.2019. 

Pedagogická komisia prerokovala materiál elektronicky do dňa 20.03.2019. 

 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.  

Pán rektor informoval prítomných o  udalostiach: 
      AKTUÁLNE INFO A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI: 

 

 stretnutie predstaviteľov SAV, UK a STU – za účelom  vzniku 
„projektu ScienceCity Bratislava“ na podporu výskumu a vzdelávania 
v rámci Bratislavského kraja 

 21.3.2019 - Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie- informoval 
o záveroch zasadnutia  

 stretnutie k MŠ Stubáčik – informácia o stave  
        
       KÓLEGIUM REKTORA a VEDENIE STU 
 
       Okrem dnes predložených materiálov sme sa zaoberali aj:  
 

1. Plán verejného obstarávania STU v Bratislave na rok 2019  
2. Správa o účtovnej závierke STU k 31.12.2018  
3. Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti STU za rok 2018 / 

aktualizácia termínov  
Diskusia :  
Senátor Čaplovič mal otázku k bodu – Stretnutie SAV, UK a STU či sa počíta aj 

s MTF STU so sídlom v Trnave. Rektor STU spresnil, ako už z názvu vyplýva, 

zameranie je   hlavne na Bratislavu a BK a to predovšetkým na  získanie financií 

pre podporu vedy a výskumu. 

 

K bodu 5/ -  Návrh rektora na odvolanie prorektora a vymenovanie 

prorektorov STU na obdobie 2019 – 2023 
Predseda AS STU  odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, aby 

informoval o tomto bode rokovania.  

Rektor STU oboznámil prítomných senátorov, že mu bolo doručené oznámenie 

prorektora pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie STU prof. Ing.  

Pavla Čičáka, PhD. , že k 07.04.2019 odstupuje z funkcie prorektora STU. Preto 

v zmysle zákona o VŠ žiada AS STU o schválenie odvolania prof. Ing. Pavla 

Čičáka, PhD. z funkcie prorektora pre medzinárodné vzťahy a informačné 

technológie STU k 07. aprílu 2019. 

 

1/ Návrh uznesenia č. 1.2/2019 

Akademický senát STU schvaľuje návrh na odvolanie prof. Ing. Pavla Čičáka, 

PhD. z funkcie prorektora pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  k 7. aprílu 2019. 

 

Sčítacia komisia pracovala v zložení: 

Janka Zajacová – predsedníčka 

Milan Andráš – člen 

Miroslav Bobrík - člen 

Následne prebehlo samotné hlasovanie o návrhu rektora na odvolanie z funkcie 

prorektora pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie : 

prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. 

 

počet rozdaných hlasovacích lístkov:                            37 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                       37 

počet platných hlasovacích lístkov:                               37   

počet neplatných hlasovacích lístkov:                             0 

 

Výsledky hlasovania na základe sčítania hlasov: 

Počet  za :                                         29 

Počet  proti :                      5 

Zdržal sa :                                         3 

 

Komisia konštatuje, že návrh na odvolanie  prorektora pre medzinárodné vzťahy 

a informačné technológie STU bol schválený väčšinou hlasov AS STU. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 1.2/2019 väčšinou hlasov. 

 

2/ Návrh uznesenia č. 2.2/2019 

Akademický senát STU schvaľuje návrh  rektora na vymenovanie prorektorov 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023. 
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Diskusia: 

Senátor Hruštinec  vzniesol pripomienku k predloženému návrhu prorektorov, že je 

neobvyklé, aby bol rektor a prorektor (prorektorka) z jednej fakulty (FCHPT).  

Historicky je na STU zaužívané, že rektor a prorektori sú z rôznych fakúlt, ktorých 

je na STU sedem.  

 

Rektor STU vysvetlil prítomným senátorom svoj názor pri voľbe kandidátov na 

prorektorov pri predkladaní tohto materiálu na schválenie k všetkým navrhovaným 

kandidátom  najmä k doc. Bakošovej. 

Senátor Kováč oponuje senátorovi Hruštincovi, že súčasný AS STU si zvolil 

rektora STU a tým mu vyjadril dôveru v jeho činnosti.  
 

Následne prebehlo samotné hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie 

prorektorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z nasledovných 

kandidátov: 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

 

počet rozdaných hlasovacích lístkov:                            37 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                       37  

počet platných hlasovacích lístkov:                              37   

počet neplatných hlasovacích lístkov:                             0 

 

Osoba / Hlasovanie Počet za Počet proti Zdržal sa 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 27 7 3 

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. 
Oliver Moravčík 

26 9 2 

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD 35 0 2 

prof. Ing. František Uherek, PhD.  33 0 4 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 33 4 0 

 

Komisia konštatuje, že návrh rektora na vymenovanie  prorektorov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave  bol schválený väčšinou hlasov AS STU. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 2.2/2019 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 6/ - Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019 

Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi  tohto materiálu rektorovi STU, ktorý 

materiál stručne uviedol a oboznámil prítomných s jeho obsahom. Rozdelenie 

dotácie na súčasti STU vychádza z Metodiky MŠVV a Š SR na rok 2019. 

Rektor STU odovzdal slovo  predsedovi EK , aby informoval o prerokovaní 

materiálu v EK AS STU: 

Na EK AS STU materiál uviedol kvestor, ktorý informoval prítomných o tom, že 

návrh tohto materiálu bol prerokovaný v kolégiu rektora /KR/ STU dňa 13.03.2019 

s  odporúčaním dekanov fakúlt zmeniť spôsob delenia dvoch položiek v celkovej  

sume 1 600 000 EUR  v zmysle výkonových kritérií a rozpísať sumy na jednotlivé 

súčasti STU.  

Na rokovanie EK AS STU bol predložený materiál so zmenami v niekoľkých 

položkách, na ktorých sa KR STU dohodlo,  ale bez zmeny v bodoch 16g a 16w, 

ktoré sa týkali súm 600 000 a 1 000 000 EUR. 

 

V diskusii v EK k tomuto  materiálu odznelo viacero  diskusných príspevkov 

týkajúcich sa najmä: 

- spôsobu  rozdelenia sumy 1 000 000.- EUR medzi súčasti STU 

uvažovaných na podporu zvýšenia kvality a univerzitného charakteru STU,  

- spôsobu rozdeľovania financií na UVP podľa publikácií z databázy WOS 

a následného prerozdeľovania takto pridelených prostriedkov na fakultách, 

-  k rozpočtu  rektorátu STU a pokrytia nárastu tarifných platov v roku 2019, 

- veľkého percentuálneho podielu vyčlenených rôznych dotácií z oboch 

prvkov /077 11 aj 077 12/ čo spôsobuje zníženie  objemu prostriedkov 

z dotácie priamo delených na súčasti STU, vytvárajúcich výkony, na 

základe ktorých bola pre STU vypočítaná dotácia, 

- príprava nových kritérií delenia dotácie v rámci STU,  

- poklesu kvalitných publikácií za STU v porovnaní s inými univerzitami 

a tým aj poklesu výkonov STU v rámci Slovenska 

- nutnosti prijatia opatrení pre zvýšenie kvality výstupov z vedecko-

výskumnej a umeleckej činnosti STU aj v oblasti finančnej podpory 

autorov kvalitných výstupov, 

- zameraniu STU na inžiniersku činnosť a výstupy tohto charakteru nielen 

na publikácie, 

- zvýšeniu kvality aj v oblasti pedagogiky a programov, ktoré STU ponúka.  

Na mnohé otázky podal vysvetlenie kvestor STU.  

 

Po obsiahlej  diskusii, v ktorej vystúpili zástupcovia všetkých súčastí STU prijala 

EK AS STU nasledovné uznesenia:  
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Uznesenie č.1:  

EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 

2019, odporúča predložiť materiál na rokovanie AS STU dňa 25.3.2019 v prvom 

čítaní a žiada vedenie STU predložiť  na zasadnutí návrh filozofie delenia čiastky 

600 000 € a 1000000 € s tým, že k hlasovacej procedúre  dôjde až na aprílovom 

zasadnutí AS STU. EK odporúča začať pripravovať nové kritériá pre delenie 

dotácie na STU. 

Hlasovanie: 7 za, 0 sa zdržal, 0 proti 

a 

Uznesenie č.2:  

EK AS STU žiada vedenie STU predložiť  po prerokovaní s dekanmi fakúlt návrh 

delenia čiastky 600 000  € a 1000 000 € do 15.4.2019. V prípade, že nebude do 

uvedeného termínu návrh delenia predložený vedením STU odsúhlasený dekanmi, 

EK AS STU navrhuje rozdeliť čiastku 1 600 000 na súčasti STU podľa 

uplatňovaných výkonových kritérií. 

Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal, 1 proti 

 

Diskusia :  
Senátor Hruštinec vystúpil v diskusii k prezentácií pána rektora, v ktorej boli 

uvedené údaje o dotácii pripadajúcej na publikačné výstupy v jednotlivých 

kategóriách. V tejto súvislosti uviedol, že podľa oficiálneho dokumentu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: “ 

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017“ zo septembra 2018 

(dokument je verejne dostupný na webovej stránke Ministerstva školstva, sú údaje 

výrazne odlišné. Podľa oficiálnych údajov uvedených vo výročnej správe 

Ministerstva školstva (str. 32, Tab. č. 3) je najvyššia dotácia v kategórii “Karenty – 

kvartil 1“ o hodnote  = 5776,- EUR a v kategórii “D“ je dotácia v intervale od 32,- 

do 391,- EUR. K pripomienke, že sú aj novšie údaje z roku 2018 o  dotácii 

pripadajúcej na publikačné výstupy v jednotlivých kategóriách, kde sa na najviac 

hodnotené karentované publikácie uvádza suma viac ako 8000,- EUR, senátor 

Hruštinec uviedol, že podľa oficiálneho dokumentu CVTI “Metodické pokyny 

CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2018“ (Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti – CREPČ, 

dostupné na webovej stránke, trvá vykazovacie obdobie za rok 2018 od 1.4.2018 

do 31.3.2019 (str. 4, 2. kap.). Z uvedeného vyplýva, že v termíne konania 

rokovania AS STU dňa 25.3.2019 nie je ešte uzavreté vykazovacie obdobie za rok 

2018, a teda nemôžu byť známe výsledné (oficiálne) dotácie na jednotlivé 

kategórie publikácií. 

Senátor Rohaľ-Iľkiv poznamenáva, že podrobné a úplne informácie sú veľmi dobre 

spracované a zverejnené na internetovej stránke MŠ. 

K diskusii sa k tomuto bodu pripájajú svojimi príspevkami aj senátorka 

Húsenicová a senátor Bobrík. 

Senátor Janíček sa pýta či sa materiál bude schvaľovať už na tomto zasadnutí. 

Senátor Hudec (predseda EK AS STU), že v zmysle zápisu z rokovania EK AS mal 

by byť materiál na dnešné  rokovanie AS STU predložený v prvom čítaní. 

Senátor Riedlmajer, či sa ráta s rozpisom 600 tis. € aj na UVP a Nanocentrum Tiež 

nastolil otázku udržateľnosti projektov. 

Do diskusie sa zapojilo ešte viacero senátorov a hostí: Kopáčik, Hruštinec, 

Húsenicová. 

Senátor Čaplovič  diskutoval k navrhovaným štrukturálnym zmenám v Metodike 

rozpisu dotácií, kde sa javí snaha o zníženie počtu študentov 2. stupňa. Zároveň 

navrhol, aby sa čiastka 600 00 € delila podľa prevádzkových nákladov na 

jednotlivé pracoviská UVP, pretože STU sa zaviazala zabezpečiť trvalú 

udržateľnosť projektov. 

Senátor Vranič mal otázku na pána rektora, aké stanovisko zaujali dekani fakúlt? 

Rektor STU uviedol, že k deleniu 600ti. € je väčšina proti.  

K diskusii sa pridal aj  dekan SjF p. Šooš,  

 

Kvestor STU podal k materiálu vysvetlenie a odpovedal na niektoré otázky 

týkajúce sa tejto problematiky. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 3.2/2019: 

Akademický senát STU  prerušuje rokovanie  v bode 6/ programu zasadnutia - 

Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2019. a žiada vedenie STU predložiť  po 

prerokovaní s dekanmi fakúlt návrh delenia čiastky 600 000 €  a 1 000 000 € do 

15.4.2019. V prípade, že nebude do uvedeného termínu návrh delenia predložený 

vedením STU, AS STU navrhuje rozdeliť čiastku 1 600 000 € na súčasti STU 

podľa uplatňovaných výkonových kritérií. 
 

   Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 3.2/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 7/ -   Návrh rektora na vymenovanie členov Správnej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý 

v stručnosti oboznámil prítomných o navrhovaných kandidátoch: 
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Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva Slovenskej komory architektov  

 návrh na pokračovanie v členstve, v Správnej rade STU pôsobil v rokoch  

2013 – 2019  

Ing. Karol Pavlů, podpredseda spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., člen Klubu 500 

 PPA CONTROLL, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske 

služby, zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo 

všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
 

Návrh uznesenia č. 4.2/2019 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 9 ods. 

1 písm. h) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmien niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predložený návrh rektora na 

nových členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Následne prebehlo samotné hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie členov 

Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kandidátov: 

Ing. arch. Juraj Šujan 

Ing. Karol Pavlů 

 

počet rozdaných hlasovacích lístkov:                            37 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                       37  

počet platných hlasovacích lístkov:                               37 

počet neplatných hlasovacích lístkov:                             0 

 

Osoba / Hlasovanie Počet za Počet proti Zdržal sa 

Ing. arch. Juraj Šujan 37 0 0 

Ing. Karol Pavlů  37 0 0 

 

Komisia konštatuje, že návrh rektora na vymenovanie členov Správnej rady  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol Akademickým senátom STU  

schválený jednomyseľne. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 4.2/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 8/ -  Návrh nových študijných programov 2. a 3. stupňa štúdia 

v študijnom odbore 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment, ktoré sa budú 

uskutočňovať na Ústave manažmentu STU  na rok 2019. 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý 

informoval prítomných o materiáli a slovo odovzdal prorektorovi Stankovi. Tento 

podrobnejšie vysvetlil podstatu predkladaného materiálu. 

Predseda AS STU vyzval predsedov LK a PK (člen v zastúpení), aby informovali 

o prerokovaní materiálu v ich komisii. 

Predsedníčka LK AS uviedla, že komisia prerokovala predložený návrh, v rámci 

diskusie vystúpili senátori Čaplovič a Bobrík, Po diskusii  LK odporúča prijať 

k predloženému materiálu uznesenie predložené zo strany predkladateľa.   

 Senátor Lukeš, člen PK AS STU (v zastúpení predsedu Pedagogickej komisie AS 

STU  konštatoval, že materiál bol s malými formálnymi pripomienkami 

prerokovaný v komisii elektronicky, členovia nevzniesli zásadné pripomienky 

a preto ho odporúča schváliť bez pripomienok. 

Diskusia :  
Senátor Čaplovič položil otázku, aké je zastúpenie technických predmetov 

v navrhovanom ŠP a aký je rozdiel medz obdobnými ŠP na UK a Ekonomickej 

univerzite. 

Doc. Špirková uviedla, že technický základ získali študenti na 1. stupni štúdia. 

 

Návrh uznesenia č. 5.2/2019: 

Akademický senát STU prerokoval materiál Návrh nových študijných programov 

2. a 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.20. odvetvové ekonomiky 

a manažment, ktoré sa budú uskutočňovať na  Ústave manažmentu  STU   bez 

pripomienok.  

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

(za: 36,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

 

AS STU schválil uznesenie č. 5.2/2019 jednomyseľne. 
 

K bodu 9/ - 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. 

Kvestor STU konštatoval, že sa jedná o štandardne predkladaný materiál ohľadne 

prenájmov NP, ktoré sú vo vlastníctve STU. 

EK AS STU prerokovala žiadosti o nájom nebytových priestorov a odporúča  

akademickému senátu STU predložený materiál schváliť. 

Diskusia : neboli žiadne  príspevky do diskusie. 
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Návrh uznesenia č. 6.2/2019: 

AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom 

dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami.  

 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

(za: 36,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 6.2/2019 jednomyseľne. 

 
1. Nájomca: Datafield Lab s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava 

nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 

41658/T. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 14/2018 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.05.2018 

do 30.04.2019 sa  od 01.05.2019 predlžuje doba nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci 

sa v administratívnej budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, 

budova B na prízemí pozostávajúci z laboratórneho priestoru č. 

P 001 o výmere 44,12m
2
, č. P 002 o výmere 43,35 m

2
 

a kancelárskeho priestoru č. P 011 o výmere 14,76m
2
, č. P 010 

o výmere 14,76 m
2 
do 30.04.2020 

predmet nájmu spolu: 116,99m
2
. 

 Účel nájmu: kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej 

činnosti 

 Doba nájmu: 01.05.2018 do 30.04.2020  

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (29,52m
2
) – 60,00 €/m

2
/rok, t. j. 1771,20 

€/rok, 

laboratórny priestor (87,47m
2
) – 44,00 €/m

2
/rok, t. j. 3 848,68 

€/rok, štvrťročná výška nájomného je 1 404,97€, 

nájomné spolu ročne: 5 619,88 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

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 

                                                           
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. 

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. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 
2. Nájomca: 6/6 s.r.o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 

55467/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho 

miesta č. 3/2018 R- STU s dobou nájmu od 01.04.2018 do 

31.03.2019 sa od 01.04.2019 predlžuje doba nájmu a mení 

evidenčné číslo vozidla; dočasne nepotrebný majetok; časť 

nehnuteľnosti - parkovacie miesto č. 25 nachádzajúce sa v kat. 

územie Bratislava – Staré mesto, par. č. 21740/9 areál 

prenajímateľa Vazovova 5, Bratislava, LV č. 2139 o výmere 14 

m
2 
do 31.03.2020.  

predmet nájmu: 1 parkovacie miesto o výmere 14m
2  

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BL 435 JK 

 Doba nájmu: 01.04.2018 – 31.03.2020 

 Nájomné:              
 

jedno parkovacie miesto - 650,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1  

 Náklady za 
služby a energie: 

------------------------ 

 Predkladá: vedúci ÚPaKR R-STU 

 
3. Nájomca: SFÉRA, a. s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava,  

nájomca je zapísaný v OR OS  Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č.: 1979/B 

 Predmet nájmu: zmluva o budúcej nájomnej zmluve; dočasne nepotrebný 
majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte CAMBO 
na ul. J.Bottu v Trnave o celkovej výmere 90m

2
, 

predmet nájmu spolu: 90m
2
 .  

 Účel nájmu: vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti  

 Doba nájmu: 01.10.2019 – 31.12.2026  

 Nájomné:              
 

nebytový priestor (90m
2
) – 33,00 €/m

2
/rok , t. j. 2 970,00 

€/rok, štvrťročná výška nájomného je 742,50 €, 
nájomné spolu ročne: 2 970,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za 
služby a energie: 

bude prenajímateľ štvrťročne fakturovať podľa skutočného 
odberu. Ročné zúčtovanie energií bude nájomcovi vystavené 
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vždy v prvom kvartáli nasledujúceho roka.  

 Predkladá: dekan MTF STU 

 
4
. 

Nájomca: System Control, s.r.o., Učiteľská 45, 821 06 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č.:38357/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 10/2018 R-STU o nájme nebytových 

priestorov s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2019 sa od 

01.04.2019 predlžuje doba nájmu dočasne nepotrebný 

majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej 

budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, v objekte D, tretie 

poschodie, kancelársky priestor č. 318 o výmere 14,76m
2
 a č. 

319 o výmere 13,24m
2  

do 31.03.2023. 

predmet nájmu spolu: 28,00m
2
. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2018 – 31.03.2023 

 Nájomné: kancelársky priestor (28,00m
2
) – 60,00 €/m

2
/rok, t. j. 1 680 

€/rok, štvrťročná výška nájomného je 420,00 €, 

nájomné spolu ročne: 1 680 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby  
a energie: 

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. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 
5
. 

Nájomca: OZ Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7, 811 09 

Bratislava 

nájomca je OZ zaregistrované na MV SR 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 13/2015 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkami č. 1 a 2 s dobou nájmu od 

01.04.2015 do 31.03.2019 sa od 01.04.2019 predlžuje doba 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 

nachádzajúci sa v ŠD na ul. Dobrovičova č. 14 v BA 

pozostávajúci z nebytového priestoru – garáž č. 3 o výmere 

16,07 m
2
 do 31.12.2020. 

predmet nájmu spolu: 16,07m
2
. 

 Účel nájmu: Sklad kulís pre prevádzku divadla. 

 Doba nájmu: 01.04.2015 – 31.12.2020 

 Nájomné: Garážový priestor (16,07m
2
) - 20 €/m

2
/rok, t. j. 321,40 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 80,35 €, 

nájomné spolu ročne: 321,40 €/rok, 

 Náklady za služby 
a energie: 

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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 
6. Nájomca: Práčovne CENT, s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 

Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka 

č.: 81161/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci 

na prízemí bloku A6, internát A v objekte ŠD Mladosť, 

pozostávajúci z miestností č. 6.16 o výmere 21,30m
2
 a chodba 

o výmere 3,70 m
2
, 

predmet nájmu: 25,00m
2
. 

 Účel nájmu: Prevádzka práčovne 

 Doba nájmu: 01.04.2019 – 31.03.2022 

 Nájomné: miestnosť č.6.16 (21,30 m
2
) – 41,00 €/m

2
/rok, t. j. 873,30 

€/rok, 

chodba (3,70 m
2
) – 10,00 €/m

2
/rok, t. j. 37,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 227,57 €, 

nájomné spolu ročne: 910,30 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 
7. Nájomca: Ing. Miloslav Tengler, Aut. Ing. – diagnostika, Pri Hradnej 

studni 4, 811 03 Bratislava 

nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom 

registri Okresného úradu Bratislava I 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 51/2015 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkom č. 1  s dobou nájmu od 

01.07.2015 do 31.03.2019 sa od 01.04.2019 predlžuje doba 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 

nachádzajúci sa v bloku B SvF STU na Radlinského 11 v BA 
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pozostávajúci z kancelárskeho priestoru o výmere 8,00m
2
 do 

30.06.2019, 

predmet nájmu spolu: 8,00m
2
. 

 Účel nájmu: vykonávanie administratívnych činností 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2019 

 
 

Nájomné:              
 

kancelársky priestor (8,00 m
2
) – 120,24 €/m

2
/rok, t. j. 961,93 

€/rok, štvrťročná výška nájomného je 240,48 €, 

nájomné spolu ročne: 961,93 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: 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. 

  Predkladá: dekan SvF  STU 

 
8. Nájomca: STAFIN PLUS, s.r.o., Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.:  

0281/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 18/2017 R-STU o nájme nebytových 

priestorov s dobou nájmu od 01.10.2017 do 30.09.2020 sa od 

01.04.2019 menia identifikačné údaje štatutárneho 

zástupcu STU v Bratislave a prevádzkového riaditeľa ŠD 

MG a rozširuje sa prenajatá plocha -  dočasne nepotrebný 

majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladá 

Garda na Račianskej č. 103 v BA, na prízemí v bloku 

F pozostávajúci z priestorov o celkovej výmere podlahovej 

plochy 157,44 m
2
 do 30.09.2020. 

predmet nájmu spolu: 157,44 m
2
. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor, prevádzkový priestor a skladový 

priestor - vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.10.2017 – 30.09.2020 

 Nájomné: kancelársky priestor (41,38m
2
) – 85,00 €/m

2
/rok, t. j. 

3 517,30 €/rok, prevádzkový priestor (39,71m
2
) – 30,00 

€/m
2
/rok, t. j 1191,30€/rok, skladové priestory (42,80m

2
) – 

20,00 €/m
2
/rok, t. j. 856,00 €/rok,  príslušenstvo, chodby 

a hygienické zariadenie (33,55m
2
) – 10,00 €/m

2
/rok, t. j. 

335,50 €/rok, štvrťročná výška nájomného je 1 457,03 €, 

nájomné spolu ročne: 5 900,10 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby: 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. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 
 

K bodu 10/  - Návrh Organizačných pokynov pre prípravu a priebeh volieb do 

AS STU  - ÚM STU  

Predseda AS STU predložil   návrh, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s 

legislatívnou komisiou AS STU a prof.  Ing. arch. Marošom Finkom. PhD. z ÚM 

STU a  požiadal predsedníčku legislatívnej komisie AS, aby podrobnejšie 

informovala o materiáli. 

Predsedníčka legislatívnej komisie uviedla, že komisia  pripravila 3 materiály, 

z ktorých 2 súvisia s prípravou a organizačným zabezpečením volieb členov 

zamestnaneckej a študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na 

ÚM STU v súlade s čl. 4 bod 8 Zásad volieb do Akademického senátu STU zo dňa 

25.02.2019 a jeden materiál – Zloženie obvodných volebných komisií pre voľby do 

AS STU na ÚM STU -  sa predkladá v súvislosti s realizáciou volieb na ÚM STU. 

Legislatívna komisia AS STU odporúča AS STU, aby uvedené materiály schválil 

tak ako sú navrhnuté.  

Diskusia: neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 7.2/2019: 

AS STU schvaľuje Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do 

zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Ústave 

manažmentu STU bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 7.2/2019 jednomyseľne. 

 

Návrh uznesenia č. 8.2/2019: 

AS STU schvaľuje Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do 

študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Ústave manažmentu 

STU bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  
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AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2019 jednomyseľne. 

 

Návrh uznesenia č. 9.2/2019: 

AS STU schvaľuje Zloženie obvodnej volebnej komisie pre voľby do 

zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Ústave 

manažmentu STU bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 9.2/2019 jednomyseľne. 

 

Návrh uznesenia č. 10.2/2019: 

AS STU schvaľuje Zloženie obvodnej volebnej komisie pre voľby do študentskej 

časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Ústave manažmentu STU bez 

pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

 

AS STU schválil uznesenie č. 10.2/2019 jednomyseľne. 

 

K bodu 11/ - Rôzne 

 

 

 senátorka Húsenicová mala otázku na pána kvestora STU, v akom  štádiu 

je predaj ÚZ STU v Gabčíkove. Kvestor informoval, že prebehlo prvé kolo 

bez doručenia ponúk.  V súčasnosti beží príprava ďalšieho kola predaja 

s rovnakou cenou (cca 7,3 mil. €). Ak nebude ani toto kolo úspešné, potom 

môžeme ísť s cenou dolu   

 senátor Hruštinec v tejto súvislosti upozornil, že sa pripravuje oprava 

oboch komôr VD Gabčíkovo – čo by sme mohli využiť s ponukou 

ubytovania pre pracovníkov stavby – čím by sa ÚZ aspoň dočasne 

nedostávalo do straty 

 v súvislosti so skončením  funkcie prorektora pre medzinárodné vzťahy 

a informačné technológie STU sa prof. Čičák poďakoval akademickému 

senátu za spoluprácu počas výkonu svojej funkcie  

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční  dňa 29.04.2019 

 predseda AS STU sa poďakoval senátorom za účasť a rokovanie AS STU 

ukončil. 

 

 

                                                                                 

Ján Híveš, v. r.   

predseda AS STU  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ľubomír Čaplovič, v. r.         ..................................... 

 

Boris Rohaľ-Iľkiv, v. r.        ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 25.03.2019: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


