AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 6
z pokračujúceho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 13.07.2020 o 09:00 hod.
_________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov
Ospravedlnení senátori: M. Peciar (predseda AS), P. Pokorný (MTF), D. Eke, (ÚM), J. Križánek (FA),
M. Kolimár (FA), K. Maliniaková (FIIT), T. Šaliga (SvF), A. Majstrík (SjF),
Nezúčastnili sa senátori: F. Abrhan (SjF), T. Tomčo (FEI),
Hostia: M. Fikar, O. Moravčík, M. Bakošová, Ľ. Vitková, A. Kopáčik, F. Uherek, D. Faktor,
E. Jevčáková, , M. Michalička, E. Džuganová Ľ. Šooš (SjF), A. Gatial (FCHPT), M. Čambál, O.
Matúšková, K. Burda, P. Lacko, M. Šimko
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí AS STU
29.06.2020
4. Návrh dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
5. Návrh dodatku č. 2 k Štatútu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu obnovy
7. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z FO na SjF STU
8. Návrh na dofinancovanie priestorov pre Materskú školu STU
9. Návrh k Organizačnému poriadku Centra výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
10. Návrh dodatku č. 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 Študijný poriadok STU v
Bratislave
11. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné
plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom roku
2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu
12. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové
plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku 2021/2022 na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu
13. Koncepcia rozvoja športu a športovísk na STU v Bratislave
14. Návrh Dodatku č . 2 k Študijnému poriadku FCHPT Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
15. Návrh na rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných predajom nehnuteľného majetku
STU
16. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU v Bratislave na nájom nehnuteľného majetku
vo vlastníctve STU
17. Rôzne
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol podpredseda akademického senátu STU Štefan Stanko, ktorý
privítal senátorov, rektora STU, prítomných hostí SR STU a verejnosť.
Zároveň tiež vysvetlil, prečo nevedie zasadnutie AS STU jeho predseda Marián Peciar. Je to z dôvodu
domácej karantény, nakoľko v dňoch 08.07. až 10.07.2020 sa ako predseda štátnicovej komisie dostal
do kontaktu s pozitívne testovaným študentom na COVID-19.
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K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
M. Naď a B. Šulgan
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 31 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
- za overovateľov boli navrhnutí:
J. Híveš a P. Hubinský
Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 29 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Podpredseda AS STU pred samotným prečítaním návrhu bodov programu zasadnutia oznámil žiadosť
rektora STU, aby boli body 9 a 13 stiahnuté z programu rokovania AS STU..
Podpredseda AS STU dal hlasovať o zmenenom programe zasadnutia AS STU (vynechanie bodov 9.
a 13.).
Prezentovalo sa: 31členov AS STU.
Hlasovanie :
(za: 31 proti: 0 zdržal sa: 0)
Návrh programu rokovania bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS
STU dňa 29.06.2020.
Podpredseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 29.06.2020 neboli vznesené na P AS STU konaného
dňa 06.07.2020 žiadne pripomienky.
Žiadne pripomienky neboli k tejto zápisnici vznesené ani zo strany senátorov priamo na zasadnutí AS
STU.
Predsedníctvo PAS STU sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou pokračujúceho zasadnutia AS
STU z 29.06.2020 s programom bodov 7 až 20. s termínom jeho konania 13.07.202. Tiež sa zaoberalo
aj prípravou mimoriadneho zasadnutia AS STU v ten istý deň t. j. 13.07.2020 o 14:00 hod. s programom
1. Správa zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni
2019 a následná aktivita do času spracovania tejto správy (predkladá podpredseda AS STU)
2. Návrh na odvolanie dekana FIIT (predkladá rektor)
Členovia P AS STU sa venovali podkladom a informáciám podpredsedu AS STU k „Správe zistení
Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná
aktivita do času spracovania tejto správy“. Členovia P AS sa detailne oboznámili so zhromaždenou
faktografiou činností a udalostí súvisiacich s vývojom na FIIT od voľby kandidáta na dekana FIIT,
zaoberali sa doručenými informáciami rektora, dekana FIIT a predsedu AS STU a skonštatovali, že
uvádzané dokumenty a skutočnosti sú objektívne. Rozsah dokumentácie je veľmi rozsiahly a na
zasadnutie AS STU je potrebné pripraviť výber podstatných informácií a odprezentovať ich na
mimoriadnom zasadnutí AS STU dňa 13.07.2020. A následne prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 1/6/7/20:
Predsedníctvo AS 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
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zásadných dokumentov na mimoriadnom zasadnutí AS STU ako prvý bod programu mimoriadneho
zasadnutia AS STU 13.07.2020.
Členovia Predsedníctva STU schválili toto uznesenie jednomyseľne.
K bodu 4/ - Návrh Dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Materiál je vypracovaný v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou názvu
Fakulty architektúry STU na Fakulta architektúry a dizajnu STU.
LK AS STU prerokovala materiál a konštatovala, že je potrebné v záverečných ustanoveniach „Štatútu
STU“ doplniť náležitosti platnosti a registrácie MŠVVaŠ.
LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie :
Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Návrh uznesenia č. 1.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so zapracovanými pripomienkami.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 1.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 5/ - Návrh dodatku č. 2 k Štatútu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
Materiál je vypracovaný v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou názvu
Fakulty architektúry STU na Fakulta architektúry a dizajnu STU.
LK AS STU prerokovala materiál s pripomienkou k upresneniu názvu a odporúča prijať k
predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie :
Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje návrh Dodatku číslo 2 k Štatútu Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami legislatívnej komisie.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Návrh uznesenia č. 2.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku číslo 2 k Štatútu Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 6/ - Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu obnovy
Rektor STU ako predkladateľ tohto materiálu informuje akademický senát STU, že v rozpise dotácie
zo štátneho rozpočtu na jednotlivé súčasti STU bola z fondu obnovy bola vyčlenená suma 60 000 € na
modernizáciu auly na Mýtnej – ozvučenie, akustika, zobrazovacia technika a z finančných prostriedkov
určených na tento účel bolo k 31.5.2020 vyčerpaných 42 600,67 €. (Zostatok 17 399, 33€)
Dňa 25.6.2018 schválil Akademický senát STU uznesením č- 1.4/2018 rozdelenie dotácie STU na rok
2018. V rámci tohto delenia bol schválený fond obnovy, z ktorého 100 000 € bolo pridelených na
obnovu vozidlového parku rektorátu. Uznesením Akademického senátu č. 3.2/2019 bola schválená
zmena účelu, ktorou bola táto čiastka redukovaná na 50 000 € (odčlenených bolo 50 000 € pre CAŠ –
betonáž klietky pre hod kladivom a dofinancovanie LED osvetlenia štadióna).
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Z čiastky 50 000 € na obnovu vozidlového parku bolo k 31.5. 2020 vyčerpaných 27 000 € (zostatok
23 000 €).
STU nepredpokladá, že v roku 2020 použije zostatok finančných prostriedkov v rámci FO na uvedené
účely. Preto navrhujeme zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre Rektorát STU
v rámci Fondu obnovy v r. 2017 a 2018 v celkovej sume 40 399, 33 € na adaptáciu priestorov na ŠD J
Hronca a vybudovanie skladu krojov pre VUS ( Vysokoškolský umelecký súbor ) Technik STU.
EK AS STU prerokovala materiál - Adaptácia nevyužívaného priestoru na ŠD J. Hronca a vybudovanie
skladu krojov pre ÚZ Technik STU.
Na základe podrobnej diskusie EK k predloženému materiálu vyplynula požiadavka na doplnenie
žiadostí o dokumentáciu aktuálneho stavu a podrobnejšiu špecifikáciu rozlohy, druhu a rozsahu prác na
predmetných objektoch.
Po doplnení obidvoch materiálov EK odporúča uznesenie pre AS:
AS STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre Rektorát STU v
rámci Fondu obnovy v r. 2017 a 2018 podľa predloženého materiálu
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Návrh uznesenia č. 3.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre
Rektorát STU v rámci Fondu obnovy v r. 2017 a 2018 podľa predloženého materiálu.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 2)
AS STU schválil uznesenie č. 3.6/2020 väčšinou hlasov.
K bodu 7/ - Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z FO na SjF STU
K predloženému materiálu sa vyjadril dekan SjF STU prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Uviedol, že sa
jedná sa o sťahovanie Ústavu materiálov a technológií SjF STU z budovy na Pionierskej ulici na do
areálu na Námestí slobody 17.
V rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé súčasti STU bola z fondu obnovy vyčlenená suma
230 000 € na realizáciu 1. etapy vnútorného obvodového plášťa budovy SjF STU.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa nám v danom čase nepodarilo získať ďalšie finančné prostriedky na
realizáciu projektu v celkovej výške cca 580 tis. €, nemohli sme tento projekt realizovať. Medzičasom
bol schválený a podpísaný projekt ACCORD a opláštenie budovy bude v celkovej sume financované z
tohoto projektu.
Pri optimalizácii využívania budov fakulty, zvyšovaní kvality laboratórií a skvalitnení pedagogického
procesu sme sa rozhodli presťahovať Ústav materiálov a technológií z budovy na Pionierskej ulici na
do areálu na Námestí slobody 17. Pre tento ústav chceme ale pripraviť moderné laboratórne
a kancelárske priestory. Vzhľadom na tieto skutočnosti, chceme uvedené finančné prostriedky použiť
na úpravu priestorov pre uvedený ústav. Kancelárske priestory sme už z vlastných financií upravili a tým
sme umožnili presťahovanie zamestnancov z Pionierskej ulice do budovy na Námestí slobody.
Uvedené stroje plánujeme presťahovať do suterénnych priestorov Pavilónu laboratórií na Námestí
slobody. Kvôli zlému technickému stavu priestorov v Pavilóne laboratórií sme zatiaľ nemohli
presťahovať tieto stroje a zariadenia, ktoré nutne potrebujeme pre zabezpečenie pedagogického procesu
a výskumu.
Na danú rekonštrukciu máme vypracovaný projekt v celkovej výške 296 000 €. Zvyšné finančné
prostriedky budeme spolufinancovať z vlastných prostriedkov fakulty. Projekt sa dotýka len časti bloku
A – priestor bývalých laboratórií, na 1.PP a 1.NP, tak ako je to vyznačené v projektovej dokumentácií.
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je uzavretie stropnej dosky suterénu po veľkých
technologických otvoroch a riešenie šatne pre toto laboratórium. Súčasťou projektu sú aj nové
inžinierske siete, ktoré neboli obnovené od vzniku stavby t. j. roku 1963. Rozvody elektroinštalácie
nezodpovedajú normám STN a tiež ostatné rozvody, zdravotechnika a vykurovanie, ktoré sú potrebné
pre fungovanie nového laboratória UTM.
Tieto úpravy nijako nezasahujú do prípadného riešenia vonkajších priestorov dvora Centrum STU.
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Rekonštrukcia obvodového plášťa bude financovaná z iných prostriedkov a preto navrhujeme zmenu
účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre Strojnícku fakultu STU v rámci Fondu obnovy
v r. 2018 na rekonštrukciu priestorov laboratórií v areáli Námestí slobody 17.
Po doplnení materiálu (závery EK) v zmysle bodu 7/ tejto zápisnice, EK AS STU odporúča uznesenie
pre AS STU:
AS STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre Strojnícku fakultu
STU v Bratislave z Fondu obnovy v r. 2018 podľa predloženého materiálu
Diskusia :
Kvestor STU mal pripomienku k záhlaviu materiálu v kolonke „Vypracoval:“ - je treba opraviť, že
materiál vypracoval a aj predkladá dekan SjF STU.
Návrh uznesenia č. 4.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre
Strojnícku fakultu STU v Bratislave z Fondu obnovy v r. 2018.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4.6/2020 väčšinou hlasov.
K bodu 8/ - Návrh na dofinancovanie priestorov pre Materskú školu STU
Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 13.3.2017 prerokoval a schválil Zámer na zriadenie
materskej školy pre deti študentov a zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V rokoch 2018 a 2019 prebiehali projekčné a realizačné činnosti pri adaptácii priestoru v ŠD J. Hronca
pre potreby materskej školy. Tieto stavebné a rekonštrukčné práce sú v súčasnosti dokončené
a pripravené na používanie.
Pre uvedenie Materskej školy STU do užívania je však potrebné dofinancovanie na vybudovanie ihriska
vo výške 8 000,-€, rekonštrukciu suterénu vo výške 6 000,-€ (bude sa používať na obslužné činnosti
a ako technické zázemie) a 15 000,-€ na zariadenie priestorov MŠ STU (nábytok, technika,...)
Dodatkom 7 k Dotačnej zmluve na rok 2019 bola STU pridelená čiastka 15 000,- € na „materiálne
vybavenie Materskej školy STU v Bratislave“. Podmienkou čerpania uvedenej čiastky je však zaradenie
Materskej školy STU do siete škôl rozhodnutím MŠVVaŠ.
Predkladáme návrh na dofinancovanie priestorov, vybudovanie ihriska a zariadenia pre Materskú
školu STU v celkovej výške 29 000,-€ z účtu predaja majetku.
EK AS STU po prerokovaní a diskusii k materiálu odporúča uznesenie pre AS STU:
AS STU schvaľuje dofinancovanie priestorov a zariadenia pre Materskú školu STU v zmysle
predloženého materiálu.
Diskusia :
Senátor Lukeš informoval AS STU aký je súčasný stav spustenia MŠ do prevádzky:
- momentálne prebieha vybavenie priestorov škôlky
- prevádzka by sa mala spustiť 02. septembra 2020
- pripravujú sa materiály na zaradenie do siete MŠ
- momentálne prebieha výberové konanie na miesto riaditeľky + učiteľky
- je potrebné nastaviť aj komunikáciu medzi ŠD a MŠ
- od 01.01.2021 - 80% dotácie
- vykrytie prevádzky za IX až XII/2020 – refundáciou fin. prostriedkov
Podpredseda AS STU upozornil na udržateľnosť; najmä, aby MŠ fungovala účtovne a aj organizačne.
Kvestor STU sa vyjadril k materiálu v 3 rovinách:
1/ v rovine financovania sa jedná o jednorazové finančné zabezpečenie
2/ prevádzka MŠ – náklady a výdavky (dopl. 27 000,-€ z univerzitných - rezervný fond (PČ))
3/ AS STU schválil MŠ ako právnickú osobu s vlastným IČO, ktorá preberá na seba všetky záväzky
a povinnosti.
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Senátor Chmelko mal poznámku k nakladaniu s rozpočtom, že v tomto roku nastavenie rozpočtu má
ostať v takej rovine ako bol schválený.
Ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 5.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje dofinancovanie priestorov a zariadenia pre Materskú školu STU v
zmysle predloženého materiálu.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 10/ - Návrh dodatku č. 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 Študijný poriadok STU
v Bratislave
Pani prorektorka Bakošová uviedla že pán rektor (navrhovateľ) predkladá pozmeňujúci návrh, a to
vypustiť z návrhu dodatku č.2 z čl. 1 bod 2.
PK AS STU prerokovala materiál, neboli vznesené pripomienky preto PK AS STU odporúča
predložený materiál schváliť.
LK AS STU prerokovala materiál. Členovia LK diskutovali k čl. 1 bod 2. materiálu.
LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhnuté
predkladateľom s pripomienkou spracovateľa:
Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh Dodatku
č. 2 k vnútorného predpisu STU č. 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so zapracovanou pripomienkou.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie
Návrh uznesenia č. 6.6/2020:
Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh Dodatku
č. 2 k vnútorného predpisu STU č. 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so zapracovanou pripomienkou.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa: 34 členov AS STU
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 6.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 11/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov
Investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom
roku 2021/2022 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.. 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. 7.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje materiál: „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych
študijných programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment
v akademickom roku 2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu“.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
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( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 12/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov
priestorové plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku 2021/2022 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.. 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. 8.6/2020:
Akademický senát STU schvaľuje materiál: Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych
študijných programov priestorové plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku
2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 14/ - Návrh Dodatku č . 2 k Študijnému poriadku FCHPT Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
O návrhu informoval dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. Zmeny Študijného poriadku
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) vyplývajú zo zosúladenia so
Študijným poriadkom STU v znení jeho dodatku č. 1 schváleného AS STU dňa 25.5.2020 a
s možnosťou upraviť znenie nového článku 50a bod 7 písm. a) a b) Študijného poriadku FCHPT STU
pravidlá na pokračovanie v štúdiu týkajúce sa štruktúry a počtu kreditov. Návrh Dodatku č. 2 k
Študijnému poriadku FCHPT STU bol schválený AS FCHPT dňa 09. 06. 2020.
PK AS STU sa materiálom zaoberala bez pripomienok. 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.
LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU navrhnuté uznesenie:
Diskusia :
Senátor Lukeš informoval prítomných, že tento dodatok bol schválený AS FCHPT dňa 09.06.2020.
Návrh uznesenia č. 9.6/2020:

Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje
návrh Dodatku č. 2 k vnútorného predpisu FCHPT STU č. 4/2014 Študijný poriadok Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez
pripomienok.
Podpredseda AS STU da o návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 9.6/2020 jednomyseľne.
K bodu 15/ - Návrh na rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných predajom nehnuteľného
majetku STU
Tento materiál vypracovali a aj predkladajú členovia AS STU za MTF STU, v ktorom by sa stanovil
pomer pri rozdeľovaní finančných prostriedkov, ktoré sú z výnosu predaja nehnuteľného majetku STU
a ich účelové určenie.
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Podstatou predloženého návrhu je prijať jednotnú metodiku rozdeľovania prostriedkov z výnosov
predaja nehnuteľného majetku STU tak, aby boli vopred stanovené kritériá platné pre všetky budúce
predaje nehnuteľností.
Predkladatelia navrhujú nasledovné rozdelenie prostriedkov z výnosov predaja nehnuteľného majetku
STU po odrátaní nákladov spojených s predajom:
80% získaných finančných prostriedkov pre danú fakultu (alebo súčasť).
20% získaných finančných prostriedkov pre univerzitu.
Získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj fakulty (alebo súčasti), ktorá danú nehnuteľnosť
v minulosti využívala.
EK AS STU po zvážení všetkých argumentov v diskusii prítomných, zameranej najmä na objektivizáciu
a legislatívnu čistotu prerokovania návrhu, odporúča uznesenie pre AS:
Akademický senát STU odporúča prerokovať návrh v kolégiu rektora a správnej rade STU a následne
predložiť materiál na schválenie AS s tým, že najbližší predaj (MTF, Paulínska) sa bude realizovať v
súlade s týmito pravidlami.
Diskusia :
K tomuto bodu rokovania sa viedla rozsiahla diskusia so zapojením sa takmer všetkých senátorov ale aj
hostí.
Spracovatelia materiálu vyhlásili, že nemajú žiadny problém, aby bol materiál predložený najskôr
v grémiách STU a potom na zasadnutie AS STU.
Predsedníčka Legislatívnej komisie AS STU navrhuje procesne rokovanie o tomto materiáli prerušiť
a predložiť ho grémiám vzhľadom na uznesenie EK AS STU.
Súhlasné stanovisko vyjadrili: predseda EK AS, senátor Janíček tiež podporil tento návrh, ako aj
spracovatelia návrhu - senátori za MTF.
Dekan MTF súhlasí s prerušením rokovania v tomto bode.
AS STU na základe prijatého uznesenia EK AS STU prerušuje rokovanie bodu 16. a predkladá
pozmeňujúci návrh uznesenia:
Pozmeňujúci návrh uznesenia č. 10.6/2020:
Akademický senát STU prerokoval materiál “Návrh na rozdeľovanie finančných prostriedkov
získaných predajom nehnuteľného majetku STU“ a odporúča, aby bol materiál najskôr predložený KR
STU a následne AS STU na najbližšie jeho zasadnutie.
Podpredseda AS STU dal o pozmeňujúcom návrhu uznesenia hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 10.6/2020 jednomyseľne.
Návrh uznesenia č. 11.6/2020:
Na základe schváleného uznesenia č.10.6/2020 sa prerušuje rokovanie o tomto bode rokovania.
Podpredseda AS STU da o pozmeňujúcom návrhu uznesenia hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 1)
AS STU schválil uznesenie č. 11.6/2020 väčšinou hlasov.
K bodu 16/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU v Bratislave na nájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
Podpredseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý materiál uviedol
a vyzval kvestora STU, aby ním oboznámil prítomných senátorov. Jedná sa o štandardne predkladaný
materiál ohľadne prenájmov NP, ktoré sú vo vlastníctve STU
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.
Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 12.6/2020:
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Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku
uvedeného v tabuľke pod číslom 1 až 6 tohto materiálu.
Podpredseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
(za: 34, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 12.6/2020 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:

2.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:

3.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

T.I.N.O. s.r.o. Belámiková 2, 841 04 Bratislava, IČO: 46 039 058
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70761/B
Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 99/2019 R-STU o nájme nebytových
priestorov s dobou nájmu od 01.10.2019 do 30.09.2020 sa od 01.10.2020 predlžuje sa doba
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor – pozemok označený ako
ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, Staré grunty 53 v Bratislave pozostávajúci z parkovacích
miest č. 22, 23 a č. 24 o rozlohe 2,5 m x 5 m do 30.09.2022,
predmet nájmu spolu: tri parkovacie miesta.
Nájomca bude predmetné parkovacie miesta používať na parkovanie motorových vozidiel
súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou.
01.10.2019 – 30.09.2022
parkovacie miesta č. 22, 23 a č.24 – 180,00 €/rok/ jedno státie, t. j. 540,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 135,00 €,
nájomné spolu ročne: 540,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov
--------------------riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok, IČO: 41 029 216
nájomca je podnikateľom zapísaným na OÚ v Pezinku, živnostenský reg. č. 107-13120.
dočasne nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti – pozemok označený ako ostatná plocha
v areáli ŠD Mladosť, na ul. Staré Grunty 53 v Bratislave pozostávajúci z parkovacieho miesta
„D1“ o rozlohe 2,5m x 5m,
predmet nájmu spolu: 1 parkovacie miesto
Nájomca bude predmetné parkovacie miesto používať na parkovanie motorového vozidla.
01.07.2020 – 30.06.2022
jedno parkovacie miesto – 180,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 45,00 €,
nájomné spolu ročne: 180,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
-----------------------riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, IČO: 17 337
879
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1968/B.
dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 5/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.02.2014 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 predlžuje
sa doba trvania nájmu – dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na
Námestí slobody č. 17 v Bratislave, zasklený priestor vo vestibule ako predajňa s rozlohou 41
m2 a miestnosť č. 043 ako príslušný sklad s rozlohou 29 m2 do 31.12.2025
predmet nájmu spolu: 70,00 m2.
Nájomca bude prenajaté priestory užívať ako predajňu kníh, učebníc a ostatnej študijnej
literatúry pre študentov vydávanej Vydavateľstvom STU Bratislava a inými domácimi aj
zahraničnými vydavateľstvami.
01.02.2014 – 31.12.2025
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Nájomné:

Náklady za
Služby a energie:

Predkladá:

4.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:

5.

zasklený priestor (41,00 m2) – 20,767 €/m2/rok, t. j. 851,43 €/rok,
miestnosť č. 043 (29,00 m2) – 20,767 €/m2/rok, t. j. 602,23 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 363,42 €,
nájomné spolu ročne: 1453,66 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov
Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za nasledujúce energie a služby spojené
s užívaním predmetu nájmu: dodávka vody, stočné, dodávka elektrickej energie, kúrenie.
Tieto náklady bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe
skutočných odberov zistených z podružných meračov prenajímateľa. Faktúra prenajímateľa
za energie a služby spojení s užívaním predmetu nájmu bude obsahovať náležitosti
uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
dekan SjF STU
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
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 21/2018 R- STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2023 sa od 01.01.2020 zvyšuje
výška nájomného o ročnú mieru inflácie za rok 2019, dočasne nepotrebný majetok; nebytový
priestor v budove SjF STU, Námestie slobody č. 17 v BA, nachádzajúci sa na prvom
nadzemnom podlaží o veľkosti 95,90m2 a druhom nadzemnom podlaží o veľkosti 70,00m2,
priestor na streche nad druhým nadzemným podlažím pre umiestnenie klimatizácie a dvoch
prijímajúcich antén systému GPS, priľahlé vonkajšie manipulačné priestory o výmere 25,00m2,
technologické priestory o celkovej výmere 41,50m2, priestory a časti v/na budove SjF STU
potrebné na káblové prepojenie a miestnosť č. 012 o výmere 31,40 m2 nachádzajúca sa na
v suteréne budovy,
predmet nájmu spolu: 263,80 m2.
zabezpečenie sietí na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, technologické
priestory pre umiestnenie záložného diesel generátoru a trafostanice
doba nájmu sa nemení
nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu platiť ročné nájomne vo výške 40 060,35 €/rok,
polročná výška nájomného je 20 030,17 €,
nájomné spolu ročne: 40 060,35 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov
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.
dekan SjF STU

Nájomca:

Petra Ormisová, Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava, IČO: 52 043 495
je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri č. 110 - 272283, vydaným Okresným
úradom Bratislava, odbor živnostenského podnikania

Predmet nájmu:

Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 81/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2020 sa od 01.07.2020 predlžuje sa doba trvania 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 do 30.06.2024,
predmet nájmu spolu: 57,64m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.07.2019 – 30.06.2024
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.
Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:
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Náklady za služby
a energie:

Predkladá:

6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej
plochy.
dekan FEI STU
MUDr. Soňa Murčová, Brezová 16/487, 900 43 Hamuliakovo IČO: 30 818 753
nájomca je fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona –
slobodné povolanie
Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2020 sa od 01.07.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne
nepotrebný majetok nachádzajúci sa na prízemí objektu STU (Stavebná fakulta, blok A) na
Námestí slobody č. 16 v Bratislave, pozostávajúci z dvoch miestností bez príslušenstva:
miestnosť č. 7 o výmere 23,20 m2 a miestnosť č. 10 o výmere 19,20 m2 do 31.07.2020,
predmet nájmu: 42,40 m2.
Nájomca bude využívať prenajaté priestory za účelom prevádzkovania zdravotníckeho
zariadenia – stomatologickej ambulancie.
01.07.2015 – 31.07.2020
miestnosť č. 7 (23,20 m2) – 43,20 €/m2/rok, t. j. 1 002,24 €/rok,
miestnosť č. 10 (19,20 m2) – 43,20 €/m2/rok, t. j. 829,44 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 457,93 €,
nájomné spolu ročne: 1 831,70 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroka. Prípadný
preplatok bude vrátený formou zápočtu, t.j. odpočtom z prvej nasledujúcej zálohovej faktúry
po vyúčtovaní polroka.
dekan SvF STU

K bodu 17/ - Rôzne









Senátor Nahálka - ako sú podmienky prijímania na štúdium ošetrené v prípade FIIT. Prorektorka
Bakošová informovala senátorov, že fakulty majú univerzálne podmienky prijímania na Bc.
štúdium
Senátor Bittera - existujú na STU pravidlá klasifikácie projektov financovaných od iných
subjektov ako sú subjekty verejnej správy? T. j. ktoré projekty patria medzi výskumné aktivity
ako ich chápe ministerstvo pri delení dotácií.
Rektor STU - projekty výskumného typu uvádzané aj v rozpočte. Ak je zmluva na projekt
získaná súťažou, táto sa zahŕňa do rozpočtu. Avšak, nie na všetko musí byť zmluva
Senátor Janíček – ak chodíme teraz so všetkým cez súťaže – je to už výskum?
Prorektor Kopáčik – ministerstvo posudzuje pri projekte vždy aj tému projektu, čiže spadá do
výskumu.. Rešpektujeme vždy rozhodnutie ministerstva.
Podpredseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a spoluprácu a zasadnutie ukončil.

Zároveň pripomenul senátorom, že sa o 14:00 hod. koná mimoriadne zasadnutie AS
STU (Aula D. Ilkoviča).

Štefan Stanko, v. r.
podpredseda AS STU

Overovatelia zápisnice:

Zápisnica č. 6/2020 AS STU zo dňa 13.07.2020 o 09:00 hod.

Ján Híveš, v. r.
Peter Hubinský, v. r.

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

Zapísala dňa 13.07.2020: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU

Zápisnica č. 6/2020 AS STU zo dňa 13.07.2020 o 09:00 hod.

