
 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  10 

z riadneho  zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 23.11.2020 o 14:00 hod. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov  

Ospravedlnení: Ján Híveš (FCHPT), K. Smorádková (FCHPT), S. Jágriková (FAD), K. Maliniaková 

(FIIT)  

Neospravedlnení: T. Šaliga (SvF), P. Vojtek (FAD) 

Senát bol schopný uznášania.  

Prizvaní účastníci a hostia: M. Fikar, O. Moravčík, M. Bakošová, A. Kopáčik, F. Uherek, Ľ. Vitková,  

A Michalová, M. Ftáčnik, E. Jevčáková,  K. Macková, O. Matúšková, M. Michalička, J. Benka,  

Verejnosť: F. Hanker 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý  privítal 

senátorov, rektora STU, predsedu Správnej rady ATU a prítomných hostí s tým, že dnešné zasadnutie 

AS STU sa koná v plánovanom termíne, podmienky pre možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou 

formou boli podmienené dodržaním prísnych opatrení a odporúčaní: 

Dňa 16.11.2020 boli vydané  vedúcim ÚPaKR  R-STU Ignácom Chabroňom  Opatrenia pre zasadnutia 

AS STU v Bratislave v zmysle vyhlášky č. 24/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky zo dňa 13.11.2020 pri ohrození verejného zdravia (Aula Dionýza Ilkoviča max. 81 osôb) 

 

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

a členov sčítacej komisie pre tajné voľby. 

Prezentácia : 37 prítomných senátorov 

 

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

Pavel Nahálka  a Vladimír Lukeš 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

Ladislav Gulan a Pavel Čičák 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Predseda AS prečítal návrh zloženia členov do troch sčítacích komisií pre tajné voľby:  

 

I. Návrh členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie celého  AS STU: 

Andrej Majstrík 

Vladimír Chmelko 

Štefan Stanko 
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Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37  proti : 0      zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili doc. Ing. Vladimíra Chmelka, PhD.  

 

II. Návrh členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie ZČ  AS STU: 

Valentíno Vranič 

Branislav Puškár 

Daniela Špirková 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať – iba zamestnanecká časť. 

Prezentovalo sa 28 členov ZČ AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 28  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili doc. Ing. Danielu Špirkovú, PhD.  

 

III. Návrh členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie  ŠČ  AS STU: 

Rudolf Husovič 

Denis Eke 

Branislav Šulgan 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať – iba študentská časť: 

Prezentovalo sa 10 členov ŠČ AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 10  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili pána Denisa Ekeho.  

 

Predseda AS STU k programu zasadnutia navrhol zmenu poradia prerokovávaných bodov rokovania, 

s tým, že z dôvodu celistvosti všetkých tajných hlasovaní na obsadenie miest v komisiách AS a v SR 

STU za ZČ a ŠČ v nadväznosti na ďalšie body rokovania je potrebné vykonať tieto hlasovania pred 

prerokovávaním ďalších bodov rokovania. 

Preto navrhol, aby sa  body 6 a 7 preradili pred bod 3 programu zasadnutia. 

Senátor Majstrík navrhol za bod 5 zaradiť nové body rokovania – Voľba delegáta do ŠRVŠ za ŠČ AS 

STU a Voľba podpredsedu ŠČ AS STU. 

Predseda AS STU v tejto súvislosti navrhol, aby boli tieto body z dôvodu zachovania číslovania 

ostatných bodov označené ako body 5.1 a 5.2. 

Senátor Lukeš navrhol preradiť body 11 a 12 pôvodne navrhovaného programu rokovania za bod 5.2. 

 

Predseda AS STU dal hlasovať o svojom návrhu preradiť bod 6 a 7 pred bod 3:  

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

 

Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu senátora Majstríka zaradiť za bod 5 nové body 5.1 a 5.2:  

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
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Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu senátora Lukeša preradiť za bod 5.2 body 11 a 12:  

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 32   proti : 0      zdržal sa : 6) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU dal hlasovať o programe zasadnutia AS 23.11.2020 ako celku:  

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu,  voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a voľba 

členov sčítacích komisií pre tajné voľby 

6. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS 

STU 26.10.2020 

7. Aktuálne otázky STU 

3. Doplnenie členov komisií (EK, LK, PK a ŠK) AS STU 

4. Voľba člena zamestnaneckej časti AS STU do Správnej rady STU 

5.    Voľba člena študentskej časti AS STU do Správnej rady STU 

   5.1  Voľba delegáta do ŠRVŠ za ŠČ AS STU 
5.2  Voľba podpredsedu ŠČ AS STU 

11.  Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej 

       tvorivej činnosti STU na roky 2021 – 2027 

   12.  Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU  na rok 2020 

8. Návrh rektora na vymenovanie  člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

9. Informácia o zániku členstva vo Vedeckej rade STU v Bratislave 

10. Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

                13.  Program spoločnej obnovy majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

                14.  Návrh dodatku č. 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU 

                       v znení dodatkov č. 1 a 2 

          15. Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových 

                parkovacích miest  

16. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

17. Súdne spory STU - informácia 

18. Rôzne 

 

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Akademický senát sa bude riadiť schváleným upraveným programom. 

 

K bodu 6/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU konaného dňa 26.10.2020  

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 26.10.2020 neboli doručené žiadne pripomienky.  
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Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli 

vznesené. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 26.10.2020 – neboli žiadne. 

A) 

Predseda AS STU informoval prítomných o zvolaní mimoriadneho zasadnutia P AS STU. Dôvodom 

bola skutočnosť, že 29.10.2020 o 23.05 hod. mu bol od predsedu študentskej časti AS STU                      

A. Majstríka e-mailom doručený list (v zmysle Čl.11, bod 4 Rokovacieho poriadku AS STU)                     

s Uznesením č. 1 študentskej časti AS STU v Bratislave, na základe ktorého študentská časť AS STU 

žiada opätovné prerokovanie uznesenia AS STU zasadnutia AS STU zo dňa 26.10.2020, ktorým bol 

v bode č. 7 schválený návrh na odvolanie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

V zmysle Rokovacieho poriadku AS STU Čl. 11 bod 4 „Predsedníctvo AS STU na svojom zasadnutí 

najneskôr do 5 pracovných dní preskúma uvedenú žiadosť a hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných členov PAS určí či takéto uznesenie zaradí na opätovné prerokovanie AS STU.“ 

Predsedníctvo zasadalo dňa 30.10.2020 na svojom zasadnutí prerokovalo žiadosť ŠČ AS STU 

uvedenú v bode 1 Uznesenia č. 1 zo dňa 29.10.2020 o opätovné prerokovanie Uznesenia AS STU, 

ktorým bol v bode č. 7 na zasadnutí AS STU dňa 26.10.2020 schválený návrh Predsedníctva AS STU 

na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a prijalo uznesenia 1 až 4/30/10/2020. 

Všetky tieto uznesenia boli prijaté jednomyseľne. 

Na záver prijalo predsedníctvo AS STU Uznesenie č. 5/30/10/2020: 

„Predsedníctvo AS STU na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30.10.2020 preskúmalo žiadosť ŠČ 

AS STU uvedenú v Uznesení č. 1 študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave zo dňa 29.10.2020 a rozhodlo, že uznesenie AS STU č. 1.9/2020 zo dňa 

26.10.2020 nezaradí na opätovné prerokovanie v AS STU. Toto rozhodnutie Predsedníctva AS STU 

o predmetnom uznesení AS STU č. 1.9/2020 je podľa čl. 11 bod 4 Rokovacieho poriadku AS STU 

konečné.“ Uznesenie č. 5/30/10/2020 bolo schválené jednomyseľne. 

Na základe poverenia P AS STU predseda AS STU doručil dňa 02.11.2020 návrh na odvolanie rektora 

STU spolu s výpisom schváleného uznesenia ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR. 

B) 

Dňa 02.11.2020 sa malo konať pokračujúce zasadanie AS STU s bodmi programu, ktoré sa nestihli 

prerokovať na riadnom zasadaní AS STU dňa 26.10.2020. Toto zasadnutie bolo zrušené z dôvodu 

neschopnosti uznášania sa (v zmysle Čl. 11 bod 1 Rokovacieho poriadku STU zo dňa 26.02.2013). 

Zo zasadnutia sa v priebehu dní 31.10. – 01.11.2020 ospravedlnilo (mailom) 18 senátorov za ZČ AS 

STU a 6 senátorov za ŠČ AS STU zrejme z dôvodu, že v uvedených dňoch prebiehalo celoplošné 

testovanie COVID-19 a malo to súvis s ich ospravedlnenou neúčasťou na zasadnutí. Všetky 

ospravedlnenia sú riadne zaprotokolované. 

C) 

Dňa 09.11.2020 sa konalo riadne zasadnutie Predsedníctva AS STU, kde predseda informoval 

o zasadnutí mimoriadneho P AS STU dňa 29.10.2020 a o dôvodoch zrušenia pokračujúceho 

zasadnutia AS STU dňa 02.11.2020. 

Predsedníctvo sa v ďalšom zaoberalo prípravou riadneho zasadnutia a programu AS STU dňa 

23.11.2020. Predseda AS STU oznámil body navrhované predsedom senátu STU a prijal body na 

rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body pridelené na 

prerokovanie v komisiách AS STU. 

Predseda AS STU požiadal Ing. Alenu Michalovú, poverenú funkciou kvestorky STU (ktorá 

nastúpila na miesto po kvestorovi Ing. Dušanovi Faktorovi, ktorý skončil pracovný pomer na STU ku 

koncu októbra 2020) o technicko – hygienické zabezpečenie zasadnutia AS STU v zmysle platných 

opatrení vydaných KŠ STU a rektorom STU na najbližšie zasadnutie AS STU dňa 23.11.2020, ktoré 

sa bude konať v Aule D. Ilkoviča, Mýtna 36 v Bratislave. 

D) 

Dňa 11.11.2020  podpredseda Valného zhromaždenia Študentskej rady VŠ Bc. Juračka oznámil zánik 

mandátov delegátov STU v ŠRVŠ.  Ide o delegátov 

- Antona Cvika (FEI)  - Článok 5 ods. 1 písm. d): Mandát delegáta zaniká ukončením štúdia, 

- Eleny Štefancovej (AS)  - Článok 5 ods. 1 písm. c): Mandát delegáta zaniká prerušením 

štúdia, 
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- Filipa Abrahána (SjF) - Článok 5 ods. 1 písm. h): Mandát delegáta zaniká 

ospravedlnenou neúčasťou na troch Valných zhromaždeniach v priebehu  jedného 

akademického alebo kalendárneho roka.  

Vzhľadom na vyššie uvedené ŠRVŠ žiada o vykonanie doplňujúcich volieb na prázdne miesto 

delegáta podľa vnútorných predpisov STU. Predseda AS STU požiadal dotknuté subjekty o vykonanie 

doplňujúcich volieb v zmysle požiadavky podpredsedu VZ ŠRVŠ. 

 

 

E) 

Na sekretariát AS STU bol 18.11.2020. doručený list ministra datovaný 13.11.2020. Pán minister 

v ňom píše „Dňa 26.10.2020 sa uskutočnilo zasadnutie AS STU. V súvislosti s uvedeným zasadnutím 

Vás chcem požiadať o Vaše stanovisko k okolnostiam, ktoré môžu mať význam pre posúdenie súladu 

priebehu uvedeného zasadnutia a návrhov prijatých na uvedenom zasadnutí so zákonom č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sú tam uvedené otázky vstupu 

verejnosti, prenosu zo zasadnutia, vydania opatrení k vstupu počas pandémie a k členstvu doc. Vraniča 

v AS STU. 

F) 

Na sekretariát AS STU bol 20.11.2020 doručený list GR Jurkoviča datovaný 18.11.2020. Pán 

Jurkovič píše, že žiada o poskytnutie dodatočných informácií ministrovi k listu ministra. Konkrétne sa 

zaujíma o prezenčnú listinu zúčastnených senátorov a o skutočnosť, ako sa mohlo uskutočniť 

zasadanie AS STU v dobe obmedzenia slobody pohybu a zákazu vychádzania. 

G) 

Dňa 18.11.2020 bola doručená do elektronickej schránky STU Výzva na vyjadrenie sa k správnej 

žalobe a predloženie spisov vo veci právnej veci žalobcov Ing. Dušana Bernáta, doc. Jakuba Šimka, 

prof. Márie Luckej a Ing. Petra Pišteka s právnym zastúpením LS Legal s.r.o. Košice voči žalovanému 

STU v Bratislave o zrušenie volieb do ZČ Akademického senátu. Správna žaloba obsahuje 21 príloh. 

Správna žaloba je o preskúmanie zákonnosti volieb do ZČ AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019-

2023 spracované a zverejnené Volebnou komisiou dňa 05.06.2020. 

H) 

Vzhľadom na neustále pretrvávajúce nejasnosti okolo výkladu skutočnosti, či akademický senát je 

alebo nie je orgánom štátnej moci a rôznymi výkladmi a nálezmi ústavného súdu, či pre senátorov 

platí ochrana osobných údajov voči zverejňovaniu obrazových záznamov verejnosťou a pod. požiada 

AS STU o právny výklad uvedených skutočností. O súčinnosť v tejto veci požiadala LK AS STU 

na svojom zasadaní JUDr. Michaličku. 

I) 

V uplynulých dňoch predseda AS STU poskytol Útvaru hlavného kontrolóra STU stanovisko 

k prešetrovaniu podnetu k zabezpečeniu účasti verejnosti na zasadnutí AS STU, k podmienkam 

streamu a k obmedzeniu účastníkov na zasadnutí vydanému za základe rozhodnutia štátnych autorít 

a krízového štábu STU. 

 

Diskusia :  
Senátor Eke – vyjadril sa k oznámeniu VOP p. Patakyovej a k jej záverom ohľadom porušenia 

základných práv a slobôd obmedzením prijímať a rozširovať informácie, ktoré bolo spôsobené 

postupom senátu STU, ktorým zakázal vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutia a ďalej ho 

šíriť. Opýtal sa predsedu AS STU, či má v pláne vyvodiť osobnú zodpovednosť za konanie a návrh, 

ktorý smeroval k potláčaniu základných práv a slobôd. 

Predseda AS STU  odpovedal, že má k dispozícii viacero nálezov p. Patakyovej a aj iných 

konštatovaní a konštatovaní, z ktorých ale nie je jednoznačne jasné, či je akademický orgán tiež 

orgánom verejnej správy alebo verejnej moci. LK AS STU iniciovala podnet na preskúmanie tejto 

záležitosti, aby bolo jednoznačné, či má akademická samospráva kompetencie prijímať také 

rozhodnutia a určite nie je v záujme AS STU porušovať akékoľvek zákony a práva. 

Keďže o zákaze rozhodol hlasovaním orgán AS STU, nie je dôvod, aby vyvodil nejakú osobnú 

zodpovednosť. 
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Ing. Michalová, poverená výkonom funkcie kvestorky STU informovala prítomných, že na aktuálne 

zasadnutie AS je zabezpečený prenos na YouTube ako aj Facebook s neidentifikovateľným obrazom 

/zábery osôb sú nejasné/ a zabezpečenou kvalitou zvuku. 

Senátor Hudec sa opýtal, kedy nastáva platnosť prijatých uznesení v AS. 

Predseda AS STU odpovedal, že platnosť navrhovaného uznesenia nastáva dňom schválenia v AS 

STU. 

 

K bodu 7/ - Aktuálne otázky STU 

Rektor STU informoval okrem iného o aktuálnych otázkach  a dianí na STU: 

 

 

● COVID-19 - realizujú sa pravidelné stretnutia Krízového štábu  STU, stav k 20.11. - situácia 

sa oproti stavu k 23.10. zlepšila: 

○ potvrdených 17 študentov a 5 zamestnancov, 

○ v karanténe 13 študentov a 6 zamestnancov. 

● Personálne otázky: 

○ dňa 16.11.2020 na základe výberového konania nastúpil na pozíciu hovorcu STU Ing. 

Juraj Rybanský, 

○ dňa 9.11.2020 bola poverená výkonom funkcie kvestorky STU Ing. Alena Michalová 

na dobu určitú do 25.2.2021  - na pozíciu bude vypísané výberové konanie podľa 

platných právnych predpisov a  štandardných postupov, 

● v rámci zverejnenej výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 

2020,  STU podala žiadosť za cca 500k v nasledovných témach: 

○ 2   Získanie značky HR Excellence in Research Award, 

○ 4  Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie VŠ – 2 projekty v    

súčinnosti s UK, 

○ 5  Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl  

prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a 

coworkingových centier, 

○ 6   Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v  

existujúcich centrách. 

● STU s partnerskými univerzitami (Paris, Praha, Grenoble, Porto, Tartu) získala "EIT label" 

akreditáciu na  "EIT Manufacturing Doctoral School". Táto doktorandská škola je nadstavba 

nad naše PhD. študijné programy orientované na "manufacturing".  Absolvent tejto 

doktorandskej školy z našej univerzity získa titul PhD. a zároveň certifikát z EIT 

Manufacturing o nadobudnutí "EIT label". 

● VSK – základné informácie k : 

○ harmonogramu SAAVŠ a STU, 

○ tvorbe povinných dokumentov,  

○ organizačnej štruktúre, 

○ Rokovaciemu poriadku Rady VSK a Rady ŠP, 

○ Pravidlám pre personálne zabezpečenie ŠP a pre návrh, schvaľovanie, úpravu 

a zrušenie študijných programov, 

○ Vnútornému systému zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU, 

○ Pravidlám pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na HaI konania na 

STU a na určenie kritérií na získanie titulu docent a profesor na STU, 

○ ďalšie kroky. 

K poslednému bodu Aktuálnych otázok STU „Vnútorný systém kvality“ rektor STU požiadal doc. 

Ing. Petra Makýša. PhD. (SvF) – splnomocnenca rektora pre vnútorný systém kvality na STU, aby 
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podrobnejšie informoval a vysvetlil obsah materiálu pre prípravu vnútorného systému kvality STU na 

posúdenie agentúrou SAAVŠ o jeho súlade a súlade jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný 

systém. 

Doc. Makýš prezentoval VSK prostredníctvom slajdov s výkladom. 

Diskusia: 

Senátor Chmelko mal otázku, ako je dané personálne zloženie RŠP.  

Doc. Makýš odpovedal, že Rada pre VSK pre realizáciu svojich činností vytvára pracovné skupiny 

zložené z interných členov, externých členov, ktorí sú odborníkmi v príslušnom študijnom odbore 

alebo príslušnom odbore habilitácie a odbore inaugurácie alebo zodpovedajúcom odbore habilitácie a 

inaugurácie, a študentov 2. alebo 3. stupňa štúdia príslušného študijného odboru. Počet členov 

pracovnej skupiny je minimálne 9, z toho minimálne 1 študent, minimálne 2 odborníci z praxe, 

minimálne 3 externí akademickí pracovníci alebo odborníci zo SAV alebo inej výskumnej inštitúcie. 

Senátor Chmelko mal ešte otázku na rektora STU, z akého dôvodu nastala taká rýchla výmena 

kvestora? 

Rektor STU veľmi stručne odpovedal nezvládnutie povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie 

kvestora. Ďalej sa už k téme nevyjadril. 

Senátor Riedlmajer pripomenul, že dňa 06.10.2020 minister školstva informoval na zasadnutí SRK 

o návrhu budúcoročného rozpočtu pre verejné VŠ, ktorý má byť znížený oproti roku 2020 o 18,2 mil. 

eur. V  roku 2022 MF SR navrhuje ďalšie zníženie o 45,3 mil. eur a v roku 2023 o 72 mil. eur oproti 

roku 2020. Zníženie, ako spomenul minister súvisí s požiadavkou vlády SR výrazne skvalitniť 

vysokoškolské prostredie. 

V týždni pred konaním zasadnutia bol zverejnený navrhovaný rozpis dotácií pre VVŠ, v ktorom je ale 

navrhované zníženie oproti roku 2020 o 25,4 mil. eur! (Nie o 18,2 mil) 

Pre STU činí v roku 2021 navrhované zníženie bežnej dotácie voči roku 2020 konkrétne o 733 456 

eur, čo je zníženie o 1,06%.    

Opýtal sa preto: „Sme spokojní s týmto návrhom? Aké pripomienky vznesie pán rektor prípadne AS 

STU voči tomuto návrhu rozpisu dotácie? Ako zareagujeme na postupné znižovanie dotačných 

prostriedkov aj v ďalších rokoch pre VVŠ, ktoré môžu pre STU v roku 2023 činiť až zníženie o 3 mil. 

eur? “ 

Rektor STU zareagoval, že čaká pripomienky k rozpisu dotácie na rok 2021 najskôr od dekanov 

fakúlt. Potom bude stanovisko zaslané na MŠ.   

Pani prorektorka Bakošová poukázala na to, že pripomienky môže vyjadriť aj AS STU. 

 

K bodu 3/ - Doplnenie členov komisií (EK, LK, PK a ŠK) AS STU 

Predseda AS STU informoval, že na zasadnutí AS STU dňa 26.10.2020 nastúpili na miesta senátorov 

náhradníci za senátorov, ktorí ukončili z rôznych dôvodov členstvo v AS STU. Viacerí z tých, čo 

ukončili členstvo v AS STU, boli členmi komisií AS STU a preto bolo potrebné uvoľnené miesta 

obsadiť.  

Predseda AS oslovil všetkých nových členov, aby si vo svojich radoch vybrali a nominovali členov, 

ktorí budú ustanovení tajným hlasovaním za členov jednotlivých komisií tak, ako boli uvoľnené. Na 

základe ich rozhodnutia sú predložené nasledovné návrhy na doplnenie členov komisií AS STU: 

a)  Legislatívna komisia AS STU: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT) 

b)  Ekonomická komisia AS STU: Bc. Pavol Vojtek (FAD) 

c)  Pedagogická komisia AS STU: Ing. Rastislav Bencel, PhD. (FIIT) 

d) Študentská komisia AS STU: Ivan Michalík (SjF), Sandra Jágriková (FAD), Bc. Filip Chudiak 

(FEI) 

 

Predseda AS STU Informoval o spôsobe tajných volieb do komisií AS - každý senátor si prevezme 

volebné lístky, kvôli prehľadnosti sú komisie odlíšené farbou a svoju voľbu označí predpísaným 

spôsobom a vhodí do urny. Pre minimalizáciu pohybu pri voľbe sa označovanie všetkých lístkov 

každým senátorom uskutoční naraz na všetkých lístkoch. 

 

a) tajné voľby pre doplnenie Legislatívnej komisie AS STU za ZČ AS STU. 
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Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na člena do LK AS STU za ZČ AS STU prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ZČ senátu prítomných na voľbe:                                   28 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        28 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       28 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 28 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        28   

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                  0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Legislatívnej komisie AS STU prof. Ing. 

Pavla Čičáka, PhD.  bol schválený ZČ AS STU jednomyseľne. 

  

b) tajné voľby pre doplnenie Ekonomickej komisie AS STU za ŠČ AS STU. 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie ŠČ AS STU o vykonanie tajných volieb 

o návrhu na člena do EK AS STU za ŠČ AS STU Bc. Pavla Vojteka. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                   10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 10 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        10   

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                   0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Ekonomickej komisie AS STU Bc. Pavla 

Vojteka  bol schválený ŠČ AS STU jednomyseľne. 

  

c) tajné voľby pre doplnenie Pedagogickej komisie AS STU za ZČ AS STU. 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na člena do PK AS STU za ZČ AS STU Ing. Rastislava Bencela, PhD. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ZČ senátu prítomných na voľbe:                                   28 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        28 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       28 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 28 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        28   
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Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                   0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Pedagogickej  komisie AS STU Ing. 

Rastislava Bencela, PhD.  bol schválený ZČ AS STU jednomyseľne. 

  

 

 

 

d) tajné voľby pre doplnenie Študentskej komisie AS STU za ŠČ AS STU. 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na člena do ŠK AS STU za ŠČ AS STU Bc. Filipa Chudiaka. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                    10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov: 1 

Počet platných hlasovacích lístkov: 9 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        9   

Počet hlasov proti:   0 

Zdržal sa:                 0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Študentskej  komisie AS STU Bc. Filipa 

Chudiaka bol schválený ŠČ AS STU väčšinou hlasov. 

  

 e) tajné voľby pre doplnenie Študentskej komisie AS STU za ŠČ AS STU. 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na člena do ŠK AS STU za ŠČ AS STU Sandry Jágrikovej. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                    10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 9 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        9   

Počet hlasov proti:   0 

Zdržal sa:                 1 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Študentskej  komisie AS STU Sandry 

Jágrikovej bol schválený ŠČ AS STU väčšinou hlasov . 
 

f)  tajné voľby pre doplnenie Študentskej komisie AS STU za ŠČ AS STU. 
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Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na člena do ŠK AS STU za ŠČ AS STU Ivana Michalíka. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                    10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 10 

 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:       10  

Počet hlasov proti:    0 

Zdržal sa:      0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na člena do Študentskej  komisie AS STU Ivana 

Michalíka bol schválený ŠČ AS STU jednomyseľne. 
 

Senátor Majstrík – predseda ŠČ AS STU podal AS STU návrh na stiahnutie bodu 5.2 – Voľba 

podpredsedu ŠČ AS STU z rokovania akademického senátu. 

 

Návrh uznesenia č. 1.10/2020 

Akademický senát STU schvaľuje predložený návrh na stiahnutie bodu 5.2 – Voľba podpredsedu 

študentskej časti AS STU.  

Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu predsedu ŠČ AS STU na stiahnutie bodu 5.2 z rokovania:  

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 38   proti : 0      zdržal sa : 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.10/2020 jednomyseľne. 

 

 

Informácia o postupe Voľby člena zamestnaneckej aj študentskej časti AS STU do Správnej 

rady STU 

Predseda AS STU predniesol a premietol senátorom návrh materiálu „Postup a rozhodovanie o návrhu 

na vymenovanie člena zamestnaneckej aj študentskej časti Správnej rady STU“ v nasledovnom znení: 

Akademický senát STU postupuje pri návrhu na vymenovanie člena Správnej rady STU nasledovne: 

1. Návrh na člena Správnej rady STU môže podať člen príslušnej (zamestnaneckej alebo 

študentskej) časti AS STU. 

2. Navrhovaný kandidát vyjadrí súhlas s návrhom na člena Správnej rady STU. 

3. Na základe predložených návrhov sa vyhotoví hlasovací lístok s uvedením mena a priezviska 

kandidátov, ktorí budú zoradení v abecednom poradí.  

4. AS STU rozhoduje o navrhovaných kandidátoch tajným hlasovaním. 

5. Hlasovanie sa uskutoční tak, že člen príslušnej časti AS STU zakrúžkuje poradové číslo pri 

mene jedného ním navrhovaného kandidáta na člena Správnej rady STU. Hlasovací lístok sa 

považuje za platný, ak je na ňom prepísaným  spôsobom  označený  jeden  kandidát. Inak označený 

hlasovací lístok je neplatný.  

6. Schválený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov 

príslušnej časti AS STU. 

7. V prípade, že v prvom kole nezískal nikto väčšinu podľa bodu 6., hlasovanie sa bude opakovať, 

pričom do ďalšieho kola postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. 
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 Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do 

druhého kola len títo kandidáti.  

Ak v prvom kole získal 1 kandidát najväčší počet hlasov a viacerí kandidáti rovnaký najväčší 

počet hlasov na druhom mieste, postupujú do druhého kola aj títo kandidáti. 

8. Ak v druhom kole nikto nezískal väčšinu podľa bodu 6., hlasovanie sa bude opakovať v treťom 

kole podľa bodu 7. 

9. Ak zostanú dvaja kandidáti a v troch po sebe nasledujúcich kolách voľby sa výsledok opakuje, 

voľba sa ukončí. 

 

Návrh uznesenia č.2.10/2020:  

Akademický senát STU  schvaľuje „Postup a rozhodovanie o návrhu na vymenovanie člena 

zamestnaneckej aj študentskej časti Správnej rady STU“. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 38 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37   proti : 0      zdržal sa : 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 2.10/2020 väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 4/ -Voľba člena zamestnaneckej časti AS STU do Správnej rady STU 

Predseda AS STU na úvod tohto bodu rokovania informoval senátorov o skončení funkčného obdobia 

člena Správnej rady STU vymenovaného na návrh zamestnaneckej časti AS STU  prof. Ing. Ivana 

Hudeca, PhD. k 15.11.2020. 

Predseda AS STU pripomenul, že funkčné obdobie novozvoleného člena ZČ AS STU je v zmysle 

Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 40 ods. 3 štvorročné. 

Predseda AS STU vyzval senátorov prítomných na zasadnutí AS  na navrhovanie kandidátov na  člena 

Správnej rady STU. 

 Na člena Správnej rady STU bol navrhnutý jeden kandidát: 

1/ doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

Predseda AS STU vyzval navrhnutého kandidáta, aby sa vyjadril,  či prijíma navrhnutú kandidatúru. 

Navrhnutý kandidát prijal kandidatúru a poďakoval senátorom za prejavenú dôveru. 

 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na vymenovanie člena SR STU za ZČ AS STU doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD.. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ZČ senátu prítomných na voľbe:                                   28 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        28 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       28 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 28 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        27   

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                   1 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na vymenovanie člena SR STU doc. Ing. Mikuláša 

Bitteru, PhD.  bol schválený ZČ AS STU väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU konštatoval, že členom Správnej rady STU za zamestnaneckú časť AS STU sa stal 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. Zároveň mu zagratuloval v mene AS STU. 
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Uznesenie č. 3.10/2020. 

AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh zamestnaneckej časti AS STU na 

vymenovanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. za člena Správnej rady STU na funkčné obdobie podľa 

§ 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení. 

 

Informácia k Voľbe člena študentskej časti AS STU do Správnej rady STU 

Predseda AS STU informoval senátorov o prerušení štúdia členky Správnej rady STU vymenovanej 

na návrh študentskej časti AS STU Ing. Eleny Štefancovej s účinnosťou od 01.09.2020. Jej funkčné 

obdobie bolo 7.2.2019-6.2.2021. Z toho dôvodu je potrebné vykonať voľby člena ŠČ AS STU do SR 

STU. Predtým je však potrebné odvolať Ing. Elenu Štefancovú z funkcie členky SR STU za ŠČ AS 

STU 

Predseda AS STU pripomenul, že funkčné obdobie novozvoleného člena ZČ AS STU je 2 roky (Zákon 

131/2002 Z. z. o vysokých školách, §40 ods. 3) 

Predseda senátu uviedol, že voľba sa bude riadiť schváleným dokumentom „Postup a rozhodovanie o 

návrhu na vymenovanie člena zamestnaneckej aj študentskej časti AS STU do Správnej rady STU“. 

 

Predseda AS STU vyzval senátorov za študentskú časť AS STU, aby vykonali potrené hlasovanie pre 

uskutočnenie volieb:  

1. odvolanie Ing. Eleny Štefancovej z funkcie členky SR STU za ŠČ AS STU, 

2. voľbu člena ŠČ AS STU do Správnej rady STU. 

 

K bodu 5 / - Odvolanie a voľba člena študentskej časti AS STU do Správnej rady STU 

Predseda AS STU informoval senátorov ŠČ AS STU,  že odvolanie a voľba člena študentskej časti 

AS STU do SR STU prebehne v miestnosti „Talárovňa“ a požiadal  študentov, aby sa odobrali 

uskutočniť odvolanie a voľbu člena SR STU. 

 

a) Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb 

o návrhu na odvolanie člena SR STU za ŠČ AS STU Ing. Eleny Štefancovej. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                   10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 10 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        10  

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                  0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na odvolanie člena SR STU Ing. Eleny Štefancovej  bol 

schválený ŠČ AS STU jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 4.10/2020. 

Akademický senát STU v zmysle § 40 ods. 2  Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje odvolanie  Ing. Eleny 

Štefancovej z funkcie členky SR STU za ŠČ AS STU jednomyseľne. 

 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

b) Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb 

o návrhu na vymenovanie člena SR STU za ŠČ AS STU. 

 

Na člena Správnej rady STU za ŠČ AS STU bol navrhnutý jeden kandidát: 

1/ Bc. Milan Švolík, 

ktorý kandidatúru prijal. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                    10 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        10 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       10 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 10 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:          9  

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                   1 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh na vymenovanie člena SR STU Bc. Milana Švolíka  bol 

schválený ZČ AS STU väčšinou hlasov. 

Predseda študentskej časti AS STU konštatoval, že členom Správnej rady STU za študentskú časť AS 

STU sa stal Bc. Milan Švolík. Zároveň mu zagratuloval v mene AS STU. 

 

Uznesenie č. 5.10/2020. 

Akademický senát STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h)  Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil návrh študentskej časti 

AS STU na vymenovanie Bc. Milana Švolíka za člena SR STU na funkčné obdobie podľa § 40 ods. 3 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

K bodu 5.1/ - Voľba delegáta do ŠRVŠ za ŠČ AS STU 

Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu 

na vymenovanie člena RŠVŠ STU za ŠČ AS STU Bc. Filipa Chudiaka. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

 

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                    10 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:         10 

Počet hlasov proti:      0 

Zdržal sa:                   0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na  delegáta v  RŠVŠ STU Bc. Filipa Chudiaka   za ŠČ AS 

STU bol schválený  jednomyseľne. 

Predseda študentskej časti AS STU konštatoval, že delegátom v ŠRVŠ STU za študentskú časť AS 

STU sa stal Bc. Filip Chudiak. Zároveň mu zagratuloval v mene AS STU. 

 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

K bodu 11 / -  Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej 

tvorivej činnosti STU na roky 2021-2027 
Materiál rektor STU na rokovaní LK AS STU dňa 18.11.2020 stiahol. Po doplnení materiálu bude 

najprv predložený na najbližšie rokovanie Vedeckej rady STU a až potom do AS STU. 

 

K bodu 12/ - Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU  na rok 2020 

Predkladateľom materiálu bol rektor STU, ktorý vyzval Ing. Michalovú, poverenú výkonom funkcie 

kvestorky, aby bližšie informovala o predloženom materiáli a zmenách a pripomienkach, ktoré boli do 

materiálu zapracované po EK AS STU. 

Materiál prerokovala EK AS STU na svojich zasadnutiach dňa 20.10.2020 a 23.11.2020 a odporučila 

uznesenie pre AS: 

„AS STU schvaľuje predložený rozpočet STU na rok 2020 s doplnením porovnania samostatne v 

hlavnej činnosti aj v ekonomickej činnosti s predchádzajúcim rokom.“ 

Diskusia: neboli žiadne pripomienky  

 

Návrh uznesenia č. 6.10/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje  návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36   proti : 0      zdržal sa : 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.10/20202 väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 8/ - Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

Rektor STU predložil Návrh na vymenovanie člena SR STU v súvislosti s doplnením člena Správnej 

rady STU v súvislosti s uznesením č. 8.5/2020 zasadnutia AS STU konaného dňa 29.06.2020.   

Predsednícka LK AS STU informovala, že návrh na vymenovanie člena SR STU Ing. Miroslava 

Havlíka bol prerokovaný  v LK AS STU dňa 19.10.2020 odporúča prijať navrhovateľom predložené 

uznesenie: 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje predložený návrh rektora na nového člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave.“ 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania. Po rozdaní hlasovacích 

lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o predloženom návrhu.  

Následne požiadal sčítaciu komisiu AS STU o vykonanie tajných volieb. Hlasovacie lístky boli vydané  

proti podpisu. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

Počet členov senátu prítomných na voľbe:                                         38 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        38 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       38 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 38 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        37   

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                   1 

 

Záver: 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh rektora na vymenovanie člena SR STU Ing. Miroslava 

Havlíka  bol schválený AS STU väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie č. 7.10/2020. 

Akademický senát STU v Bratislave v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predložený návrh 

rektora na nového člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

K bodu 9/ - Informácia o zániku členstva vo Vedeckej rade STU v Bratislave 

Rektor STU informoval, že v zmysle článku 4 bod 1 písm. c) Rokovacieho poriadku VR STU v 

Bratislave a na základe listov doručených elektronicky sa  dňa 28.9.2020 prof. RNDr. Mária Lucká, 

PhD. vzdala členstva vo VR STU v Bratislave a dňa 2.10.2020 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. vzdala 

členstva vo VR STU v Bratislave.  

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Uznesenie č. 8.10/2020: 

Akademický senát STU v zmysle § 9 odsek 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 11 bod 14 písm. g) 

platného Štatútu STU berie na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva prof. RNDr. Márie Luckej, 

PhD. a prof. Ing. Márii Bielikovej, PhD. vo Vedeckej rade STU 

 

K bodu 10/ - Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

Rektor STU ako predkladateľ informoval členov senátu o predloženom návrhu, ktorý sa týka ÚM 

STU. Navrhovaný nový člen je Ing. Barbora Brestovská, študentka tretieho stupňa štúdia študijného 

programu odvetvové ekonomiky a manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment, po 

skončení jej pôvodného členstva, ktoré zaniklo podľa čl. 7 bod 4 písm. c) Disciplinárneho poriadku 

STU pre študentov dňom skončenia druhého stupňa štúdia na Ústave manažmentu STU. 
Predsednícka LK AS STU informovala, že návrh na vymenovanie člena DK STU bol prerokovaný  

v LK AS STU dňa 19.10.2020 a odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU 

uznesenie navrhnuté predkladateľom: 

„Akademický senát STU v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje Návrh na 

vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na uvoľnené 

miesto bez pripomienok.“ 

Diskusia: neboli žiadne príspevky  

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania. Po rozdaní hlasovacích 

lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o Návrhu na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Následne požiadal sčítaciu komisiu o vykonanie tajných 

volieb. Hlasovacie lístky boli vydané proti podpisu. 

 

Sčítacia komisia  AS STU konštatovala:  

Počet členov senátu prítomných na voľbe:                                         38 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:        38 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       38 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 38 

 

Po sčítaní hlasov: 

Počet hlasov za:        38   

Počet hlasov proti:     0 

Zdržal sa:                  0 

 

Záver: 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

Sčítacia komisia konštatovala, že návrh rektora na doplnenie člena  DK STU Ing. Barbory 

Brestovskej  bol schválený AS STU jednomyseľne.. 

 

Uznesenie č. 9.10/2020. 

Akademický senát STU v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje Návrh na 

vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na uvoľnené 

miesto. 

 

K bodu 13/ - Program spoločnej obnovy majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Rektor STU materiál uviedol a slovo odovzdal Ing. Michalovej, poverenej výkonom funkcie 

kvestorky, ktorá informovala, že koncepčné úlohy vyplývajú z DZ STU.   

Na STU sa aplikovali viaceré modely financovania opráv, technického zhodnotenia, modernizácie 

a rekonštrukcie infraštruktúry (DHIM), najmä nehnuteľného majetku. Popri možnostiach, ktoré 

predstavovali projekty štrukturálnych fondov resp. účelové kapitálové dotácie MŠVVaŠ sa využívali 

aj interné programy financovania.  Išlo najmä o použitie prostriedkov získaných predajom 

nadbytočného majetku  resp. vyčleňovanie časti dotácie na realizáciu finančne náročnejších projektov 

(tzv. Fond obnovy). Časť prostriedkov investovaných z predaja majetku do programov zateplenia sa 

realizovala v tzv. návratom režime v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2009, v ktorom sa vyčlenilo 

665 000,- € pre každú súčasť okrem Gabčíkova s tým, že uvedený príspevok súčasti STU v priebehu 

10 rokov vrátia do FR STU z vlastných zdrojov. K tomuto uzneseniu bolo pre každú súčasť vydané 

rozhodnutie rektora o termínoch a výške splátky. Termín splatenia uvedenej pôžičky bol 30.6.2020. 

Splátky (vratky) sa z technických dôvodov evidovali na osobitnom účte, ale podstatou tvoria 

prostriedky z predaja majetku STU, ktorý spravuje Rektorát. Jeho stav k 10.8.2020 bol 3 503 063,90 

€. 

Pre roky 2021 – 2023 sa navrhuje použitie časti zostatku finančných prostriedkov STU na účte 

z predaja majetku na nový program tzv. spoločnej obnovy majetku STU. Navrhuje sa vyčlenenie 

celkovej čiastky 2mil. € na celé obdobie a na všetky projekty, pričom by príslušná súčasť musela 

spolufinancovať projekt vo výške 1/3 z celkovej hodnoty projektu, a to z vlastných zdrojov (nie 

z dotácie). Cieľom je aktivovať prostriedky univerzity a prostriedky súčastí na zmysluplné 

a nevyhnutné projekty obnovy, ktoré nie je možné realizovať, resp. neboli zaradené do iných 

mechanizmov financovania. Celkovo by sa v období troch rokov mohlo preinvestovať 3 M€. 

Materiál prerokovala EK AS STU dňa 20.10.2020  

Predseda EK AS STU informoval senátorov, že EK prerokovala materiál na svojom zasadnutí a po 

podrobnej a širokej diskusii prítomných, bolo prijaté uznesenie EK pre AS STU:  

„AS STU podporuje myšlienku prekladaného zámeru, odporúča prediskutovať ho v pléne AS STU 

ako prvé čítanie a v zmysle vznesených pripomienok materiál upraviť a predložiť na nasledujúce 

zasadnutie AS STU.“ 

Diskusia: 

Senátor Hudec mal k materiálu jednu pripomienku a to, aby bol tento materiál súčasťou rozpočtu. 

Materiál by sa mal, ak to bude súčasťou rozpočtu, schvaľovať zrejme v máji, aby sa prostriedky minuli 

– konkrétne už na určené projekty. 

Senátor Čičák navrhol prehodnotiť číslo nesplatenia (635 tis.) pri FIIT, toto číslo asi nie je reálne 

(určite je nižšie). 

Senátor Jelemenský hovoril o využívaniu finančných prostriedkov, ktoré sú viazané na projekty. 

Senátor Hruštinec mal otázku, ako sa k tomuto materiálu vyjadrili dekani fakúlt STU?  

Rektor STU odpovedal, že väčšina dekanov sa vyslovila za podporu tohto návrhu materiálu. 

Keďže neboli už žiadne ďalšie príspevky do diskusie predseda AS STU prečítal návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesenia č. 10.10/2020: 

Akademický senát STU prerokoval zámer vyčlenenie čiastky 2 mil. € z účtu predaja majetku a ukladá 

predkladateľovi materiál dopracovať v zmysle pripomienok. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

( za : 36   proti : 0      zdržal sa : 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 10.10/20202 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 14/ - Návrh dodatku č. 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

STU v znení dodatkov č. 1 a 2 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla prorektorka Bakošová, ktorá za predkladateľa 

vysvetlila zmeny, ktoré boli do materiálu zapracované 

LK AS STU prerokovala doplnený materiál dňa 18.11.2020 a odporúča prijať k predloženému 

materiálu na rokovaní AS STU uznesenie : 

„Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh 

Dodatku č. 3 k vnútorného predpisu STU č. 8/2013 „Štipendijný poriadok Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami LK AS STU.“ 

PK AS STU prerokovala materiál „Návrh Dodatku číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 

Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“, bola zaslaná príloha - AS STU 

26.10.2020 Dodatok 3 Štipendijný poriadok. 

K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky PK AS STU odporúča predložený materiál 

schváliť. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie 

 

Návrh uznesenia č. 11.10/2020 

Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh 

Dodatku č. 3 k vnútorného predpisu STU č. 8/2013 „Štipendijný poriadok Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami LK AS STU. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 11.10/20202 jednomyseľne. 

 

K bodu 15/ - Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových 

parkovacích miest 

Rektor STU materiál uviedol a slovo odovzdal Ing. Michalovej, poverenej výkonom funkcie 

kvestorky, ktorá uviedla, že nehnuteľnosť je v havarijnom stave, nevyužíva sa  a je potrebné ju zbúrať. 

Tým sa vytvorí priestor pre 35 parkovacích miest. Je viac takýchto budov, ktoré majú dočasný 

charakter, v súčasnosti sa už nevyužívajú a sú v zlom technickom stave. Budovy sa nachádzajú vo 

vnútro bloku chemicko-technologickej, stavebnej a strojníckej fakulty. Dňa 28.11.2017 bola 

v správnej rade STU prerokovaná „Vízia rozvoja areálu STU – Centrum“. Na základe uznesenie č. 

2.6/2017-SR s víziou Správna rada STU súhlasí. Odstránenie dočasných stavieb je plne v súlade 

s touto víziou, ktorá počíta s vybudovaním chýbajúcich funkcionalít v rámci STU a určitou 

koncentráciou na jednom mieste v rámci centra Bratislavy. Bude to zároveň prvý krok k pozitívnej 

zmene v tomto priestore. Predpokladané náklady na búracie práce a na vybudovanie nových 

parkovacích miest je cca 150 tis. €. Náklady budú hradené z účtu z predaja majetku. Presná výška 

nákladov bude známa až po ukončení verejného obstarávania. 

EK AS STU prerokovala tento materiál bez pripomienok a odporúča prijať uznesenie pre AS STU: 

„AS STU schvaľuje predložený materiál bez pripomienok.“ 

Diskusia: 

Senátor Lukeš  sa informoval, či nebude náhodou táto stavba alebo je časť zasahovať až ku skladu 

chemikálií (FCHPT). Ing. Michalová odpovedala, že v určite nie. 

Senátor Jelemenský – sa opýtal, či je táto akcia súčasťou projektu ACCORD – odpoveď bola, že nie 

je súčasťou  projektu aktuálnej vízie (schválenej). 

Pani prorektorka Vitková sa vyjadrila, že sa v súčasnosti pripravuje celkové využitie tohto 

vnútrobloku.  

Senátor Erdélyi – je tých cca 150 tis. € celkový náklad finančných prostriedkov? Ing. Michalová 

odpovedala, že áno. 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

Keďže neboli už žiadne ďalšie príspevky do diskusie predseda AS STU prečítal návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesenia č. 12.10/2020: 

Akademický senát STU  schvaľuje  odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a 

súhlasí vybudovaním 35 nových parkovacích miest a financovaním z účtu predaja majetku. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 12.10/20202 jednomyseľne. 

 

K bodu 16/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní tohto materiálu v ekonomickej komisii AS STU aj 

s jeho doplnením a uviedol, že k materiálu neboli členmi EK AS STU žiadne pripomienky. 

  Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 13.10/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku 

uvedeného v tabuľke číslo 1 až 16  tohto materiálu.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 37   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 13.10/2020 jednomyseľne. 

 

 

 

1. Nájomca: Lívia Rovňáková, Prof. Hlaváča 26, 07 101 Michalovce 

nájomca je fyzická osoba 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 95/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 

nájmu od 01.09.2019 do 31.08.2020 sa odo dňa účinnosti dodatku č. 1  predlžuje sa doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa 

v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova č. 3 v BA, v objekte ,,D“, tretie poschodie, 

kancelársky priestor č.  326 o výmere 14,92 m2 do 31.08.2024,  

predmet nájmu spolu: 14,92m2. 

 Účel nájmu: kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.09.2019 – 31.08.2024 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (14,92m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 895,20 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 223,80 €, 

nájomné spolu ročne: 895,20 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 

 
2. Nájomca: EURO DENTAL, s. r. o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, IČO: 45 316 295 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 62047/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 81/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 30.09.2020 sa odo dňa účinnosti 

dodatku č. 3 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 

nachádzajúce sa v objekte SvF STU, Radlinského č.11 v BA, blok „A“, miestnosť č. A 108 
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o výmere 28,51 m2, miestnosť č. A 110 o výmere 32,40 m2 a miestnosť č. A106 o výmere 16,00 

m2 do 31.12.2020 

predmet nájmu celkom  vo výmere 76,91 m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – stomatologická ambulancia 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 31.12.2020 

 Nájomné: miestnosť č. A 108 (28,51 m2) – 65,00 €/m2/rok, t. j. 1 853,15 €/rok, 

miestnosť č. A 110 (32,40 m2) – 65,00 €/m2/rok, t. j. 2 106,00 €/rok, 

miestnosť č. A 106 (16,00 m2) – 65,00 €/m2/rok, t. j. 1 040,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 249,78 €, 

nájomné spolu ročne: 4 999,15 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

Preddavky na náklady za dodávku energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného polroka so splatnosťou do 15 kalendárnych 

dní. Prenajímateľ po uplynutí každého polroka najneskôr do 15 dní vystaví nájomcovi 

zúčtovaciu faktúru. 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 

3. Nájomca: EURO DENTAL s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, IČO: 45 316 295 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 62047/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 82/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č. 1 až č. 3 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 30.09.2020 sa odo dňa účinnosti 

dodatku č. 4 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti 

- pozemok nachádzajúci sa pred blokom A na Námestí Slobody v BA, jedná sa o parkovacie 

miesto č. 14 do 31.12.2021 

predmet nájmu: jedno parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ: BA 163 ZU 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 31.12.2021 

 Nájomné:              

 

jedno parkovacie miesto - 660,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 660,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 

a energie: 
------------------------ 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 
4. Nájomca: Alu BauTech, s.r.o., Bílikova 1866/10, 841 01  Bratislava, IČO: 44 504 900 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 55801/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.01.2019 do 31.08.2020 sa odo dňa účinnosti 

dodatku č. 5 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 14,60 m2 do 31.12.2020, 

predmet nájmu spolu: 14,60m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový priestor. 

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2020 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 8 (14,60 m2) – 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. 

 Náklady za služby 

a energie: 

zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Po uplynutí polroka  

prenajímateľ vyhotoví nájomcovi zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok 

 Predkladá: dekan SjF STU   

 
5. Nájomca: printofka s. r. o., Na Karlove 3716/19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 219 082 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 39390 /S 

 Predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, 

v objekte ,,C“, na prízemí, kancelársky priestor č. 001 o výmere 57,64 m2,  



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

predmet nájmu spolu: 57,64 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.10.2020 – 30.06.2024 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (57,64 m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 3 458,40 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 864,60 €, 

nájomné spolu ročne: 3 458,40 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 

 
6. Nájomca: STAFIN PLUS, s.r.o., Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava, IČO: 43 892 701 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 50281/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 34/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 menia 

identifikačné údaje prenajímateľa a údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach 

technických a zároveň sa predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda na Račianskej č. 103 v BA, v suteréne 

bloku H pozostávajúci zo skladových priestorov spolu o výmere 209,20 m2 a príslušenstva 

(hygienické zariadenie, schodisko a chodba) spolu o výmere 86,50m2 do 31.12.2023, 

predmet nájmu spolu: 295,70 m2. 

 Účel nájmu: skladové priestory  

 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.12.2023 

 Nájomné:              

 

skladové priestory (209,20m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 4 184,00 €/rok, 

príslušenstvo (86,50m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 865,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 262,25 €, 

nájomné spolu ročne: 5 049,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 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: Bc. Tomáš Židek., Bajzova 233/4, 821 08 Bratislava,  

nájomca je fyzická osoba 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve  č. 84/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 menia 

identifikačné údaje štatutárneho zástupcu  prenajímateľa a zároveň sa predlžuje doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladá 

Garda na Račianskej č. 103 v BA, v suteréne bloku I pozostávajúci z miestností č. 01 HI-1 

0111 o výmere 14,20m2, č. 01 HI-1 0112 o výmere 12,90m2a miestnosti č. HI-1 0113 

o výmere 19,50m2 do 31.12.2023, 

predmet nájmu spolu: 46,60m2. 

 Účel nájmu: skladové priestory 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 31.12.2023 

 Nájomné: skladové priestory (46,60m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 932,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 233,00 €, 

nájomné spolu ročne: 932,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 
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 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   

 
8. Nájomca: Práčovne CENT, s. r. o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81161/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 36/2017 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 

menia identifikačné údaje prenajímateľa a údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach 

technických a zároveň sa predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda na Račianskej č. 103 v BA, v suteréne 

bloku K  pozostávajúci z miestnosti č. 01HK-10125 o výmere 14,60 m2 a v bloku 

D pozostávajúci z miestnosti č. 01 HD-1 0070 o výmere 14,60m2  do 31.12.2023, 

predmet nájmu spolu: 29,20m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie práčovne 

 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.12.2023 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 01HK-10125 (14,60m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 598,60 €/rok 

miestnosť č. 01 HD-1 0070 (14,60m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 598,60 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 299,30 €, 

nájomné spolu ročne: 1 197,20 €. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní 

po uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované 

paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po 

doručení 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. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 
9. Nájomca: KKMBfin s.r.o.,  Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 209 309 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104864/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 7/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2022 sa od 01.01.2021 rozširuje 

predmet nájmu (o kanceláriu č. 104); dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD 

Mladosť, ulica Staré Grunty č. 53, Bratislava, nachádzajúci sa na 1. poschodí bloku I, internát 

B, pozostávajúci z miestnosti č. 106 – kancelária o výmere 20,61 m2 a z  miestnosti č. 104 – 

kancelária o výmere 97,50 m2 do 31.03.2022, 

predmet nájmu spolu je 118,11 m2. 

 Účel nájmu: kancelárske priestory 

 Doba nájmu: 01.04.2018 - 31.03.2022 

 Nájomné: kancelária č. 106 (20,61m2) – 62 €/m2/rok, , t. j. 1 277,82 €/rok, 

kancelária č. 104 (97,50m2) – 62 €/m2/rok, , t. j. 6 045,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 830,71 €,  

nájomné spolu ročne: 7 322,82 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za služby 

a energie: 
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 
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za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 

faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 
 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   

 
10. Nájomca: Spacemanic s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 630 086 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 97901/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 102/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov 

s dobou nájmu od 01.11.2019 do 31.10.2020 sa od 01.11.2020 predlžuje doba trvania 

nájmu; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova č. 

3 v BA, v objekte ,,D“, na prízemí, kancelársky priestor č. P01 o výmere 13,58 m2 do 

31.10.2021, 

predmet nájmu spolu: 13,58 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.11.2019 – 31.10.2021 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. P01 (13,58 m2) – 60,00 €/mesiac, t. j. 814,80 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 203,70 €, 

nájomné spolu ročne: 814,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 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 

 

11. Nájomca: Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, IČO: 30 815 975 

nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 73/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu  

s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.01.2014 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 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  

blokmi K a F o rozlohe 48 m2 do 31.12.2021, 

predmet nájmu celkom  vo výmere 48,00 m2  

 Účel nájmu: Nájomca bude predmetný pozemok využívať ako vonkajšie športové ihrisko. 

 Doba nájmu: 01.12.2014 – 31.12.2022 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m2/ročne, t. j. 48,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 12,00 €, 

nájomné spolu ročne: 48,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 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 

 

12. Nájomca: Plavecký klub STU Trnava, Ulica Jána Bottu 23, 917 24  Trnava, IČO: 42 164 281  

nájomca je registrovaný na MV SR, č. VVS/1-900/90-36531.  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v budove MTF STU, ul. Jána 

Bottu č. 23 v Trnave , učebne č. 64 a 65 spolu o výmere 32,76 m2, 

predmet nájmu spolu: 32,76 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom vykonávania administratívnych činnosti 

Plaveckého klubu STU Trnava. 

 Doba nájmu: 01.11.2020 – 30.06.2023 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

 Nájomné:              

 

učebne č. 64 a 65 (32,76 m2) – 16,00 €/mesiac, t. j. 524,16 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 131,04 €, 

nájomné spolu ročne: 524,16 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

Za služby spojené s  dodávkou energií bude nájomca uhrádzať poplatky prenajímateľovi 

polročne na základe vystavenej faktúry k júnu a decembru príslušného roka vo výške: 217,00  

€. V tejto sume sú zahrnuté polročné preddavky: 

-zálohová platba za dodávku elektrickej energie -7,00 €, 

-zálohová platba za dodávku vody a stočné- 50,00 €, 

-zálohová platba za dodávku tepla -160,00 €. 

Za služby bude nájomca platiť preddavkom polročne  do 14 dní od prevzatia faktúry.  

Upratovanie prenajatých priestorov nie je zahrnuté v služby. 

 Predkladá: dekan MTF STU 

 

13 Nájomca: KESA – Ing. Mária Čunderlíková, Nevädzova 4, , 917 01 Trnava, IČO: 14 120 747 

nájomca je zapísaný  na OÚ Trnava, č. Žo – 207 – 2736 sp. č. 1992/1526. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok   -  nebytový priestor  – sklad pozostávajúci zo skladových 

miestností nachádzajúcich sa v podzemnom podlaží (v zmysle VZN mesta Trnavy ide 

o zníženú atraktivitu)  o výmere 805,04m2 budovy MTF STU na Hajdóczyho č. 1, Trnava 

spolu s užívaním výlučne iba WC.  Z toho vykurovacia plocha je 179,00m2. Jedná sa 

o pivničné priestory, ktoré nedosahujú základný štandard nebytového priestoru. 

Celková výmera podlahovej plochy je 805,04m2.  

 Účel nájmu: skladovanie stavebného materiálu. 

 Doba nájmu: od dňa účinnosti zmluva – 31.12.2023 

 Nájomné: cena nájmu v suteréne budovy je dohodnutá na 10,00€/m2/rok – 8 054,40 €,  

t. j. nájomné spolu ročne  8 054,04 €,  

nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 

štvrťroka vo výške 2 012,60 €. 

 Náklady za služby a 

energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií (voda, teplo a el. energia)a služieb vo  

výške 693,98 € bude nájomca uhrádzať štvrťročne vždy do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich  

refundáciu (faktúry), ktorej prílohou bude doklad preukazujúci skutočne vynaložené náklady  

k predmetnej službe.  

 Predkladá: dekan MTF STU 

 

14. Nájomca: ASAI Systems, s.r.o., Cintorínska 102356/13, 811 08 Bratislava, IČO: 50 951 980 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 120689/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 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 01.01.2021 predlžuje doba nájmu; 

dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej 

budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 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 31.12.2024, 

predmet nájmu spolu: 66,04m2. 

 Účel nájmu: laboratórny a kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu  

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 Nájomné:              

 

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 a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 

a energie: 

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. 
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 Predkladá: dekan FEI STU 

 

15. Nájomca: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572 

 nájomca je rozpočtovou organizáciou. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 26/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov 

s dobou nájmu od 01.05.2016 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 predlžuje doba nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory nachádzajúce sa v administratívnej budove 

FEI STU, ulici Ilkovičova č. 3, Bratislava, v objekte „C“, šieste poschodie, kancelársky 

priestor č. 611 o výmere 14,75m2 a kancelársky priestor č. 611a o výmere 27,97m2 do 

31.12.2024, 

predmet nájmu celkom o výmere 42,72m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu najmä na spoluprácu s prenajímateľom na technických 

projektoch. 

 Doba nájmu:  01.05.2016 - 31.12.2024 

 Nájomné:              

 

kancelárie č. 611 a č. 611a (42,72 m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 2 563,20 €/rok,  

štvrťročná výška nájomného je 640,80 €, 

nájomné spolu ročne: 2 563,20 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 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 

 

16. Nájomca: LUMI spol. s.r.o., Wolkrova 39, 851 01 Bratislava, IČO: 313 918 42 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8651/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, 

budova A, na 7. poschodí, kancelársky priestor č. 702 o výmere 19,87 m2, 

predmet nájmu spolu: 19,87 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2021 – 31.12.2024 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (19,87 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 993,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 248,38 €, 

nájomné spolu ročne: 993,50 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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  

 

 

 

K bodu 17/ - Súdne spory STU – informácia 

  Rektor STU predložil aktuálne informácie (stav k 09.09.2020) o súdnych sporoch, v ktorých jednou 

  zo strán sporu je Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

LK AS STU na zasadnutí komisie dňa19.10.2020 prerokovala materiál a odporúča riadiť sa závermi 

a pripomienkami, ktoré boli schválené na  rokovaní komisie vrátane uznesenia. 

Materiál poskytuje aktuálne informácie (stav k 09.09.2020) o súdnych sporoch, v ktorých je jednou 

zo strán sporu Slovenská technická univerzita v Bratislave. 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

Predsedníčka LK AS STU navrhla, aby sa v tejto informácii do budúcnosti zahrnuli aj právne spory, 

ktoré sú vedené na fakultách STU. 

Diskusia: 

Neboli žiadne pripomienky do diskusie 

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie : 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval predložený materiál a 

berie ho na vedomie s pripomienkou.“ 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 14.10/2020: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval predložený materiál a 

berie ho na vedomie s pripomienkou. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 14.10/20202 jednomyseľne. 

 

K bodu 18/ - Rôzne 

 

1) 

Viacerí senátori ŠČ AS STU sa opýtali podpredsedu AS STU, prečo  nebola do dnešného dňa Správa 

zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 

a následná aktivita do času spracovania tejto správy zaslaná členom AS STU. 

 

Podpredseda AS STU opätovne informoval, že správa bola prerokovaná ústne, bola prezentovaná na 

zasadnutí AS STU dňa 13.07.2020, čím bolo splnené uznesenie PAS  č. 1/6/7/2020: 

„Predsedníctvo AS STU sa oboznámilo so stavom rozpracovanosti materiálu, ktorý bol vypracovaný 

na základe uznesenia AS STU č. 2.3/2020 z 25.05.2020. Skonštatovalo objektívnosť predložených 

dokumentov a doplnilo niektoré súvisiace dokumenty. PAS poverilo podpredsedu AS STU 

prezentáciou zásadných dokumentov na mimoriadnom zasadnutí AS STU ako prvý bod programu 

mimoriadneho zasadnutia AS STU 13.07.2020.“ 

Cieľom spracovania takejto správy bolo zistenie, čo sa vykonalo, aby sa ukľudnila situácia na FIIT. 

 

Senátor Hudec – tiež podporil ŠČ AS STU a povedal, že to vyzerá tak, že AS sa skladá z dvoch 

táborov, kde niekto má prístup k správe (PAS, predsedovia komisií..) a ostatní členovia AS, ktorí sa 

k nej nedostali. 

Senátor Jelemenský  sa opýtal v čom je problém, čo bráni tomu, aby bola  zverejnená nejaká správa.  

 

Podpredseda AS STU reagoval na otázky študentov týkajúce sa „Správy zistení predsedníctva AS STU 

vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná aktivita do času spracovania 

tejto správy“ v zmysle predchádzajúcich vyjadrení, tzn. že nejde o správu podpredsedu AS STU, ale 

správu PAS STU, pričom zdôraznil, že jeho úlohou bola príprava podkladov pre správu samotnú. 

Uviedol, že predsedníctvo konané 6.7.2020 ho poverilo odprezentovaním podstatných častí 

z pripravených podkladov na mimoriadnom zasadnutí senátu 13.7. 2020 v skrátenej forme a nie 

písomným vypracovaním správy. Poukázal na to, že podklady boli predtým prerokované v 

predsedníctve 6.7.2020 v širšom rozsahu. Zdôraznil, že podklady zahŕňali súhrnný materiál vybraný 

z denných monitoringov od konania volieb v júni 2019, pričom každý denný monitoring bol a je 

určený okrem vedenia STU len senátorom STU. Upozornil na „trafiku“ - frekvenciu správ týkajúcich 

sa FIIT. Zároveň uviedol, že súčasťou podkladov je aj správa hlavného kontrolóra, študentské emaily 

a vyjadrenia akademických funkcionárov: rektora STU, predsedu AS STU a dekana FIIT, aké kroky 

vykonali k stabilizácií pomerov na FIIT STU. 

 

 



 

Zápisnica č. 10/2020  AS STU zo dňa 23.11.2020 

2) 

Senátor Čaplovič poukázal na aktuálny pohľad, že nás stále označujú za mafiánov a rektor univerzity 

sa vôbec nezastáva svojich zamestnancov; čo urobil pre to , aby sa ich zastal? 

 

 

 

 

 

3) 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 14.12.2020 o 14:00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča. 

 Zasadnutie  Predsedníctva AS STU bude dňa 30.11.2020 o 14:00 hod. na rektoráte STU. 

 

 

Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

              

 Marián Peciar, v. r.  

                        predseda AS STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ladislav Gulan, v. r.   ..................................... 

 

Pavel Čičák, v. r.          .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 23.11..2020: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


