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 29.04.2019 o 14:00 hod.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: senátori: 5
Nezúčastnili sa: senátori: A. Kopáčik, T. Tomčo, R. Kutláková
Hostia: M. Fikar, O. Moravčík, , M. Bakošová, Ľ. Vitková, J. Szolgay, F. Uherek,
D. Faktor, E. Jevčáková, O. Matúšková, M. Michalička, E. Džuganová, , M.
Čambál

13. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na
nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
14. Voľba zástupcu STU do Rady vysokých škôl
15. 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 a členov sčítacej komisie.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
Š. Václav a J. Križánek
- za overovateľov boli navrhnutí:
L. Rollová a V. Nečas

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 25.03.2019
4. Aktuálne otázky STU
5. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady STU na obdobie
2019-2023
6. Zásady tvorby identifikácie špičkových vedeckých tímov STU a odmeny
za špičkové výstupy jednotlivcov
7. Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019 – 2. čítanie
8. Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
9. Úplné znenie Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 7
10. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia Študentské
domovy a jedálne STU v Bratislave
11. Úplné znenie Organizačného poriadku Účelového zariadenia Študentské
domovy a jedálne STU v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 3
12. Výročná správa o činnosti STU za rok 2018

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 30 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby
k bodom programu 5. a 14.:
M. Bobrík – predseda
Milan Andráš – člen
Ľ. Čaplovič – člen
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 31 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia a dal hlasovať
o predloženom programe.
Prezentovalo sa: 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
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(za: 31 proti: 0 zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia
uznesení zo zasadania AS STU dňa 25.03.2019.
Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 25.03..2019 mal senátor Hruštinec
pripomienku, resp. požiadavku k bodu 2. rektorom predloženého programu na
zasadnutie AS STU a to, či by bolo možné zverejniť na web STU prezentáciu
k tomuto bodu, s ktorou boli senátori oboznámení už na zasadnutí AS STU dňa
25.03.2019.
Pán rektor prisľúbil jej zverejnenie.
Žiadne ďalšie pripomienky neboli vznesené.
PAS STU zasadalo dňa 15.04.2019, sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho
zasadania AS STU. Predsedajúci poveril predsedov komisií, aby zabezpečili
prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU, LK AS STU a PK AS STU.
Ekonomická komisia zasadala dňa 23.04.2019, legislatívna komisia dňa
29.04.2019 a pedagogická komisia prerokovala materiál elektronicky do dňa
25.04.2019.
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.
Pán rektor informoval prítomných o udalostiach:






NKÚ – ukončenie kontroly na Vedecké parky a Výskumné centrá
24.4.2019 - oslávili sme 160. výročie narodenia A. Stodolu
25.-26.4.2019 – SRK – závery – výzva k EUA, príspevky na rekreácie,
info z UOO – navýšenie platov
personálny portál
transparentné vedenie – materiály na webe STU

KÓLEGIUM REKTORA a VEDENIE STU
Okrem dnes predložených materiálov sme sa zaoberali aj:
1.

Návrh štrukturálnych opatrení STU v Bratislave na zvýšenie uplatniteľnosti
absolventov bakalárskych študijných programov na trhu práce – termín na
zaslanie: zajtra (30.04.2019)

Prevádzková bezpečnostná smernica IS STU v Bratislave + Klasifikácia aktív
a informácií IS STU
3. Ochrana osobných údajov na STU v Bratislave
4. Prijímacie konanie na akad. rok 2019/2020 - stav podaných prihlášok
5. Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v
akad. roku 2018/2019 a imatrikulácií v akad. roku 2019/2020
6. Predaj nehnuteľností STU na Paulínskej ulici v Trnave – informácia
7. Návrh postupu a úkonov STU v areáli Trnávka
8 . Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Vladimírovi Bálešovi, DrSc.
2.

Diskusia :
Senátor Lukeš – či neboli zaslané nejaké materiály k novele VŠ zákona na
pripomienkovanie. Rektor STU informoval, že v pripomienkovaní bol iba jeden
materiál aj to bez závažných pripomienok.
Senátor Rohaľ-Iľkiv – dotaz k projektom. Prorektor Moravčík
informuje
o projekte ACCORD – dnes sa má rozhodnúť – potom by sa mal spustiť už
schvaľovací proces projektu.
Senátor Hruštinec – k projektu ACCORD vyhľadal rozhodnutie. Či neexistuje
verejne prístupný dokument k tomuto projektu. Prorektor Moravčík v tejto
súvislosti načrtol, že sa pripravuje zmena PS , má sa vytvoriť viac referátov, za
koordinátora je menovaný Ing. Belko, ktorý bude právne zodpovedný za projekt na
STU. V štádiu dopracovania je t. č. zmluva s partnerom UK v BA.
Senátor Hruštinec – ako sa napríklad bude postupovať na SvF v rámci projektu,
kde je veľa prenájmov, najmä ambulancie. Prorektor Moravčík vysvetľuje, že
v súčasnosti lekárom končia zmluvy v rokoch 2019 až 2020. Tieto nájomné
zmluvy sú už v riešení, pripravujú sa nové nájomné zmluvy na prenájom
ambulancií v rámci priestorov STU.
Senátor Janíček – podporil príspevok senátora Hruštinca.
Senátor Vajda má otázku - ak nie sú vyjasnené niektoré veci v rámci ACCORD-u,
ako sa môže podpisovať projekt? Prorektor Moravčík reaguje vysvetlením, že
konkretizovať a efektívne doriešiť niektoré veci „sa dá len za pochodu“.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli vznesené.
K bodu 5/ - Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady STU na
obdobie 2019-2023
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, aby
informoval o tomto bode rokovania.
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Rektor STU oboznámil prítomných senátorov s návrhom na vymenovanie členov
Vedeckej rady STU na funkčné obdobie 2019 – 2023, v ktorom sú uvedené aj
stručné charakteristiky jednotlivých navrhovaných členov VR STU.
Diskusia:
Senátor Hruštinec poukazuje vo svojom vystúpení na nepomer
počtu
navrhovaných členov akademickej obce do VR STU z jednotlivých fakúlt
percentuálnym vyčíslením voči celkovému počtu členov akademickej obce
(pedagogických a výskumno-vývojových a umeleckých) jednotlivých fakúlt.
Rektor STU vysvetlil svoj názor pri voľbe kandidátov a poukázal na to, že jeho
návrh bol prekonzultovaný aj s dekanmi všetkých fakúlt STU.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním
hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu rektora na
vymenovanie členov VR STU.
Následne prebehlo samotné hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie členov
Vedeckej rady STU Slovenskej technickej univerzity v Bratislava na funkčné
obdobie 2019 – 2023.
počet rozdaných hlasovacích lístkov:
počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
počet platných hlasovacích lístkov:
počet neplatných hlasovacích lístkov:
Predseda (v zmysle § 11 ods. 3 zákona o VŠ):
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Navrhovaní členovia z STU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
prof. Ing. František Janíček, PhD.
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

36
36
36
0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
prof. Ing. František Uherek, PhD.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Navrhovaní externí členovia:
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – UNIZA
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – TUKE
Ing. Juraj Lapin, DrSc. – ÚMMS SAV
Ing. Pavel Luka – ESET
Ing. Peter Matiašovský, CSc. – ÚSTARCH SAV
Ing. Alexander Matušek – ZAP SR
Ing. Mária Omastová, DrSc. – Ústav polymérov SAV
prof. Ing. Pavol Šajgalík, DrSc. – SAV
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. – UK BA
prof. RNDr. Ing. Petr Štepánek, PhD. – VUT Brno
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – UK BA
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof. – FA STU

Výsledky hlasovania na základe sčítania hlasov:
Z navrhovaných kandidátov jednotlivo získali nasledovný počet hlasov títo
kandidáti:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
prof. Ing. František Uherek, PhD

35
35
35
35
35
34
35
33
33
35
35
35

Externí:
Ing. Pavel Luka – ESET
Ing. Mária Omastová, DrSc. – SAV

34
35
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prof. Ing. Pavol Šajgalík, DrSc. – SAV
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. – UK BA
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – UK BA

35
35
35

ostatní navrhnutí členovia do VR STU získali plný počet hlasov.
Komisia konštatuje, že návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady STU
Slovenskej technickej univerzity v Bratislava bol schválený väčšinou hlasov AS
STU.
Návrh uznesenia č. 1.3/2019
Akademický senát STU v súlade s § 9 ods.1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady STU Slovenskej
technickej univerzity v Bratislava na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 1.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 6/ - Zásady tvorby identifikácie špičkových vedeckých tímov STU a
odmeny za špičkové výstupy jednotlivcov.
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval spracovateľa materiálu prorektora Szolgaya, aby oboznámil senátorov
s jeho obsahom a vysvetlil podstatu. Prorektor Szolgay informoval, že
vypracovanie takéhoto materiálu vyplynulo z prijatého uznesenia č. 3.2/2019
zasadnutia AS STU dňa 25.03.2019 – Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019.
Úlohou vedenia univerzity je posilniť postavenie univerzity tak, aby bola
rešpektovaným partnerom v európskom kontexte. V súlade s plnením volebného
programu rektora STU je cieľom pilotného projektu identifikácie excelentných
tvorivých tímov STU a odmeňovania špičkových výstupov jednotlivcov:
 posilniť rozvoj osobností a nových vedeckých škôl,
 podporovať najlepších a motivovať ostatných,
 budovať zázemie pre elitných vedcov a ich kolektívy,
 podporovať medzinárodné tímy a medzinárodnú spoluprácu,
 prepájať výskum, vývoj a transfer do praxe.
Materiál prešiel diskusiou vo vedení STU, bol predložený na kolégium rektora
a prebehlo aj prvé kolo diskusie s fakultami. Väčšina pripomienok z fakúlt (dekani)
bola akceptovaná a zapracovaná do materiálu. Pilotný projekt pozostáva z dvoch
častí. Prvá má za dlhodobý cieľ prispieť k definovaniu a podpore excelentnosti
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v oblastiach tvorivosti typických pre STU v medzinárodnom kontexte. V rámci nej
sa teda hľadajú excelentné tvorivé tímy v oblastiach vedy, techniky a umenia.
Druhá časť je skôr kopírujúca stav rozdelenia rozpočtu. Je viac zameraná na
priamu podporu jednotlivcov prinášajúcich špičkové výstupy, ktoré sú
zohľadňované aj v dotačnej stratégii MŠ. Preto sa napr. pri publikačných

výstupoch obmedzuje na najviac hodnotené publikácie typu Q1 a Q2 a pri
umeleckých výstupoch na diela kategórie A v kritériách pre komplexnú
akreditáciu (KA).
Zásady identifikácie excelentných tvorivých tímov STU a odmeňovania
špičkových výstupov jednotlivcov je preto potrebné v tomto zmysle chápať aj ako
prípravu na nový spôsob hodnotenia VaV a zároveň ako motivačný faktor pre
dosiahnutie dobrých výsledkov pri jeho uplatňovaní.
Predkladaný dokument prešiel diskusiou vo vedení STU, bol predložený na
kolégium rektora a prebehlo prvé kolo diskusie s fakultami. Väčšinu písomných
pripomienok z fakúlt sme akceptovali a zapracovali. Odpovede na nevyriešené
pripomienky budú vysvetlené a diskutované na stretnutí prodekanov pre VaV
a príslušného prorektora. Finálny dokument bude, pred vyhlásením výzvy,
predložený na schválenie do kolégia rektora z čoho vyplýva, že budú prebiehať
ešte ďalšie rokovania k tejto problematike.
EK AS STU prerokovala na svojom zasadnutí „Zásady tvorby identifikácie
špičkových vedeckých tímov STU a odmeny za špičkové výstupy jednotlivcov“.
O materiáli informoval prorektor prof. Szolgay. Vysvetlil členom EK, že sa jedná
o spracovanie kritérií na rozdelenie 600 tis. €
V rámci diskusie vystúpili senátori Nečas, Hruštinec, Rohaľ-Iľkiv a Nahálka.
Na záver diskusie predseda EK uviedol, že je na AS akým spôsobom uvažuje
vedenie STU tento balík rozdeliť. Materiál bude prerokovaný v AS STU spolu
s ďalšou diskusiou.
EK AS STU odporučila materiál prerokovať na AS STU, dopracovať ho so
zahrnutím pripomienok a ocenila jeho spracovanie v požadovanom termíne
v zmysle uznesenia AS STU č. 3.2/2019 zo dňa 25.03.2019 ako podklad pre
delenie časti dotácie.
Diskusia:
Senátor Hruštinec podľa mňa sa jedná o duplicitu. Exelentné tímy máme už teraz.
Chýba mi tu ale porovnávanie minulých rokov. Chýba analýza. Prorektor Szolgay
sa snažil vysvetliť, že materiál má mat dopad na podporu a motiváciu
predovšetkým mladých tvorivých tímov, ktoré sú porovnateľné v medzinárodnom
kontexte a jeden člen tímu by mal mať do 35 rokov.
Senátor Hruštinec – k rozdeľovaniu financií na fakulty, vedenie fa najlepšie vie
oceniť a rozdeliť pridelené financie.
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Predseda AS ocenil materiál a chápe ho ako nejaký „náboj“, aby STU išla
kvalitatívne hore prosperita STU.
Senátorka Húsenicová – chýba mi tu motivácia – interdisciplinárne ciele.
Senátori Bobrík a Janíček svojim vystúpením podporujú predložený materiál avšak
senátor Janíček má otázku, ako budú ohodnotené aj technické výstupy, projekty
a nie len karenty. Zastáva názor, že je potrebné, aby sa presadili aj tímy technické.
Prorektor Szolgay sa vyjadril k tejto otázke v tom zmysle, že materiál je zatiaľ
pracovnou verziou a budú prebiehať ešte ďalšie rokovania k materiálu.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 2.3/2019:
Akademický senát STU prerokoval materiál „Zásady identifikácie excelentných
tvorivých tímov STU a odmeňovania špičkových výstupov jednotlivcov
s pripomienkami AS STU a ekonomickej komisie AS STU.
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. 2.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 7/ - Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019 – 2. čítanie
Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval kvestora STU, aby informoval prítomných o zmenách v 2. čítaní., a to:
-1 000 000 € -rozdelený podľa výkonnostných kritérií
400 ti. € - poskytnuté FA na rekonštrukciu kanalizácie
600 tis. € - bude použitých v zmysle zápisu Ad.1 ekonomickej komisie AS STU.
Na rokovanie EK AS STU bol predložený materiál so zmenami v niekoľkých
položkách.
V rámci diskusie sa otázky k prerokovanému materiálu týkali nasledovných
okruhov:
- Kedy bude predložený návrh opatrení STU na štrukturálne zmeny vo VŠ
vzdelávaní na MŠ SR v súvislosti s viazanosťou 1 135 916 EUR; bolo by
vhodné v rámci prerokovávania rozpočtu informovať AS STU o obsahu
materiálu;
- Aká je celková dotácia pre Vysokoškolský umelecký súbor Technik?
- Čo zahŕňa bod 16 i v podprograme 07712?
- Čo predstavuje bod 16n uvedený ako úhrada energií SIVVP?
- Kde bude pôsobiť univerzitný inkubátor a ako sa využijú prostriedky
alokované v roku 2018 na jeho presťahovanie?
- Čo predstavuje projekt EIT a na čo sa využije čiastka 13.000.- EUR?

Objem MP zamestnancov rektorátu a centrálne financovaných súčastí STU
sa nemení oproti roku 2018 to znamená ponechávajú sa MP v pôvodnej
výške alebo dôjde k úpravám na základe rektorom požadovaného auditu?
- Úhrada univerzitných licencií bez ohľadu na to, ktorá súčasť ich a v akej
miere využíva;
- Dostatočná podpora pre kvalitatívne kritériá zohľadnená už v nápočte
výkonov zo strany MŠ SR, ktorá si nevyžaduje ďalšiu tvorbu fondu vo
výške 600 000.- EUR vyčlenenú z dotácie;
- Formálne pripomienky týkajúce sa: preznačenia odsekov v bode 16 po
vypustení písmena g, opravy textu v bodoch 16w a 16x v zmysle materiálu
predloženého prorektorom Szolgayom a úprava textu v prvom odstavci
bodu 4.3 /namiesto domov domovov/.
Na mnohé otázky podal vysvetlenie kvestor STU.
Po obsiahlej diskusii, v ktorej vystúpili zástupcovia všetkých súčastí STU prijala
EK AS STU nasledovné uznesenie: č.1.3/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2019, 2.
čítanie, odporúča formálne pripomienky zapracovať do textu materiálu ešte pre
rokovaním AS STU a po ich zapracovaní odporúča materiál schváliť bez
pripomienok.
Hlasovanie: 7 za, 0 sa zdržal, 1 proti
-

Diskusia :
Predseda AS svojim vystúpením podporil rozpis dotácie na rok 2019 - 2.čítanie
tak, ako bol predložený zo zapracovaní zmien v 2. čítania na zasadnutie AS STU
Senátor Janíček taktiež podporuje predložený rozpis dotácie po zapracovaných
zmenách. K štrukturálnym zmenám žiada pána rektora o výstupy rozdeľovania –
akým spôsobom boli finančné prostriedky použité. K diskusii sa k tomuto bodu
pripájajú svojimi podpornými príspevkami aj senátor Bobrík.
Senátor Hudec sa pýta na návrh opatrení na štrukturálne zmeny na STU.
Pani prorektorka Bakošová, odpovedá, že opatrenia na štrukturálne zmeny na STU
sa týkajú hlavne štyroch okruhov opatrení a to:
1. zníženia počtu študentov, ktorí neúspešne skončia 1. rok štúdia
bakalárskych študijných programov,
2. zvýšenia úrovne absolventov študijných programov a zvýšenia počtu
absolventov pre zabezpečenie kvalitného výskumu,
3. prípravy absolventov konkurencieschopných v medzinárodnom kontexte a
internacionalizácie štúdia,
4. skvalitnenia prípravy absolventov všetkých 3 stupňov vysokoškolského
vzdelávania pre prax.

Zápisnica č. 3/2019 AS STU zo dňa 29.04.2019
5

Senátor Riedlmajer - predložený návrh rozpočtu STU na rok 2019 prvýkrát od
vybudovania UVP v Trnave nezohľadňuje jeho podporu. Bol som pri viacerých
stretnutiach s NKU, ktorého zástupcovia boli nedávno na kontrole UVP, a museli
sme odpovedať na otázky udržateľnosti, pričom sme konštatovali, že zatiaľ
podpora UVP CAMBO zo strany vlády, resp. MŠVVaŠ SR nebola žiadna, stále
čakáme na výzvu UVP z OPVaI, prípadne financovanie projektu Teaming. V
tomto roku teda nebudeme mať ani finančnú podporu od STU. Je ľahšie zohnať
financie rádovo niekoľko miliónov na zakúpenie nových technológií, ako tisícky
eur na udržateľnosť, či stovky na rôzne nevyhnutné opravy a servisy.
Kvestor STU- súčasťou štrukturálnych opatrení je aj cena, ktorou sa zaväzujeme na
ich splnenie. K UVP je zámer udržateľnosti cestou projektov na výskumné
kapacity – z týchto prostriedkov budú UVP financované v budúcnosti.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 3.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje v 2. čítaní rozpočet STU na rok 2019 časť
rozpis dotácie na rok 2019
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
(za: 33, proti: 1, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.3/2019 väčšinou hlasov.
K bodu 8/ - Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
K bodu 9/ -Úplné znenie Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 7
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vysvetlil, že dôvodom vypracovania tohto dodatku sú zmeny v organizačnej
štruktúre rektorátu STU súvisiace o zmenou členov vedenia STU.
Kompletný materiál bol prerokovaný v legislatívnej komisii AS STU dňa
29.04.2019. Zasadnutie LK otvoril prof. Bobrík, poverený vedením zasadnutia
predsedníčkou J. Zajacovou, ktorá sa zasadnutia nemohla zúčastniť. Na úvod
rokovania privítal hostí a členov Legislatívnej komisie AS STU a po diskusii
odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie
predložené zo strany predkladateľa:
„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 7 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU a odporúča rektorovi
predmetný dodatok vydať.“

Hlasovanie: za: 5, proti: 0 zdržal sa: 0
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 4.3/2019:
Akademický senát STU prerokoval návrh Dodatku číslo 7 k Organizačnému
poriadku Rektorátu STU a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 4.3/2019 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave
K bodu 11/ - Úplné znenie Organizačného poriadku Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 3
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
materiál predkladá z dôvodu zriadenia Študentskej jedálne Strojnícka fakulta ako
novej organizačnej zložky Stravovacieho centra Účelového zariadenia Študentské
domovy a jedálne STU (ÚZ ŠD a J) a zrušenia pracoviska ÚZ ŠD a J Učebnovýcvikové zariadenie v Kálnici.
Kompletný materiál bol prerokovaný v legislatívnej komisii AS STU, členovia
komisie nemali žiadne pripomienky k materiálu a po diskusii odporúča prijať k
predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie predložené zo strany
predkladateľa:
„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh
Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať.“
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 5.3/2019:
Akademický senát STU prerokoval návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému
poriadku Rektorátu STU Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a odporúča rektorovi predmetný
dodatok vydať.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
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(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.3/2019 jednomyseľne.
------------------------------------------------------------------------------------------------Pred otvorením rokovania k bodu 12/ programu zasadnutia AS predseda AS STU
na návrh senátora Janíčka vyzval prítomných senátorov, aby podali k bodu 14/
programu tohto rokovania návrhy kandidátov na zástupcu v RVŠ. Jeden návrh
kandidáta bol doručený mailom na sekretariát AS. Senátori navrhli za kandidátov:
1. Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.
2. Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.
3. Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.
Po prečítaní kandidátky boli prítomným členom AS – zamestnaneckej časti
rozdané hlasovacie lístky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 12/ - Výročná správa o činnosti STU za rok 2018
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý
uviedol tento bod rokovania s tým, že povinnosť vypracovávania Správy o činnosti
STU nám ako verejnoprávnej inštitúcie vyplýva zo zákona v zmysle § 9 ods. 1
písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 6.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje materiál Výročná správa o činnosti Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave za rok 2018 bez pripomienok.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 29 členov AS STU.
(za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 6.3/2019 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 pripomienka EK AS k návrhu Zmluvy
o budúcej zmluve nájomcu o. z. YNET je už zapracovaná v novom znení účelu
nájmu.

Predseda EK AS STU navrhol preveriť znenie k bodu 10. Zmluva o budúcej
zmluve - nájomca YNET a to „účel nájmu“ v súvislosti s navrhovanými
poplatkami za používanie študovne. K ostatným nájomným zmluvám neboli
pripomienky.
Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie: č.2.3/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS
STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU a po preverení účelu
nájmu v bode 10. materiálu odporúča predložiť materiál na rokovanie AS STU.
Hlasovanie: 8 za, 0 sa zdržal, 0 proti
.
Diskusia :
V rámci diskusie vystúpilo viacero senátorov k problému prenájmov:
Senátorka Štefancová sa vyjadrila k podstate prenájmu nebytového priestoru
(študovne pre YNET).
Senátor Hruštinec žiada preveriť ostatné NZ pre YNET – či aj tam nie je tá istá
podmienka účelu nájmu „pre ubytovaných študentov – členov o. z. YNET!“
Senátor Janíček žiada kvestora STU v tejto súvislosti, aby bolo zorganizované
stretnutie so študentmi k otázke prenájmov (o. z. ako študentské organizácie)
a riešiť problém „nepotrebný majetok“.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 7.3/2019:
Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného
nehnuteľného majetku uvedeného v tabuľke pod číslom 1 až 13 tohto materiálu so
zapracovanou pripomienkou EK AS v bode 10. predloženého materiálu.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 32 členov AS STU.
(za: 32, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.3/2019 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Ampera s.r.o., Kresánková 20, 841 05 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro., vložka
č.: 63723/B.
dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 17/2013 R-STU o nájme
nebytových priestorov spolu s dodatkami č. 1 až 3 s dobou
nájmu od 01.06.2013 do 31.05.2019 sa od 01.06.2019
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok;
nebytový priestor v administratívnej budove FEI STU na
Ilkovičova 3 v BA, nachádzajúci sa v bloku B v suteréne,
pozostávajúci z kancelárskeho priestoru miestnosti č. S 08,
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

S08a1, S08a2 o výmere 27,10 m2, laboratórneho priestoru
miestnosti č. S08a3, So8a4 o výmere 24,51 m2 a skladových
priestorov miestnosť
č. S08b9 o výmere 11,75 m2
a parkovacieho miesta pre dve autá do 31.05.2023,
predmet nájmu: 102,66m2.
Laboratórny a kancelársky priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu .
01.06.2013 – 31.05.2023
kancelársky priestor (66,40m2) – 51,80 €/m2/rok, t. j. 3 439,52
€/rok, laboratórny priestor (24,51m2) – 34,20 €/m2/rok, t. j.
838,24 €/rok, skladový priestor (11,75m2) – 15,54 €/m2/rok, t.
j. 182,60 €/rok,
parkovacie miesta – 183,60 €/m2/rok 1 státie , t. j. 367,20€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 1206,90 €,
nájomné spolu ročne: 4 827,56 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1.
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie
spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby
tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU
a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.
dekan FEI STU
ASAI Systems, s.r.o., Cintorínska 102356/13, 811 08
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.:
120689/B
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 50/2018 R-STU o nájme
nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2019 do
31.12.2020 sa od 01.05.2019 rozširuje predmet nájmu a mení
sa a cena nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytový
priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na
Ilkovičova 3 v budove D na 5. poschodí pozostávajúci
z laboratórneho priestoru č. 521 o výmere 43,04m2 a
kancelárskeho priestoru č. 503 a o výmere 23,00 m2 do
31.12.2020,
predmet nájmu: 66,04m2.
laboratórny a kancelársky priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.01.2019 – 31.12.2020

Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
3.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

laboratórny priestor (43,04m2) – 44,00 €/m2/rok, t. j. 1 893,76
€/rok, kancelársky priestor (23,00m2) – 75,00 €/m2/rok, t. j.
1 725,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 904,69 €,
nájomné spolu ročne: 3 618,76 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1.
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie
spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby
tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU
a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.
dekan FEI STU
MEDECO spol. s.r.o., Bezeková 2034/21, 841 02 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.:63066/B.
dodatkom č. 3 k Nájomnej Zmluve č. 5/2017 R-STU o nájme
nebytových priestorov spolu s dodatkami č. 1 a 2 s dobou nájmu
od 01.04.2017 do 31.03.2020 sa od 01.06.2019 mení predmet
nájmu, cena nájmu a doba trvania nájmu dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA,
v objekte ,,E“, prvé poschodie, kancelársky priestor č. 102
o výmere 14,32m2, č. 103 o výmere 14,77m2, č. 104 o výmere
28,61 m2 a č. 105 o výmere 13,22m2 a skladový priestor č. 101
o výmere 86,81 m2 do 31.05.2023,
predmet nájmu spolu: 157,73 m2.
kancelársky a skladový priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.04.2017 – 31.05.2023
kancelársky priestor (70,92m2) – 61,50 €/m2/rok, t. j. 4 361,58
€/rok, skladový priestor (86,81m2) – 44,00 €/m2/rok, t. j.
3 819,64 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 2 045,31 €,
nájomné spolu ročne: 8 181,22 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1.
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie
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Predkladá:
4
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
5
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

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
MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 57935/B
dodatkom č. 4 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho
miesta č. 17/2015 R - STU spolu s dodatkami č. 1 až 3 s dobou
nájmu od 01.05.2015 do 30.04.2019 sa od 01.05.2019
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok
nachádzajúci sa na ul. Vazovova 5 v Bratislave, časť pozemku
označený ako č. 2,8,9 o celkovej výmere 28,79m2 do
30.04.2020,
predmet nájmu: 3 parkovacie miesta
parkovanie osobného motorového vozidla
01.05.2015 – 30.04.2020
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00
€/rok/1 státie,
nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 1 950,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1
----------------------------

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

vedúci ÚPaKR R-STU
datawire s.r.o., Furdekova 2604/13, 851 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.:
121849/B
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2018 R-STU o nájme
nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2019 do
31.12.2020 sa od 01.06.2019 predlžuje doba nájmu dočasne
nepotrebný majetok; nebytový priestor v administratívnej
budove FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, nachádzajúci sa v bloku
B na 3. poschodí, pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č.
315 o výmere 13,24m2 do 31.05.2023,
predmet nájmu: 13,24m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.01.2019 – 31.05.2023
kancelársky priestor (13,24m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 794,40
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 198,60 €,

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
7.

Nájomca:
Predmet nájmu:

nájomné spolu ročne: 794,40 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1.
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie
spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby
tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU
a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.
dekan FEI STU
ABClife s.r.o, Paláriková 4, 811 05 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 126537/B
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci
sa v suteréne v objekte ŠD Nikosa Belojanisa, v budove na
Wilsonovej ulici č. 6 v BA, miestnosť č. 02NB0-1007
(prevádzkový priestor) o výmere 18,00 m2,
predmet nájmu spolu: 18,00 m2.
Nájom sa zriaďuje za účelom školení zdravotnej pomoci.
01.07.2019 – 30.06.2022
prevádzkový priestor (18,00 m2) – 68,00 €/m2/rok, t. j.
1 224,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 306,00 €,
nájomné spolu ročne: 1 224,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za dodanie
energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú
fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu
faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku
alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní
odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
STISO, s.r.o., Horné Trhovište 35, 920 66 Horné Trhovište
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro., vložka č.:
23378/T
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4/2015 R-STU o nájme
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
8.

Nájomca:

Predmet nájmu:

nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu
od 01.04.2015 do 30.06.2019 sa od 01.07.2019 mení
štatutárny zástupca zo strany prenajímateľa, predlžuje sa
doba nájmu a mení sa predmet nájmu; dočasne
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa
v suteréne v objekte ŠD Nikosa Belojanisa, v budove na
Wilsonovej ulici č. 6 v BA, miestnosť č. 02NB-1008 (sklad)
o výmere 12,38 m2, miestnosť č. 02NB-1009 (sklad)
o výmere 6,08 m2 do 30.06.2022,
predmet nájmu spolu: 18,46 m2.
Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom
vykonávania prác (plotrovanie xeroxové a kancelárske
služby) spojených s predmetom podnikania.
01.04.2015 – 30.06.2022
sklad (18,46 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 369,20 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 92,30 €,
nájomné spolu ročne: 369,20 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi
vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
YNET občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04
Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV
SR pod číslom VVS/1 – 900/90 –17701-2
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 22/2016 R-STU spolu
s dodatkom č.1 s dobou nájmu od 15.04.2016 do 31.03.2017
sa od 01.07.2019 mení štatutárny zástupca zo strany
prenajímateľa, predlžuje sa doba nájmu a mení sa
predseda združenia zo strany nájomcu; dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na
prvom poschodí v objekte ŠD Juraja Hronca, v budove na
Bernolákovej ulici č. 1 v BA, miestnosť č. 02HA -02 120
(sklad) o výmere 21,96 m2, miestnosť č. 02HA - 02 121
(sklad) o výmere 21,04 m2 do 30.06.2022,

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
9.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

predmet nájmu spolu: 43,00 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako úschovňu
bicyklov pre svojich členov
občianskeho združenia (študenti STU)
15.04.2016 – 30.06.2022
sklad (43,00m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 43,00 €/rok,
nájomné sa hradí v celosti vopred
nájomné spolu ročne: 43,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi
vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
YNET občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04
Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV
SR pod číslom VVS/1 – 900/90 –17701-2
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 20/2015 R-STU
o nájme
a podnájme
nebytových
priestorov
spolu
s dodatkami č. 1 a 2 s dobou nájmu od 01.05.2015 do
30.04.2019 sa od 01.05.2019 predlžuje doba nájmu;
dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor
nachádzajúci sa na prízemí v objekte ŠD Mladosť, v budove
na ulici Staré Grunty č. 53 v BA, miestnosť č. 05.14
o výmere 9,00 m2, miestnosť č. 05.15 o výmere 21,50 m2
a miestnosť č. 05.16 o výmere 11,90m2 do 30.06.2020,
predmet nájmu spolu: 42,40 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako úschovňu
bicyklov pre svojich členov
občianskeho združenia (študenti STU)
01.05.2015 – 30.06.2020
miestnosť č.05.14 (9,00 m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 9,00 €/rok,
miestnosť č.05.15 (21,50 m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 25,00
€/rok, miestnosť č.05.16 (11,90 m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j.
11,90 €/rok,
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Náklady za služby:

Predkladá:
10.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

nájomné sa hradí v celosti vopred,
nájomné spolu ročne: 42,40 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného 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
YNET občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04
Bratislava
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV
SR pod číslom VVS/1 – 900/90 –17701-2
zmluva
o budúcej
nájomnej
zmluve;
dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na
prvom poschodí (2.nadzemné podlažie) v objekte ŠD Juraja
Hronca, v budove na Bernolákovej ulici č. 1 v BA,
miestnosť č. 02HA -02 125 (študovňa) o výmere 162,00 m2,
predmet nájmu spolu: 162,00 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako prevádzku
študovne pre všetkých ubytovaných študentov v ŠD Mladá
Garda
01.05.2019 – 31.10.2019
miestnosť č. 02HA-02 125 - (162,00m2) – 1,00 €/m2/rok, t.
j. 162,00 €/rok,
nájomné sa hradí v celosti vopred,
nájomné spolu ročne: 162,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry

Predkladá:
11.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania
nájomcovi
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
MUDr. Silvia Sýkorová, s.r.o., Kadnárová 70, 831 51
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 55919/B
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 61/2015 R-STU
o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1
s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2019 sa od
01.07.2019 predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného
majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v
objekte ŠD Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53
v BA, miestnosť č. 5 (ambulancia) o výmere 23,50 m2,
miestnosť č. 6 (ambulancia) o výmere 17,00 m2 miestnosť č.
17 (čakáreň) o výmere 17,50 m2, miestnosť č. 4 (WC)
o výmere 2,30 m2, spoločné priestory o výmere 1,00 m2 do
30.06.2021,
predmet nájmu spolu: 61,30 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
01.07.2015 – 30.06.2021
miestnosť č. 5 (23,50 m2) -34,00 €/m2/rok, t. j. 799,00 €/rok,
miestnosť č. 6 (17,00 m2)– 34,00 €/m2/rok, t. j. 578,00
€/rok, miestnosť č. 17 (17,50 m2) 10,00 €/m2/rok, t. j.
175,00 €/rok, miestnosť č. 4 (2,30 m2) - 10,00 €/m2/rok, t. j.
23,00 €/rok, spoločné priestory (1,00 m2) - 7,00 €/m2/rok, t.
j. 7,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 395,50 €,
nájomné spolu ročne: 1 582,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry
je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania
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Predkladá:
12.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

Predkladá:
13.

Nájomca:

nájomcovi
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom
registri Okresného úradu Pezinok
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 55/2015 R-STU
o nájme nebytový priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou
nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2019 sa od 01.07.2019
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného majetku;
nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v objekte ŠD
Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53 v BA,
miestnosť č. 001 (skladový priestor) o výmere 42,43 m2,
miestnosť č. 002/a (skladový priestor) o výmere 21,47 m2
a pomerná časť spoločných priestorov (WC) o výmere 1,80
m2 do 30.06.2022,
predmet nájmu spolu: 65,70 m2.
Nájomca bude nebytové priestory užívať ako skladové
priestory.
01.07.2015 – 30.06.2022
skladové priestory (63,90 m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j.
1 533,60 €/rok, spoločné priestory (1,80 m2) – 10,00
€/m2/rok, t. j. 18,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 387,90 €,
nájomné spolu ročne: 1 551,60 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry
je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania
nájomcovi
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
PARTNER TECHNIC, s.r.o., Nám. slobody 17, 812 31
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 1968/B.

Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:

dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 5/2014 R-STU
o nájme a podnájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č. 1 až 3 s dobou nájmu od 01.02.2014 do
31.12.2020 sa od 01.01.2019 zvyšuje výška nájomného
o ročnú mieru inflácie za rok 2018 – dočasne nepotrebný
majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na Námestí
slobody č. 17 v Bratislave, katastrálne územie Staré mesto,
parcelné číslo 8104, súpisné číslo 2910, LV č. 1078 BA,
zasklený priestor vo vestibule ako predajňa s rozlohou 41
m2 a miestnosť č. 043 ako príslušný sklad s rozlohou 29 m2,
predmet nájmu spolu: 70,00 m2.
Nájomca bude prenajaté priestory užívať ako predajňu kníh,
učebníc a ostatnej študijnej literatúry pre študentov
vydávanej Vydavateľstvom STU Bratislava a inými
domácimi aj zahraničnými vydavateľstvami a študijných
pomôcok.
doba nájmu sa nemení
zasklený priestor (41,00 m2) – 20,767 €/m2/rok, t. j. 851,43
€/rok, miestnosť č. 043 (29,00 m2) – 20,767 €/m2/rok, t. j.
602,23 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 363,42 €,
nájomné spolu ročne: 1453,66 €/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

K bodu č. 14/ - Voľba zástupcu STU do Rady vysokých škôl
Po označení kandidáta na zástupcu v Rade vysokých škôl – zamestnanecká časť na
hlasovacích lístkoch požiadal predseda AS STU členov sčítacej komisie AS, aby
pristúpili k zozbieraniu hlasovacích lístkov a k sčítaniu hlasov.
Predseda sčítacej komisie prečítal výsledky hlasovania
Volieb sa zúčastnilo 26 členov zamestnaneckej časti AS STU:
počet rozdaných hlasovacích lístkov:
počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
počet platných hlasovacích lístkov
počet neplatných hlasovacích lístkov

26
26
26
0

Navrhovaní kandidáti získali nasledovný počet hlasov :
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1.Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.
2.Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.
3.Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.

14
9
3

Komisia konštatuje, že na post zástupcu člena do Rady vysokých škôl za STU
/zamestnanecká časť/ na funkčné obdobie 2019 -2023 bol väčšinou hlasov zvolený
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Akademický senát STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. p) zákona 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmien niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zvolil zástupcu do Rady vysokých škôl za STU člena zamestnaneckej časti AS
STU Ing. arch. Pavla Nahálku, PhD. väčšinou hlasov.

Overovatelia zápisnice:

Lea Rollová, v. r.
Vladimír Nečas, v. r.

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

K bodu 15/ - Rôzne






senátor Čaplovič upozornil na informáciu na webovej stránke STU
o umiestnení STU ako 2. najlepšia univerzita v rámci hodnotenia agentúry
„UniRank“
predseda AS STU sa na záver posledného zasadnutia vo funkčnom období
2015 - 2019 úprimne poďakoval jednak senátorom za ich aktívnu
štvorročnú prácu vykonanú v senáte a ich osobný prínos, ako aj vedeniu
STU za plodnú spoluprácu a prínos pri riešení problémov STU
zasadnutie P AS STU sa uskutoční dňa 13.05.2019
ustanovujúce zasadnutie nového AS STU sa uskutoční dňa 27.05.2019

Zapísala dňa 29.04.2019: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU

Ján Híveš, v. r.
predseda AS STU
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