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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  2 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 24.02.2020 o 14:00 hod. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 2 

Nezúčastnili sa: senátori: Tomáš Šaliga (SvF),  Filip Abrhan (SjF), Rudolf Husovič (MTF) 

 

Hostia:  M. Fikar, O. Moravčík, , M. Bakošová, Ľ. Vitková, J. Szolgay, F. Uherek, D. Faktor, E. Jevčáková, , M. 

Michalička, , P. Gregor (FA), I. Kotuliak (FIIT) ,  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice a voľba členov sčítacej komisie 

pre tajné voľby 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 03.02.2020 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

6. Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

7. Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie  člena Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

8. Rozpočet STU 2019 – rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 

9. Definitívny rozpis dotácie na tok 2019 

10. Návrh dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

11. Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti zamestnancov a 

študentov STU 

12. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v 

akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu 

13. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v 

akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu 

14. Návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta 

15. Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU (projekt ACCORD) 

16. Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu) 

17. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s.  

18. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve STU 

19. Rôzne 

 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 
Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý  privítal senátorov a 

prítomných hostí. Prítomných informoval, že dekan FIIT je prizvaný na rokovanie AS STU predsedom AS STU na 

žiadosť dekana a vystúpi v bode 4. Aktuálne otázky programu zasadnutia AS STU. 

Ďalej informoval prítomných o udalostiach, ktoré prebehli od posledného zasadnutia mimoriadneho AS STU dňa 

03.02.2020, a to: 

- dňa 13.02.2020 doplňujúce voľby do AS STU na obdobie 2019-2021 na 1 mandát prebehli bez incidentov 

a korektne, podrobnejšiu informáciu podal v bode 3. programu zasadnutia AS STU; tým má AS FIIT pre riadne 

obdobie 2017 – 2021 zvolených všetkých 4 senátorov 

- pred začiatkom semestra na FIIT prebehli rôzne aktivity vo veci štrajkovej pohotovosti a zatiaľ 2 hodinových 

štrajkov 17.02.2020 a 18.02.2020, čím došlo k narúšaniu výučby a preto dekan FIIT požiadal o možnosť podať 

Akademickému senátu STU informáciu, zároveň zverejnil na webe FIIT Reakciu na nové požiadavky 

zamestnancov FIIT 
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- po ukončení Doplňujúcich volieb dňa 14.02.2020  boli dňa 17.02.2020 spustené voľby do zamestnaneckej časti 

AS FIIT STU na funkčné  obdobie  2019 -  2023 na 4 mandáty 

 

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

komisie.  

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

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

B. Puškár  a J. Križánek 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 39  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

J. Híveš a V. Nečas 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37  proti : 0      zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU  prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodom programu 5., 6., 7. a 14.. 

Ivan Hudec 

František Ridzoň 

Branislav Šulgan 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 37  proti : 0      zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za predsedu zvolili Ivana Hudeca. 

 

Predseda AS prečítal návrh bodov programu zasadnutia a  dal  hlasovať o predloženom  programe. 

Prezentovalo sa:  39 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  39   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 

03.02.2020.  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU. 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 03.02.2020 neboli vznesené na PAS  žiadne pripomienky nakoľko táto  

bola v čase zasadnutia PAS  v štádiu pripomienkovania.  

PAS STU zasadalo dňa 10.02.2020, sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadnutia AS STU. Predsedajúci 

poveril predsedov  komisií, aby zabezpečili prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU, LK AS STU a PK AS 

STU. Ekonomická komisia a  legislatívna komisia zasadali dňa 17.02.2020 a pedagogická komisia prerokovala materiál 

elektronicky do dňa 20.02.2020. 

 

Predseda AS STU podrobne informoval o priebehu doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej 

časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 na neobsadený mandát z Ústavu počítačového inžinierstva 

a aplikovanej informatiky FIIT STU. Následne ospravedlnil neúčasť predsednícky Volebnej komisie AS STU doc. 

Rollovej a v jej mene prečítal prítomným senátorom Protokol z  doplňujúcich volieb  a Výsledky volieb. 

Navrhnutí boli dvaja kandidáti:    Ing. Rastislav Bencel, PhD.  

   Ing. Dušan Bernát, PhD. 
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Členom ZČ AS FIIT sa stal kandidát zvolený do AS FIIT STU podľa počtu získaných hlasov 32:  
Ing. Rastislav Bencel, PhD. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 1.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje Protokol  z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2021 konaných dňa 13.02.2020, ako aj Vyhlásenie výsledkov volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 39  proti : 0      zdržal sa : 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.  

Informácie rektora STU 

AKTUÁLNE INFO A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI: 
 

 STU získala prvé miesto v rebríčku UniRank 2020 spomedzi všetkých slovenských univerzít (2. miesto 
TUKE, 3. miesto UK) 

 STU sa počnúc 1.1.2020 stala členom AmCham a SBA 
 16. – 17.1.2020 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie 4TU, hlavnými bodmi boli spolupráca v EIT a vo 

vzdelávaní 
 28.2.2020 – udelené rektorské voľno od 12:00 hod., spojená iniciatíva s UK 
 24.3.2020 – 19:00 hod. Deň učiteľov, Činohra SND – srdečne pozývame 

 
Okrem aktuálne predložených materiálov sa na zasadnutiach vedenia a kolégia rektora zaoberali aj bodmi: 

  
1. Plán hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020  
2. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019  
3. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akad. rok 2018/2019  
4. Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU  
5. Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu koronavírusu  

 
 

     Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU vyzval dekana FIIT STU prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD., aby informoval prítomných o situácii na 

FIIT STU. 

 Dekan FIIT zaujal stanovisko k správe hlavného kontrolóra STU, ktoré mu bolo doručené v piatok 21.02.2020 

s tým, že  „Stanovisko kontrolóra“ – preverenie oznámenia protispoločenskej činnosti je povrchné a nevedie 

k nijakým záverom a je zmätočné: v stanovisku kontrolóra bolo konštatované pochybenie pri vyplácaní štipendií 

(prekročenie  výšky vyplácaných štipendií a ich opakujúci sa charakter)  zo strany bývalého dekana FIIT 

a naopak vo výroku Stanoviska kontrolóra sa uvádza “Na základe zistení uvedených v Zázname o preverení 

oznámenia protispoločenskej činnosti a z nich vyvodených záverov FIIT pri vyplácaní mimoriadnych štipendií 

postupovala v súlade so Štipendijným poriadkom STU resp. FIIT STU“.  Odôvodnenie Stanoviska kontrolóra je 

teda v rozpore s výrokom toho istého Stanoviska kontrolóra. Základný účel kontroly t. j. posúdenie Oznámenia 

z hľadiska pravdivosti a súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými a internými predpismi 

STU, nebol splnený. Výsledky konštatované v Stanovisku kontrolóra sa rozchádzajú s relevantnými dokumentmi 

a zároveň rozporné sú aj samotné konštatovania vo výroku a odôvodnení Stanoviska. 

 K „štrajku“ zamestnancov FIIT sa vyjadril v tom zmysle, že je podporovaný jednostranne prostredníctvom médií, 

ktorí podsúvajú verejnosti nepravdivé informácie a uvádza počet štrajkujúcich 21. 

 Od 17.02.2020 je výučba na FIIT riadne zabezpečená a to aj s podporou a pomocou pedagógov z iných fakúlt 

STU. 

 K zmene garantov neprišlo. 

 

Dekan FIIT poukázal na to, že senátori AS STU  za FIIT (Šimko a Móro) sú t. č. v štrajku a zároveň sa  zúčastňujú aj 

na zasadnutí AS STU. 
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Diskusia: 

Senátor Eke k informácii, ktorú  predniesol dekan FIIT sa pýtal,  ktoré konkrétne politické strany vyvíjajú antikampaň 

voči vedeniu FIIT prostredníctvom médií? 

Dekan FIIT nekonkretizoval politickú stranu, ale uviedol , že ide o predsedu nemenovanej PS, bývalej dekanky FIIT 

a aj predsedu SR STU. 

Senátor Eke sa ďalej pýtal, či poverený prodekan môže  „sedieť“ v grémiách fakulty? 

Senátor Híveš vysvetlil, že  až do vymenovania za prodekana je člen AO FIIT iba poverený na výkon činností 

spadajúcich pod funkciu prodekana fakulty.  

Senátor Čaplovič vyzýva vedenie STU na vyjadrenie sa k vystúpeniu dekana FIIT. 

Rektor STU – ostro sa ohradil, že by ÚHK bol niekým ovplyvňovaný. 

K situácii (možnosti podania na orgány činné v trestnom konaní) sa ďalej vyjadrovali kvestor STU, senátor 

Riedlmajer a dekan FIIT, ktorý uviedol výšku  neoprávnene vyplatených financií – cca 100 000 €. 

Senátor Hruštinec sa pýtal, či došlo teda k porušeniu finančných predpisov? Kvestor STU reagoval na otázku tým, že 

prisľúbil preveriť a riešiť situáciu, aby sa predišlo prípadným pochybeniam aj na iných subjektoch STU. 

Senátor Móro sa vrátil k informácii dekana FIIT – k nezmeneným garantom. Poukazuje na to, že nie je pravda, čo 

tvrdí dekan FIIT a tvrdí, že sám má s tým problémy. 

Viacero senátorov sa pozastavilo nad tým, že sa do vyriešenia situácie na FIIT zaťahuje politika, ktorá nepatrí na 

akademickú pôdu. Vyvstáva tu aj -  ak je vyhlásený štrajk zamestnancov – viacero otázok k tomu, že títo zamestnanci 

nemajú právo na mzdu, musia byť odhlásení zo Soc. poisťovne,  požívajú pracovné výhody a iné, ako sa to rieši? 

Senátori majú za to, že to asi v poriadku nie je! 

Senátor Móro tvrdí že je to všetko v poriadku tak, ako to má byť! 

Senátor Stanko reaguje na otázku štrajku, čo je vlastne jeho cieľom a čo chcú štrajkom dosiahnuť? 

Senátor Móro štrajkujúcich zhrnul požiadavky do troch bodov: 

1. Aby sa riešil počet novoprijatých zamestnancov. 

2. Urobiť zmeny vnútorných predpisov (výberové konania na obsadzovanie miest). 

3. Kolegom, ktorí boli vo výučbe nahradení, aby sa im vrátili predmety. 

 

Predseda AS STU poďakoval diskutujúcim a ukončil diskusiu. 

 

 

K bodu 5/ -  Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave  

Predseda AS STU  odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, aby informoval o tomto bode rokovania.  

Rektor STU oboznámil prítomných senátorov s návrhom na odvolanie prorektora prof. Ing. Jána Szolgaya, PhD. 

Predseda AS odovzdal slovo predsedníčke Legislatívnej komisie AS STU(ďalej „LK AS STU“), aby informovala 

o prerokovaní tohto bodu rokovania AS STU v LK AS STU. 

LKAS STU prerokovala predložený návrh, berie ho na vedomie a odporúča doplniť návrh uznesenia o konkrétne meno 

odvolávaného prorektora.  

LK AS STU odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie predložené zo strany 

predkladateľa doplnené o meno odvolávaného prorektora v znení:  

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na odvolanie prof. Ing. Jána 

Szolgaya, PhD. z funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.” 

 

Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním hlasovacích lístkov sa pristúpilo 

k tajnému hlasovaniu o návrhu rektora na odvolanie prorektora  STU. 

Následne prebehlo samotné tajné hlasovanie o návrhu rektora na odvolanie prorektora STU Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislava.  

 

Počet prítomných členov AS STU:   39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :   39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov sčítacej komisii:  39 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:      0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 39 

Počet hlasov:  

Za:  34,     proti:  0,   zdržal sa:  5 

 

Komisia konštatuje, že Akademický senát  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválil návrh rektora STU na 

odvolanie prof. Jána Szolgaya, PhD. z funkcie prorektora STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium väčšinou 

hlasov. 
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Návrh uznesenia č. 2.2/2020 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na odvolanie prof. Ing. Jána 

Szolgaya, PhD. z funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Rektor STU sa poďakoval prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD. za prácu vykonanú nielen vo funkcii prorektora, ale aj za 

celkový prínos vo vedeckej a výskumno-vzdelávacej oblasti pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,  ako aj na 

medzinárodnej úrovni. 

Prof. Szolgay sa poďakoval členom  AS STU, vedeniu STU ako aj kolegom STU za poskytnutie možnosti a priestoru  pre 

prácu pedagóga a najmä za poskytnutú dôveru vo funkcii prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Zdôraznil tiež, že jeho žiadosť o odvolanie z funkcie prorektora je výslovne podložená osobnými dôvodmi, a to 

momentálnym zhoršením zdravotného stavu. 

 

K bodu 6/ - Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Predseda AS STU  odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, aby informoval o tomto bode rokovania.  

Rektor STU oboznámil prítomných senátorov s návrhom rektora na vymenovanie prorektora STU. 

Predseda AS  odovzdal slovo predsedníčke LK AS STU, aby informovala o prerokovaní tohto bodu rokovania AS STU 

v LK AS STU. 

LK AS STU prerokovala predložený materiál, berie ho na vedomie a odporúča doplniť návrh uznesenia predkladateľa o 

konkrétne meno prorektora, ktorého sa predmetný návrh na vymenovanie týka, t.j. prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., ako 

aj jeho funkčné obdobie.  

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie predložené navrhovateľom 

doplnené o meno a funkčné obdobie navrhovaného prorektora v znení:  

“Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. 

Alojza Kopáčika, PhD. do funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-

2024.” 

Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním hlasovacích lístkov sa pristúpilo 

k tajnému hlasovaniu o návrhu rektora na vymenovanie prorektora  STU. 

Následne prebehlo samotné tajné hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie prorektora STU Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislava.  

 

Počet prítomných členov AS STU:            39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :                               39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov sčítacej komisii:       39 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:                                   1   

Počet platných hlasovacích lístkov:                                       38 

Počet hlasov: 

Za:  25,     proti:  6,   zdržal sa:  7 

 

Komisia konštatuje, že Akademický senát  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválil návrh rektora STU na 

vymenovanie  prof. Alojza Kopáčika, PhD. do funkcie prorektora STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

väčšinou hlasov. 

 

Návrh uznesenia č. 3.2/2020 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. 

Alojza Kopáčika, PhD. do funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-

2024. 

 

Prof. Kopáčik sa poďakoval senátorom za prejavenú dôveru a dúfa v  dobrú spoluprácu s AS STU. 

Rektor STU zagratuloval novozvolenému prorektorovi STU s tým, že v ňom vidí prirodzenú autoritu a teší sa na 

vzájomnú spoluprácu. 

 

K bodu 7/ - Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

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 rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady STU informoval 

prítomných, že vzhľadom na predchádzajúci bod programu, členstvo vo Vedeckej rade STU prináleží prorektorovi pre 

vedu a výskum a túto funkciu bude zastávať po vymenovaní rektorom prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  

Predseda AS odovzdal slovo predsedníčke LK AS STU, aby informovala o prerokovaní tohto bodu rokovania AS STU 

v LK AS STU. 

LK AS STU prerokovala predložený návrh, berie ho na vedomie a odporúča doplniť návrh uznesenia o konkrétne meno 

člena Vedeckej rady STU.  

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

“Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. 

Alojza Kopáčika. PhD. za člena Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.”   

Diskusia: 

Senátor Bittera -  ako je to s členstvom vo VR STU   prof. Bielikovej, keď nie je členom AO  univerzity? 

Rektor STU odpovedal, že prof. Bieliková je externou členkou VR STU. 

 

Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním hlasovacích lístkov sa pristúpilo 

k tajnému hlasovaniu o návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady STU. 

Následne prebehlo samotné tajné hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady STU Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislava.  

 

Počet prítomných členov AS STU:            39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :                              39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov sčítacej komisii:      39 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:                                   0   

Počet platných hlasovacích lístkov:                                       39 

Počet hlasov: 

Za:  29,     proti:  2,   zdržal sa:  8 

 

Komisia konštatuje, že Akademický senát  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválil návrh rektora STU na 

vymenovanie  prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. za člena Vedeckej rady STU väčšinou hlasov. 

 

Návrh uznesenia č. 4.2/2020 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na vymenovanie prof. Ing. 

Alojza Kopáčika. PhD. za člena Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-

2024. 

   

K bodu 8/ - Rozpočet STU 2019 – rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 

Kvestor STU informoval AS STU o návrhu predloženého v materiáloch na prerokovanie v AS STU – v časti 

dofinancovanie Projektového strediska STU. Materiál v tejto časti neprešiel na rokovaní Ekonomickej komisie AS STU 

(ďalej len EK AS STU), preto predkladá vypracovaný alternatívny návrh k bodu 8, podľa uznesenia EK. 

EK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí, na ktorom zazneli viaceré pripomienky, na základe ktorých bol 

vypracovaný alternatívny návrh na rozpis dotácie v zmysle dodatku č. 9 z 13.12.2019 a odporúča AS STU prijať 

uznesenie: 

„Akademický senát STU schvaľuje rozdelenie dotácie r. 2019 z Dodatku č.9 Dotačnej zmluvy vo výške 332661,- € podľa 

podielu jednotlivých súčastí STU v r.16 predloženého návrhu“.  
Diskusia: 

Senátor Janíček  - prečo je na vzdelávanie pre rektorát taká vysoká suma?  Kvestor STU vysvetlil, že rektorát je 

financovaný tiež percentom výkonov ako aj pri výkonoch jednotlivých súčastí STU. 

 

Návrh uznesenia č. 5.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje rozdelenie dotácie r. 2019 z Dodatku č.9 Dotačnej zmluvy vo výške 332661,- € podľa 

podielu jednotlivých súčastí STU na schválenej dotácii vo vzdelávaní za r. 2019. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 5.2/2020 jednomyseľne. 
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K bodu 9/ - Definitívny rozpis dotácie na tok 2019 

Kvestor STU informoval, že sa jedná o definitívny rozpis dotácie roku 2019 so všetkými dodatkami 1 až 9, zahrnuté sú aj 

interné úpravy rozpočtu a započítanie medzifakultných výkonov. 

EK AS STU prerokovala predložený materiál s podmienenou zmenou v predchádzajúcom bode a  prijala nasledovné 

uznesenie: 
AS schvaľuje definitívny rozpis dotácie na rok 2019 po zapracovaní výsledku hlasovania k bodu 1 alternatívneho návrhu 

uvedeného v bode 1 zápisnice EK AS STU.   
 

Návrh uznesenia č. 6.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje definitívny rozpis dotácie na rok 2019. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 6.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 10/ - Návrh dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Rektor STU materiál uviedol s tým, že bol prerokovaný už vo všetkých grémiách (vedenie, kolégium). Kvestor STU 

informoval, že materiál je predložený najmä kvôli zmenám; novelizácie pracovnoprávnej legislatívy, praktických 

poznatkov v pracovnoprávnej oblasti, implementáciou Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania 

pre nábor výskumných pracovníkov ako aj umožnenie práce doma. 

Predsedníčka LK AS STU informovala o prerokovaní tohto bodu rokovania AS STU v LK AS STU. 

Členovia LK AS STU obšírne diskutovali k predloženému materiálu. Najmä k bodom týkajúcich sa „Čl. 3a) Etický 

kódex“ a k „Čl. 6 Dohoda o zmene pracovných podmienok ........., príležitostná práca doma“ návrhu dodatku č. 7 k 

Pracovnému poriadku STU. 

Členovia LK AS STU sa pýtali, prečo sa nahrádza príloha číslo 6 k PP STU v celom rozsahu? Predsedníčka LK AS STU 

vyjadrila názor, že podrobnosti k Etickému kódexu by nemali byť upravované smernicou rektora, ale vhodnejšie by bolo, 

aby podrobnejšia úprava bola priamo v Pracovnom poriadku STU, ktorý je vnútorným predpisom STU. 

Obsiahla diskusia prebehla k navrhovanej príležitostnej práci doma, a to najmä k dĺžke doby vykonávať túto prácu. Ako 

problém vidí LK, že nie sú v PP STU upravené podrobnosti realizácie a kontroly výkonu príležitostnej práce doma v 

navrhovaných bodoch v čl. 6 body 8-10 Dodatku č. 7.  

Po diskusii a po prerokovaní návrhu dodatku č. 7 k PP STU členovia LK AS STU zaujali stanovisko a navrhujú upraviť 

niektoré články návrhu dodatku č. 7 k PP STU nasledovne:  

a) Čl. 1 bod 2; v článku 3 bod 9 písm. d) predkladateľom navrhované znenie nahradiť nasledovným znením: „výpis z 

registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo podklady pre výpis z registra trestov,“  

b) Čl. 1 bod 6; v článku 3 bod 12 sa posledná veta sa nahradí správnym znením: „Doterajšie body 13 až 20 sa označujú 

ako body 14. až 21.“,  

c) Čl. 6 bod 16; – v návrhu predkladateľa ponechať iba text: „v článku 6 bod 4 sa za bod 4 vkladajú body 5., 6, a 7.“,  

d) Ďalšie navrhované body 8.,9. a 10 v čl. 6. vypustiť,  

 

a upraviť niektoré ustanovenia úplného znenia PP STU v znení dodatkov 1 až 6:  

e) Čl. 25 bod 5 - upraviť v poslednej vete na konci dátumy, týkajúce sa Dodatku č. 7, resp. aktualizovať (24.02.2020 

schválené AS) a (01.03.2020 účinnosť).  

 

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

„AS STU v Bratislave schvaľuje návrh Dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku STU v znení dodatkov číslo 1 až 6 so 

zapracovanými pripomienkami LK AS STU“. 

Diskusia: 

Rektor STU k návrhu LK AS STU- v pôvodnom návrhu neboli body  8. , 9. a 10. Boli tam zapracované na základe 

požiadaviek dekanov fakúlt, ktoré boli vznesené na zasadnutí kolégia rektora dňa 02.12.2019. 

Senátor Bittera sa vyjadril k Etickému kódexu, prečo sa vylučujú zvieratá na pracovisku. Navrhuje podrobnejšie 

definovať pojem napr.  „pes“ na pracovisku a vypustiť body 11. a 12. Etického kódexu, pretože sú vysoko diskriminačné. 

Senátor Janíček podporil vystúpenie senátora Bitteru, mal by byť podchytený nie centrálny zákaz, ale v opodstatnených 

prípadoch by bolo na rozhodnutí dekana (prípadne iného ním povereného zamestnanca) povoliť vstup zvieraťa do objektu 

STU. 
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Dekan FA STU vystupuje ako hosť zasadnutia s otázkou, prečo LK AS STU navrhuje body 8., 9. a 10 vypustiť. Mali by 

sme vytvárať zamestnancom podmienky na tvorivú činnosť. Umožniť im prácu doma, konkrétne u nich na fakulte majú 

zamestnanci dosť obmedzené podmienky na tvorivú prácu (priestorové možnosti). 

Viacero senátorov (Hudec, Hruštinec) navrhuje, aby bol materiál dopracovaný, zapracované v ňom pripomienky 

a konkretizovať ho. Predsedníčka LK ako aj členovia LK AS STU „prácu doma“ nevylúčili úplne, ale boli toho názoru, 

že by mala byť povoľovaná napr. na ½ roka a opätovne s tým, že budú určené pravidlá kontroly zamestnanca, ktorý bude 

prácu vykonávať doma a vyriešené ostatné atribúty, základné podmienky týkajúce sa zamestnanca voči zamestnávateľovi 

a opačne. Odznela aj otázka k prítomnosti zvierat na pracovisku - týka sa to aj návštev alebo iba zamestnancov? Senátor  

Hubinský vidí rozdiel aj v tom, či ide o malé zviera (väčšinou sa jedná o psy) alebo vzrastom podstatne väčšie. Senátorka 

Zajacová sa vyjadrila ešte k „home office“ – ak bude pracovať doma, čo s kontrolou, stravným, PN, OČR a podobne? 

Rektor STU ako predkladateľ tohto materiálu navrhol 2. čítanie návrhu do ďalšieho zasadnutia AS STU. 

Dekan FA STU – bol rozčarovaný z prístupu senátorov k tomuto materiálu. FA má veľmi zlé podmienky. potrebuje 

rozšíriť priestory na výučbu z dôvodu nárastu študentov na úkor miestností  pre zamestnancov – 2-3 zamestnanci v jednej 

miestnosti. 

Prorektorka Bakošová len konštatovala, že na FA STU systém „home office“ už funguje, ide vlastne o jeho legalizáciu na 

STU. 

Predseda AS STU dal procesný návrh na prerušenie rokovania k tomuto bodu. 

Rektor STU následne podal návrh; rokovanie v tomto bode prerušiť a vrátiť na dopracovanie. Dopracovaný materiál 

navrhuje predložiť do 2. čítania na najbližšie zasadnutie AS STU. 

Predseda AS STU konštatoval, že na návrh rektora STU sa rokovanie AS STU v bode 10/ Návrh dodatku č. 7 k 

Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU v Bratislave prerušuje a bude vrátené na 2. čítanie na najbližšie 

zasadnutie AS STU  dňa 30.03.2020. 

  

K bodu 11/ - Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti 

zamestnancov a študentov STU 

Informáciu k materiálu podala prorektorka Bakošová, poďakovala všetkým zamestnancom STU, najmä z FCHPT, ktorí sa 

podieľali na zámere zriadiť a prevádzkovať MŠ STUBAčik s tým, že do konca marca bude na MŠVaŠ SR zaslaná žiadosť 

o zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti zamestnancov a študentov STU. 

LK AS STU prerokovala uvedený materiál a odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie 

predložené predkladateľom:  

“Akademický senát STU schvaľuje zámer na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou 

pre deti zamestnancov a študentov STU.” 

EK AS STU prerokovala  na svojom zasadnutí uvedený materiál, odporúča prijať navrhované uznesenie predložené 

predkladateľom a súhlasí so zapracovaním navrhovaného rozpočtu MŠ STUBAčik do rozpočtu STU na rok 2020. 

Diskusia: 

Senátor Stanko sa opýtal, ako je stanovený kľúč výberu na umiestnenie detí? 

Prorektorka Bakošová odpovedala, že v MŠ STUBAčik je 22 miest, pre každú fakultu 2 až 3 miesta. Samozrejme, ak 

niektorá fakulta nenaplní svoje miesta, môže ich dať k dispozícii inej. 

Senátor Bittera sa pýtal, či bude MŠ sprevádzkovaná od septembra tohto roku?  

Rektor STU aj prorektorka Bakošová prisľúbili, že áno. 

 

Návrh uznesenia č. 7.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti 

zamestnancov a študentov STU bez pripomienok.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 7.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 12/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave 

manažmentu 

Informáciu k materiálu podala prorektorka Bakošová.   
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Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatovala, že materiál bol prerokovaný elektronicky. 

K materiálu sa vyjadrili všetci členovia PK AS STU  a neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu.  

Preto ho PK AS STU  odporúča schváliť bez pripomienok. 

Diskusia : Neboli žiadne príspevky do diskusie. 
  
 

 

Návrh uznesenia č. 8.2/2020 

Akademický senát  STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré 

sa budú uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave 

manažmentu“ bez pripomienok.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 34  proti : 0      zdržal sa : 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2020 jednomyseľne. 

 

 

K bodu 13/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave 

manažmentu 

Informáciu k materiálu podala prorektorka Bakošová.   

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) informovala senátorov, že materiál komisia prerokovala 

elektronicky. K materiálu sa vyjadrili všetci členovia PK AS STU  a neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu.  

Preto ho PK AS STU  odporúča schváliť bez pripomienok. 

Diskusia : Neboli žiadne príspevky do diskusie. 
  
 

Návrh uznesenia č. 9.2/2020 

Akademický senát  STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, 

ktoré sa budú uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave 

manažmentu“ bez pripomienok.  

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. 9.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 14/ - Návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta 

K uvedenému bodu rokovania predniesol návrh JUDr. Michalička, ktorý uviedol, že materiál je predložený v zmysle § 13 

ods. 2 zákona 131/2002 Z. z.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 7 bod 2 v spojení s 

bodom 6 Disciplinárneho poriadku STU v Bratislave pre študentov z dôvodu nahradenia členov Disciplinárnej komisie 

STU, ktorí skončili štúdium, novými členmi. 

LK AS STU prerokovala uvedený materiál a v rámci diskusie bola nastolená otázka, že materiál nemá byť označený ako 

„návrh na vymenovanie členov na uvoľnené miesta v Disciplinárnej komisie STU“ alebo ako „Návrh na doplnenie 

členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta v Disciplinárnej komisii STU“.  

Uvedenú zmenu je treba zakomponovať do celého materiálu. Táto zmena bola zástupcami zo strany predkladateľa 

akceptovaná a materiál bude týmto spôsobom upravený. 

LK AS STU odporúča AS STU prijať uznesenie:  

„Akademický senát STU schvaľuje Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta v 

Disciplinárnej komisii STU s pripomienkami LK AS STU.“  

Diskusia:  

Predsedníčka LK AS STU upozorňuje na aktuálne zverejnený  zoznam členov DK STU, v ktorom minimálne jedna osoba  

už nie je členom AO STU. 

 

Návrh uznesenia č. 10.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta v 

Disciplinárnej komisii STU s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 
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Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 10.2/2020 jednomyseľne. 

 

 

K bodu 15/ - Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU (projekt ACCORD) 

Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi  tohto materiálu, rektorovi STU, ktorý vyzval spracovateľa  materiálu 

kvestora STU, aby vysvetlil prítomným, z akého dôvodu je materiál predkladaný aj EK AS STU. V rámci aktivít projektu 

ACCORD bude STU realizovať rekonštrukčné práce na viacerých svojich nehnuteľnostiach, pričom cena niektorých prác 

presiahne v niektorých prípadoch zákonom stanovený limit 850.000 €. 

V prípade rekonštrukčných prác nepôjde o nadobudnutie nového nehnuteľného majetku, ale o zhodnotenie existujúceho 

nehnuteľného majetku s presiahnutím stanovenej hranice 850.000 €. 

EK AS STU prerokovala  na svojom zasadnutí uvedený materiál, odporúča prijať navrhované uznesenie predložené 

predkladateľom. 

Do budúcne navrhuje predseda EK AS STU predložiť na rokovanie komisie takéto materiály ešte pred podávaním 

projektov. 

Diskusia: 

V rámci diskusie sa širšie diskutoval pojem nadobudnutia majetku a zhodnotenia majetku.   

Vysvetlenie podal JUDr. Michalička. Finančný limit 850.000 € je stanovený podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona 

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

22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako 500 násobok sumy, od ktorej sa 

veci podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z.) považujú za hmotný majetok, teda 500 x 1.700 € = 850.000 €. 

V prípade rekonštrukčných prác nepôjde o nadobudnutie nového nehnuteľného majetku, ale o zhodnotenie existujúceho 

nehnuteľného majetku, ktorý ak presiahne stanovenú hranicu 850.000 €, vyžaduje schválenie Akademickým senátom 

STU a predchádzajúci písomný súhlas Správnej rady STU. 

 
Návrh uznesenia č. 11.2/2020 

  Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU a odporúča 

  materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 11.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 16/ - Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu) 

Kvestor STU informoval, že materiál je predložený po dopracovaní stanov právnickej osoby aj vlastného materiálu, 

uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s ostatnými členmi združenia a pripomienky preložene z našej strany boli akceptované. 

Predseda AS STU sa opýtal, či je pán Lelovský uzrozumený s týmto materiálom. JUDr. Michalička reagoval kladnou 

odpoveďou.  

LK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí. 

Senátor Hubinský sa opýtal, aké bude personálne zastúpenie STU v orgánoch Združenia.  

V prvom funkčnom období bude mat STU zastúpenie 2 členmi a v ďalších funkčných obdobiach to bude jeden člen za 

STU.  

Členovia LK AS STU sa pýtali, ako je právne vyriešené zriadenie sídla Združenia?  

JUDr. Michalička odpovedal, že predpokladá, že sídlo bude riešiť Zmluva o nájme nebytových priestorov, samozrejme so 

všetkými náležitosťami nájomnej zmluvy, teda aj dobu nájmu a následne bude predložená Správnej rade aj vyjadrenie 

predchádzajúceho písomného súhlasu.  

LK AS STU odporúča AS STU prijať uznesenie:  

„Akademický senát STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom na založenie inej právnickej osoby Centrum pre 

umelú inteligenciu a s peňažným vkladom do tejto právnickej osoby a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie 

predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.“ 

Diskusia: 

Senátor Hubinský sa opýtal, aké bude personálne zastúpenie STU v orgánoch Združenia. a aký je mechanizmus 

obsadzovania  členov FIIT a FEI. 

Kvestor STU odpovedal, že v prvom funkčnom období bude mat STU zastúpenie 2 členmi (FIIT a FEI) a v ďalších 

funkčných obdobiach to bude jeden člen za STU.  
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Kvestor STU vysvetlil, že rektor STU ako zástupca  STU bude mať možnosť kedykoľvek meniť zloženie členov 

(zastúpenie STU v orgánoch  združenia). 

Predseda AS STU sa priamo opýtal, či rektor STU bude nominovať za STU prof. Bielikovú. Rektor STU odpovedal, že 

nie. 

Senátori Stanko a Janíček podporili myšlienku, aby bol personálny návrh uvedený a schválený v AS STU. 

K tomuto návrhu sa pripojil aj senátor Vranič.  

Senátor Hruštinec sa opýtal, či vždy bude STU v minoritnom postavení okrem prvého funkčného obdobia? 

Na vystúpenie senátorov reagoval prorektor Uherek s tým, že sa teda pýta, či senátori chcú podporiť združenie a ísť do 

toho alebo nie? 

Senátor Bittera predkladá pozmeňujúci návrh  - Zástupcov STU do orgánov právnickej osoby bude nominovať p. rektor 

STU po konzultácii s dekanmi FIIT STU a FEI STU“, ktorý bude zapracovaný do bodu e) Návrhu na založenie inej 

právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu). 

Predseda AS STU dal o pozmeňujúcom návrhu  horeuvedeného znenia hlasovať: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 33  proti : 0      zdržal sa : 4) 

Pozmeňujúci návrh senátora Bitteru  bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Návrh uznesenia č. 12.2/2020 

  Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom na 

  založenie inej právnickej osoby Centrum pre umelú inteligenciu a s peňažným vkladom do tejto právnickej osoby   

  so  zapracovaným pozmeňujúcim návrhom a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného 

  súhlasu Správnej rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 35  proti : 0      zdržal sa : 2) 

AS STU schválil uznesenie č. 12.2/2020  väčšinou hlasov. 

 

K bodu 17/ - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s.  

Materiál uviedol kvestor STU. Vysvetlil podstatu jeho vypracovania, ktorá spočíva v tom, že sa jedná o zmenu  už 

schváleného vecného bremena zo spoločnosti P1, s. r. o. na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.  

LK AS STU prerokovala predložený návrh a odporúča AS STU prijať uznesenie predložené zo strany predkladateľa:  

“Akademický senát STU schvaľuje návrh rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. Trnávka: parc. č. 16952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 

16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č.16952/124 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3879/B a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Návrh uznesenia č. 13.2/2020 

Akademický senát STU schvaľuje návrh rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. Trnávka: parc. č. 16952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 

16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č.16952/124 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3879/B a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 13.2/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 18/ - 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  
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EK AS STU prerokovala materiál Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve STU a  odporúča predložiť materiál na rokovanie AS STU.  

Hlasovanie: 8 za, 0 sa zdržal, 0 proti 

Diskusia: 

Žiadne  príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 14.2/2020: 

Akademický  senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku uvedeného v tabuľke 

pod číslom 1 až 8 tohto materiálu.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 14.2/20120 jednomyseľne. 

 
1. 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. 3 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2019 sa od 

25.02.2020 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 m
2
 do 31.05.2020, 

predmet nájmu spolu: 14,60m
2
. 

 Účel nájmu: skladový priestor 

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.05.2020 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 8 (14,60 m
2
) – 20,76 €/m

2
/rok, t. j. 303,10 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 75,80 €, 

nájomné spolu ročne: 303,20 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 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   

 
2. Nájomca: Zuzana Hesounová, Lesnícka ul. 713/4, 969 01 Banská Štiavnica,  

IČO : 48 089 915 

nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu 

Žiar nad Hronom pod číslom živnostenského registra:  680-19070 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 31/2017 R-STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.03.2020 sa 

od 01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebného majetku; 

nebytový priestor nachádzajúci sa na Radničnom námestí č. 1 v Banskej 

Štiavnici, pozostávajúci z výstavnej miestnosti o výmere 28,4 m
2
 , skladu 1. 

o výmere 7,00 m
2
 a skladu 2. o výmere 23.30 m

2 
do 31.03.2021,

 

predmet nájmu spolu: 58,70   

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.03.2021 

 Nájomné:              
 

výstavná miestnosť (28,4m
2
) – 33,00 €/m

2
/rok, t. j. 937,20 €/rok 

sklad 1.(7 m
2
) – 10,00 €/ m

2
/rok, t. j.70,00 €/rok 

sklad 2.(23,3 m
2
) – 20 €/ m

2
/rok, t. j.466,00 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 368,30 €, 

nájomné spolu ročne: 1 473,20 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Po uplynutí štvrťroka prenajímateľ vyhotoví nájomcovi najneskôr do 30 dní 

Zúčtovaciu faktúru. Splatnosť nedoplatku faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa 

vyhotovenia faktúry. 

 Predkladá: dekan FA STU 

 
3. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 848 863 

nájomca je zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/2018 R- STU o nájme nebytových 

priestorov spolu s dodatkom č. 1  s dobou nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2023 

sa od 01.03.2020 mení predmet nájmu (zväčšuje sa o nebytový priestor – 
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miestnosť č. 012) ako aj výška nájomného, dočasne nepotrebný majetok; 

nebytový priestor v budove SjF STU, Námestie slobody č. 17 v BA, 

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží o veľkosti 95,90m
2
 a druhom 

nadzemnom podlaží o veľkosti 70,00m
2
, priestor na streche nad druhým 

nadzemným podlažím pre umiestnenie klimatizácie a dvoch prijímajúcich antén 

systému GPS, priľahlé vonkajšie manipulačné priestory o výmere 25,00m
2
, 

technologické priestory o celkovej výmere 41,50m
2
, priestory a časti v/na 

budove SjF STU potrebné na káblové prepojenie a miestnosť č. 012 o výmere 

31,40 m
2
 nachádzajúca sa na v suteréne budovy, 

predmet nájmu spolu: 263,80 m
2
. 

 Účel nájmu: zabezpečenie sietí na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, 

technologické priestory pre umiestnenie záložného diesel generátoru a 

trafostanice 

 Doba nájmu: doba nájmu sa nemení 

 Nájomné:              
 

nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu platiť ročné nájomne vo výške  

39 007,16 €/rok,  

štvrťročná výška nájomného je 9 751,80 €, 

nájomné spolu ročne: 39 007,16 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Opakované štvrťročné zálohové paušálne čiastky vo výške 14 166,67 € platené 

na základe faktúr do 15 dní prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka. 

Prenajímateľ po doručení  zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 

nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za  príslušné dva kalendárne štvrťroky. 

Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej  faktúry je 30 dní odo dňa 

doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan SjF STU   

 
4
. 

Nájomca: 6/6 s.r.o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava, IČO: 44 498 420 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 55467/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č.2 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 R-STU o nájme vyhradeného 

parkovacieho miesta spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.04.2018 do 

31.03.2020 sa od 01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti - parkovacie miesto č. 25 nachádzajúce 

sa v kat. úz. Bratislava – Staré mesto, par. č. 21740/9 areál prenajímateľa 

Vazovova 5, Bratislava, LV č. 2139 o výmere 14 m
2
 do 31.03.2021, 

predmet nájmu: 1 parkovacie miesto o výmere 14m
2  

 Účel nájmu: parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BL 435 JK 

 Doba nájmu: 01.04.2018 – 31.03.2021 

 Nájomné: jedno parkovacie miesto - 650,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 
 

 Náklady za služby  
a energie: 

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

 Predkladá: vedúci ÚPaKR R-STU 

 
5
. 

Nájomca: IT-CROWD s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 226 788 

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74205/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č.31/2014 R-STU STU o nájme 

nebytových priestorov spolu s dodatkami č.1 až č.3 s dobou nájmu od 

01.04.2014 do 31.03.2020 od 01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v  budove 

FIIT STU, ulica Ilkovičova č.2, Bratislava, na druhom poschodí; kancelária č. 

2.39  o výmere 37,31m
2
 do 31.03.2024,  

predmet nájmu je 37,30m
2
. 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu zamerané najmä na aktivity  pre študentov – 

prednášky a semináre, odborné kurzy, sprostredkovanie zamestnania 

a vykonávanie prieskumov 

 Doba nájmu:  01.04.2014 - 31.03.2024 

 Nájomné: kancelária (37,30m
2
) – 50,00 €/m

2
/rok, t. j. 1 865 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 466,25 €, 

nájomné spolu ročne: 1 865,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou
1
.  

 Náklady za služby a 
energie: 

Náklady za  dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou 

,náklady bude FIIT STU fakturovať mesačne, a to nasledovne: Dohodnuté 
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náklady za dodanie elektrickej energie,  vody, tepla, teplej vody a služieb 

vyfakturuje FIIT STU do 15 dňa príslušného mesiaca. Nájomca je povinný 

uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry bezhotovostným 

prevodom na účet uvedený vo faktúre. Základ pre stanovenie  paušálnej 

sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie elektrickej 

energie,  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FIIT STU 

a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.  

 Predkladá: dekanka FIIT STU 

 
6. Nájomca: REVSTAV s.r.o., Námestie Slobody 16, 812 31 Bratislava, IČO: 35 684 003 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10415/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na 

Radlinského ulici č. 9 v BA, nachádzajúci sa v Novej budove, blok D, 

pozostávajúci z miestnosti č. P-129 (kancelária) o výmere 17,00 m
2
 

a príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 3,32 

m
2
, 

predmet nájmu spolu: 20,32 m
2
.   

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti  

 Doba nájmu: 01.04.2020 – 31.12.2024 

 Nájomné: kancelária (17,00m
2
) – 90,00 €/m

2
/rok, t. j. 1 530,00 €/rok, 

spoločné priestory (3,32m
2
) – 15,00 €/m

2
/rok, t. j. 49,80 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 394,95 €, 

nájomné spolu ročne: 1 579,80 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška 

zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 

uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrťroka vyhotoví prenajímateľ 

zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou 

zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 
7. 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.1 k Nájomnej zmluve č. 7/2018 R-STU o nájme nebytových 

priestorov s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2020 sa od 01.04.2020 

predlžuje doba trvania nájmu a menia sa identifikačné údaje 

štatutárneho zástupcu prenajímateľa; 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 m
2
 do 31.03.2022 

predmet nájmu spolu je 20,61m
2
. 

 Účel nájmu: kancelárske priestory 

 Doba nájmu: 01.04.2018 - 31.03.2022 

 
 

Nájomné:              
 

prevádzková miestnosť č. 106 (20,61m
2
) – 62 €/m

2
/rok, , t. j. 1 277,82 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 319,46 €,  

nájomné spolu ročne: 1 277,82 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
1 

 Náklady za služby: 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. 

  Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   

 
8. 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. 
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 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 R-STU o nájme vyhradeného 

parkovacieho miesta s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2020 sa od 

01.04.2020 predlžuje doba trvania nájmu a menia sa identifikačné údaje 

štatutárneho zástupcu prenajímateľa; dočasne nepotrebný majetok, 

označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 53, 

Bratislava – parkovacie miesto č. 5 o rozlohe 2,5m x 5m do 31.03.2022 

predmet nájmu: 1 parkovacie miesto.   

 Účel nájmu: parkovanie motorového vozidla 

 Doba nájmu:  01.04.2018 - 31.03.2022 

 Nájomné: zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00 €/rok/1 státie, 

štvrťročná výška nájomného je 45 €, 

nájomné spolu ročne: 180,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou
11 

 Náklady za služby: ------------- 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 

 

K bodu 15/ - Rôzne 

 

 Senátor Janíček žiadal urýchlene riešiť kapacitné projekty, konkrétne rozdelenie finančných prostriedkov medzi 

fakulty. 

 Senátor Čaplovič upozornil, že na stránke Vysoké školy v Denníku N nie je uvedený profil STU, pritom sú tam 

profily zahraničných univerzít napr. Mat-fyz Univerzity Karlovej a Fakulta informatiky Masarykovej univerzity. 

Požiadal prorektorku Vitekovú, aby uvedené skutočnosti preverila. 

 Senátor Hruštinec sa pýtal, či sa už dá zverejniť personálny audit? Prorektor Moravčík odpovedal, že predmetný 

audit bol poslaný dekanom fakúlt, ale prisľúbil ho poslať aj členom AS STU.  

 Predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a spoluprácu a zasadnutie ukončil. 

 zasadnutie P AS STU sa uskutoční dňa 16.03.2020 

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční  dňa 30.03.2020 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                 Marián Peciar, v. r.   

                                   predseda AS STU 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ján Híveš, v. r.         .....................................   

 

Vladimír Nečas, v. r.        ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 24.02.2020: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 

                                                           
1
 Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 

  v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013.  


