AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 3
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 26.04.2021 o 14:00 hod.
______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: V. Vranič (FIIT), D. Eke (ÚM), T. Šaliga (SvF), M. Švolík (SvF), K. Smorádková
(FCHPT), K Maliniaková (FIIT)
Neospravedlnení : P. Vojtek (FAD), R. Husovič (MTF)
Senát bol schopný uznášania.
Prizvaní účastníci a hostia: O. Moravčík, Ľ. Vitková, F. Uherek, A. Michalová, M. Michalička, J.
Trokan, K. Macková, J. Rybanský
Verejnosť:
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý privítal
senátorov, 1. prorektora prof. Moravčíka, a prítomných hostí.
Predseda oznámil, že zo zasadnutia AS STU bude prenášaný zvukový aj obrazový záznam. V rámci
GDPR o ochrane osobných údajov udelil predseda AS STU aj prorektor Moravčík súhlas s obrazovým
prenosom.
V súvislosti s prijatým Uznesením vlády SR č. 808 o zákaze vychádzania zo dňa 31. decembra 2020
s predĺženou platnosťou do 28.04.2021 bolo potvrdené, že fyzická prítomnosť senátorov na zasadnutí
AS STU je nevyhnutná na zabezpečenie potrebných úkonov s cieľom predísť možným škodám, ktoré
by mohli Slovenskej technickej univerzite vzniknúť nesplnením povinnosti vyplývajúcich z
vykonávania mandátu senátora Akademického senátu STU v Bratislave.
Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU, vydal 19.04.2021 Opatrenia pre
zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Správnej rady
verejnej vysokej školy STU.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Prezentácia : 36 prítomných senátorov
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
Vladimír Nečas a Peter Trúchly
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený väčšinou jednomyseľne.
- za overovateľov boli navrhnutí:
Peter Hubinský a Lea Rollová
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 35 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.

Zápisnica č. 3/2021 AS STU zo dňa 26.4.2021

Návrh na členov sčítacej komisie pre tajnú voľbu k bodu 5 programu zasadnutia AS STU poverenie výkonom funkcie rektora STU
Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajnú voľbu - poverenie výkonom
funkcie rektora STU
Daniela Špirková
Ján Híveš
Branislav Puškár
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať,
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili doc. Ing. Danielu Špirkovú, PhD..
Predseda AS STU prečítal navrhnutý program zasadnutia AS STU:
1.

Otvorenie

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľby
členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 01.03.2021.
4. Aktuálne otázky STU
5. Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU
6. Poverenie funkciou rektora STU
7. Definitívny rozpis dotácie na rok 2020
8. Návrh dodatku číslo 1 k Disciplinárnemu poriadku Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave pre študentov
9. Návrh dodatku číslo 1 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave pre študentov
10. Návrh na členstvo STU v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské centrum
digitálnych inovácií“
11. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU v Bratislave na
nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
12. Rôzne
Vzhľadom na nedostatočnú účasť senátorov za ŠČ AS STU sa bod 5. vypúšťa z programu rokovania
AS STU.
Predseda AS STU informoval, že rektor STU listom z 21.04.2021 požiadal o stiahnutie bodov 8. a 9.
z rokovania AS STU dňa 26.04.2021.
Predseda AS STU sa opýtal či má niektorý senátor návrh na ďalšiu úpravu programu.
Žiadne ďalšie návrhy na úpravu neboli, predseda AS STU prečítal program po vypustení avizovaných
3 bodov a dal o predloženom programe ako celku hlasovať.
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ - Správa o činnosti Predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU dňa 01.03.2021
Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 01.03.2021:
K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 01.03.2021 neboli doručené žiadne pripomienky.
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Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli
vznesené.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 01.03.2021 – neboli žiadne.
Predseda AS STU informoval o udalostiach, ktoré sa udiali od zasadnutia AS STU 01.03.2021:
A) Vyhlásenie AS STU 12.03.2021 zverejnené na webovom sídle STU
Akademický senát STU odmietol návrh „Plánu obnovy a odolnosti SR“, ktorý predložilo ministerstvo
financií do medzirezortného pripomienkovania. Konštatoval, že s veľkými obavami sleduje
pokračujúce ignorovanie väčšinových názorov predstaviteľov akademickej sféry a vytváranie zdania
dialógu o riešení zásadných problémov týkajúcich sa fungovania a financovania vysokých škôl.
V prijatom Vyhlásení AS STU protestovalo proti politickému nátlaku a žiadalo korektný dialóg.
Zároveň sa AS STU pripojil k výzve AS UK a Vedenia UK určenej ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu B. Gröhlingovi aj štátnemu tajomníkovi Ľ. Paulisovi, aby na svoje posty rezignovali,
ak neustúpia od súčasného spôsobu direktívneho presadzovania svojich návrhov bez konštruktívneho
a korektného dialógu s vysokoškolskou akademickou obcou a jej predstaviteľmi.
B) Zasadnutie rozšíreného P AS STU 15.03.2021 o 14:00 hod.
Predseda AS STU informoval o udalostiach od posledného zasadnutia AS STU a to najmä o otázke
novely vysokoškolského zákona. Stav riešenia nie je dobrý, ministerstvo vytvára zdanie dialógu, ale
nič zásadné sa neudialo, vysoké školy sú stále tlačené do nezmenenej situácie v oblasti likvidácie
akademickej samosprávy.
Podobne je tento trend je nastavený aj v Pláne obnovy a odolnosti SR predstavenom ministerstvom
financií, najmä v časti 8 predkladaného materiálu do MPK.
Materiál Plán obnovy a odolnosti SR napadli už aj podnikatelia.
Predsedníctvo Akademického senátu STU schválilo návrh na zrušenie termínu zasadnutia AS STU
naplánovaného na 29.03.2021 a zasadnutie AS STU bolo zrušené.
C) Stav žaloby prof. Miroslava Fikara voči AS STU o preskúmanie zákonnosti uznesenia
žalovaného č. 1.9/2020 zo dňa 26.10.2020
Dňa 08.04.2021 bolo advokátovi zastupujúcemu AS STU v uvedenej žalobe doručené uznesenie
Krajského súdu o odmietnutí žaloby.
Toto uznesenie bolo na žiadosť predsedu AS STU doručené dňa 09.04.2021 kancelárii prezidentky
SR pani Zuzane Čaputovej. Týmto bola prezidentka SR informovaná, že pominuli tie dôvody, pre
ktoré nevykonala odvolanie rektora STU po doručení podpísaného návrhu na odvolanie ministrom
školstva 04.02.2021, ktoré verejne deklarovala.
Pretože prezidentská kancelária žiadnym spôsobom nereagovala na doručenie uznesenia súdu, poslal
predseda AS STU dňa 18.04.2021 elektronickou poštou prezidentskej kancelárii otvorený list,
v ktorom predseda AS STU požiadal prezidentku SR o rešpektovanie zákona a bezodkladné
vykonanie finálneho aktu odvolania rektora STU. Uvedený otvorený list bol zaslaný tlačovým
agentúram dňa 19.04.2021 na zverejnenie a bol zverejnený aj na webovom sídle STU.
Na základe uvedeného mediálneho tlaku prezidentka SR pani Zuzana Čaputová odvolala dňa
22.04.2021 rektora STU z funkcie, čím sa po 6 mesiacoch naplnilo uznesenie AS STU. Ukončilo sa
tým absurdné obdobie preverovania a zdržiavania štátnymi orgánmi, čo dostalo univerzitu do
priameho ohrozenia jej štandardného fungovania. Bol to názorný markantný príklad všeobecného
spochybňovania akademickej samosprávy univerzít danej jej zákonom a evidentným a názorným
príkladom pre budúcnosť, ako možno svojvoľne manipulovať s riadením univerzít z úrovne
ministerstva podľa návrhu novely vysokoškolského zákona.
Potom predseda AS STU požiadal pracovníka advokátskej kancelárie, ktorá zastupovala žalovanú
stranu, JUDr. Juraja Trokana, aby v krátkosti informoval senát o záveroch a komentároch k výsledku
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žaloby. Právny zástupca predniesol podrobnejšie celý priebeh tejto kauzy a vysvetlil hlavné pojmy
žaloby prof. Fikara zastúpeného dvoma AK. Detailne tiež poukázal aj na nepresné a zavádzajúce
verejné vyjadrenia hovorcu pani prezidentky Zuzany Čaputovej, pána Martina Strižinca, k uzneseniu
súdu.
Diskusia:
Senátor Hruštinec – položil otázku,“ či môžu ešte nastať nejaké ďalšie právne kroky v tejto, nazvem
to, kauze, Aké sú možnosti alebo ako sa prípadne podobné prípady riešia na Slovensku?“
JUDr. Trokan vysvetlil, že „strana môže podať tzv. kasačnú sťažnosť, ktorá ale nemá odkladný účinok
a aké sú ďalšie možnosti? dnes máme ES, ÚS pre ľudské práva a nikto nikdy nevie posúdiť, ako to
dopadne vzhľadom k tomu, že takéto práva sa neustále vyvíjajú.... k tomuto si netrúfam zaujať žiadne
stanovisko“, povedal.
Predseda AS STU poďakoval JUDr. Trokanovi za vysvetlenie.
Záverom sa k tomuto bodu vyjadril „V súčasnosti je však nevyhnutné pripraviť potrebné úkony pre
voľbu rektora a preklenutie obdobia do jeho zvolenia tak, aby univerzita minimálne pocítila dôsledky
neštandardného fungovania. Predpokladám, že sa všetci pričiníme o to, aby voľby prebehli štandardne
a čo najskôr“.
D) Upozornenie pred podaním správnej žaloby voči STU
Dňa 16.03.2021 bolo senátu doručené upozornenie JUDr. Nádaského v snahe vyhnúť sa správnej
žalobe voči rektorovi STU z dôvodu odmietnutia sprístupnenia informácií v zmysle Zákona č. 211/200
Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť zaslal rektorovi 25.01.2021 a žiadal sprístupnenie
výšky odmeny dekanov fakúlt ako vedúcich zamestnancov priznané za rok 2020 z fondu rektora. Ani
napriek odvolaniu sa voči rozhodnutiam zo strany STU mu informácie neboli sprístupnené
s uvedením dôvodu, že dekani fakúlt nie sú vedúcimi zamestnancami.
Preto predseda AS STU pre interné prešetrenie a o preskúmanie skutočností vedúcich k odmietnutiu
poskytnutia uvedených skutočností vydal 18.03.2021 poverenie predsedníčke Legislatívnej komisie
AS STU a predsedovi Ekonomickej komisie AS STU, aby v rozsahu svojich kompetencií a možností
daných Akademickému senátu STU zákonom zistili stav, či STU konala v zmysle zákona a či je reálne
očakávať podanie správnej žaloby.
Predseda AS STU požiadal predsedníčku LK STU a predsedu EK STU o informáciu o zistení
preverovaných skutočností.
Predsedníčka LK AS STU informovala senátorov, že skúmala z legislatívneho hľadiska, či dekan
napĺňa znaky vedúceho zamestnanca v zmysle platnej právnej úpravy.
V tejto súvislosti oslovila listom JUDr. Michaličku, vedúceho právneho a organizačného útvaru RSTU o zaujatie stanoviska a v podstate sa stotožnila so stanoviskom uvedenom v odpovedi naň.
Ďalší postup v riešení tohto podania by mal prebiehať prerokovaním v LK AS STU a potom v
spolupráci s EK AS STU a P AS STU.
Predseda EK AS STU informoval, že po prevzatí poverenia EK AS STU požadovala od
kompetentných osôb na rektoráte predložiť informácie o priznaných odmenách rôznych skupín
rektorátu, ktoré budú porovnané s odmenami na fakultách a v nadväznosti na to bude komisia
konštatovať, či sú alebo nie sú vyplácané v súlade s vnútornými predpismi. Ďalej konštatoval, že EK
AS STU zatiaľ pracuje bez podkladov.
E) Zasadnutie mimoriadneho rozšíreného P AS 26.04.2021 o 12:30 hod.
Predseda AS STU informoval o dôvode potreby zvolať Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS
STU po odvolaní rektora. Dôvodom bola informácia o postupe pri voľbe kandidáta na rektora STU
a o súvisiacich predpisoch a postupoch.
Na základe doručenej žiadosti (16) senátorov, v zmysle Rokovacieho poriadku AS STU - čl. 8 ods.3
písm. b) o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS STU, ktorej dôvodom je prerokovanie a schválenie
potrebných dokumentov a postupov vyplývajúcich z Prílohy č. 1 Štatútu STU „Volebný poriadok pre
voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“ rozhodol predseda AS STU o
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zvolaní mimoriadneho zasadnutia AS STU, ktoré sa bude konať dňa 10.05.2021 o 14:00 hod. v Aule
D. Ilkoviča.
Prvým úkonom je podľa článku 2 ods.2 návrh Predsedníctva AS na členov Volebnej komisie, ktorá
má najmenej 9 členov. Členov VK volí a odvoláva AS STU.
Na zasadnutí P AS bola navrhnutá komisia, ktorú predloží predseda AS STU na schválenie na
najbližšom zasadnutí AS STU.
Následné predseda AS STU otvoril diskusiu.
Diskusia:
Senátor Hubinský položil otázku najmä k ŠČ AS STU a to, ako sa vyrieši otázka účasti senátorov,
aby bola ŠČ AS uznášaniaschopná v prípadoch, kde je to potrebné a teda aj uznášaniaschopný AS
ako celok?
Predseda AS STU povedal, že v každom prípade bude hovoriť s predsedami senátov fakúlt
a s dekanmi, aký je vývoj končiacich študentov a stav náhradníkov a na najbližšom riadnom zasadnutí
AS STU (v máji) sa táto otázka účasti senátorov na zasadnutiach musí vyriešiť. V každom prípade sa
musí zabezpečiť, aby bol senát uznášaniaschopný a všetky orgány AS STU riadne fungovali a aby
nenastal problém s mandátmi, hlavne v čase keď sa volí rektor!
K bodu 4/ Aktuálne otázky STU – predniesol 1. prorektor Moravčík
Prezidentka SR, pani Zuzana Čaputová, podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR na návrh
Akademického senátu STU v Bratislave predložený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
odvolala Miroslava Fikara z funkcie rektora STU v Bratislave dňom 22. apríla 2021.
COVID-19 - stav k 16.4.2021
1 aktívny prípad zamestnanca
0 aktívnych študentov
0 prípadov v karanténe
Slovensko prešlo z čiernej do bordovej fázy COVID automatu. Práca z domu je t. č. odporúčaná, na
cestu do práce je naďalej potrebné potvrdenie zamestnávateľa a negatívny test, ktorý nemá byť v
súlade s regionálnym automatom starší ako 14 dní.
KŠ STU v tejto fáze neodporúča prechod na prezenčnú výučbu – naďalej dištančná forma bez
možnosti ubytovania sa študentov v ŠD.
Bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2021 uzavretá dňa 21.4.2021 a t. č. distribuovaná na všetky
súčasti STU
Vedenie STU sa na svojom zasadnutí dňa 12.4.2021 rozhodlo stotožniť so stanoviskom rozšíreného
predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied k aktuálnej
situácii v agentúre VEGA zverejneného dňa 31.3.2021 a podporilo ho vo všetkých bodoch.
Počet prihlásených uchádzačov k 9.4.2021:
- situácia na 1. stupni štúdia je pozitívna, STU eviduje o 479 uchádzačov viac ako v rovnakom
čase minulý rok (prírastok na každej fakulte, jediný pokles na FIIT STU o 231 študentov)
- na 2. stupni štúdia je o 124 uchádzačov menej (termín pre podanie prihlášok je 31.5.2021)
- rovnako aj na 3. stupni štúdia STU eviduje o 4 uchádzačov menej, avšak vzhľadom na termín
(tiež 31.5.2021) sa ešte očakáva zmena situácie
Diskusia:
Senátor Janíček vyjadril v rámci diskusie svoj názor k stavu akreditácie, „či je skutočne nutné sa tak
ponáhľať so zosúlaďovaním študijných programov a odborov habilitačných a inauguračných konaní.
Máme na to ešte dosť času do konca augusta 2022. Vychádzame zo skúseností aj iných vysokých škôl.
V súčasnosti nemáme vyjasnené otázky týkajúce funkčného miesta profesorov a docentov nad 70
rokov – priamo to nezakazuje ani VŠ zákon, ani štandardy agentúry. Niektoré kroky zo strany vedenia
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STU sú povrchné, napr. dodnes nemáme podklady k zosúladeniu existujúcich študijných programov“.
Preto žiada o stanovisko k tejto problematike.
Prorektor Moravčík reagoval slovami: „prípravou akreditačných záležitostí boli poverení prorektorka
pre pedagogickú oblasť doc. Bakošová, prorektor pre oblasť výskumu prof. Kopáčik a koordinátor
týchto oblastí prof. Makýš, ktorí spracovali zásadný dokument schválený na ostatnom zasadnutí AS
STU.
My, na našej úrovni kompromis asi nedosiahneme, budeme žiadať o stanovisko/vyjadrenie, ale
ministerstvo má svoj zákon (veková hranica), čo sa myslím aj udialo.
Kompetentné stanovisko neviem v tejto situácii zaujať, treba osloviť aj spracovateľov horeuvedeného
dokumentu, či budú alebo nebudú pokračovať minimálne do zvolenia nového rektora“.

K bodu 5/ - Poverenie funkciou rektora STU
Predseda AS STU úvodom zhrnul podstatné fakty k tomuto bodu rokovania. Rektor STU bol dňa
22.04.2021 odvolaný z funkcie. Zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravuje postup v prípade, že vysoká škola nemá rektora. Ustanovuje to paragraf
10 ods. (12) „Ak verejná vysoká škola nemá rektora, predseda akademického senátu verejnej vysokej
školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie rektora
osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov akademického senátu verejnej vysokej
školy a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi školstva.
Predseda akademického senátu verejnej vysokej školy môže do vymenovania nového rektora so
súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov akademického senátu verejnej vysokej školy poverenie podľa
prvej vety zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne
ministrovi školstva. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa prvej vety.“
Z uvedeného dôvodu je na rokovanie AS STU predložený materiál, ktorý bol schválený na rokovaní
PAS STU 12.04.2021, teda v čase pred odvolaním rektora. Preto je nevyhnutné uznesenie aktualizovať
na stav, že STU rektora už nemá.
Predseda AS STU požiadal o stanovisko predsedníčku LK AS STU.
Predsedníčka LK AS STU informovala o tomto materiáli v tom zmysle, že nejde o úplne nový
materiál, ide o inovovaný materiál, ktorý bol už prerokovaný v LK, ale je doplnený a aktualizovaný o
nové skutočnosti, ktoré sa udiali po prerokovaní pôvodného materiálu.
LK AS STU ho prerokovala na svojom zasadnutí 19.04.2021 a prijala k nemu uznesenie, ktoré bolo
koncipované “do budúcnosti”. Nakoľko po zasadnutí komisie pani prezidentka SR odvolala už
22.04.2021 rektora STU, predsedníčka LK AS STU navrhla zmeny v dôvodovej správe, a to v bode
6. text ponechať iba po čiarku, body 7. a 8. nahradiť novými aktualizovanými textami na súčasný stav,
ktorý nastal v období po zasadnutím LK AS STU dňa 19.04.2021.
Preto navrhla, aby sa najprv hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch aktualizovaného stavu.
Diskusia:
Neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU prečítal znenia pozmeňujúcich návrhov v bodoch 6., 7. a 8. Dôvodovej správy
Poverenia výkonom funkcie rektora STU a dal o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať.
Ešte pred samotným hlasovaním sa senátor Hruštinec opýtal, či sa nevyžaduje písomný súhlas
navrhovaného s jeho poverením na výkon funkcie rektora.
Predseda AS STU povedal, že takýto písomný súhlas bol doručený predsedovi AS STU.
Senátor Riedlmajer mal tiež otázku, či by v Dôvodovej správe nemala byť doplnená veta, že prof. Ing.
Miroslav Fikar, DrSc. bol odvolaný pani prezidentkou SR dňa 22. apríla 2021.
Predseda AS STU po prečítaní Dôvodovej správy uviedol, že do pozmeňujúcich návrhov navrhuje
zaradiť aj bod z pripomienky senátora Riedlmajera ako bod 6. a pôvodný bod 6. sa posúva ako bod 7.,
7. ako 8. a 8. ako bod 9.
Predseda AS STU dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0 )
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Členovia AS STU súhlasili s pozmeňujúcimi návrhmi v Dôvodovej správe materiálu
jednomyseľne.
Predseda AS STU po prijatí pozmeňujúcich návrhov navrhol, aby sa pristúpilo v zmysle zákona
k tajnému hlasovaniu o návrhu uznesenia o poverení výkonom funkcie rektora STU:
Návrh uznesenia č. 1.3/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave súhlasí s poverením Dr.h.c., prof.h.c.,
prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka výkonom funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, a to na obdobie odo dňa schválenia tohto poverenia v Akademickom senáte Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave do vymenovania nového rektora STU.
Predseda AS STU informoval plénum zasadnutia, že každý senátor svojim podpisom potvrdí prevzatie
hlasovacieho lístka za prítomnosti tajomníčky AS STU a za určených bezpečnostných usmernení
COVID-19 vykoná predpísaným spôsobom a tajne označenie hlasovacieho lístku a svoj hlasovací
lístok vhodí do hlasovacej urny.
Predseda AS STU požiadal predsedníčku sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb
o návrhu poverenia výkonom funkcie rektora STU.
Sčítacia komisia AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:
Počet oprávnených voličov:
44
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
36
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
36
Počet platných hlasovacích lístkov:
36
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
0

Návrh na poverenie výkonom funkcie rektora STU

Hlasujem
ZA

Hlasujem
PROTI

ZDRŽIAVAM
SA hlasovania

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

31

0

5

Záver:
Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na Poverenie výkonom funkcie rektora STU Dr.h.c., prof.h.c.,
prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka bol schválený akademickým senátom STU väčšinou hlasov.
AS STU schválil uznesenie č. 1.3/2021 o poverení výkonom funkcie rektora STU väčšinou hlasov.
Prof. Moravčík sa poďakoval senátorom za vyslovenú dôveru.
K bodu 7/ - Definitívny rozpis dotácie na rok 2020
Prof. Moravčík poverený výkonom funkcie rektora STU v stručnosti oboznámil senátorov o tomto
materiáli s tým, že bol prerokovaný jednak vo vedení STU, ako aj v kolégiu rektora STU, a následne
požiadal Ing. Michalovú, poverenú výkonom funkcie kvestorky, aby podrobnejšie informovala
prítomných o tomto materiáli.
Kvestorka informovala, že dotácia na rok 2020 bola schválená vo februári 2020 a upravovaná 9-timi
dodatkami.
Hovoríme o definitívnom rozpise dotácie, ktorý bol prerokovaný v príslušných grémiách STU.
EK AS STU prerokovala podrobne všetky položky rozpisu dotácie.
V zošite úpravy - riadok 119 – boli pre AS STU určené finančné prostriedky ...a tieto sú rozpísané
na fakulty rektorom STU!
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Táto položka je určená pre AS STU. Čiže dispozičné právo rozpisu by mal mať predseda AS STU po
prerokovaní/odsúhlasení AS STU.
Nie je prípustné, aby bola takto rozpísaná rektorom STU.
V zošite súhrnná po AS - riadok 13 – fond rektora - opäť rozpísaná na fakulty a taktiež
nerovnomerne!
EK AS STU po prerokovaní materiálu odporúča AS STU prijať dve uznesenia:
Uznesenie 1/
Akademický senát STU schvaľuje predložený definitívny rozpis dotácie na rok 2020
Uznesenie 2/
Akademický senát STU žiada dodržiavať účel rozpisu dotácie na všetkých položkách (včítane AS
STU).
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU dal hlasovať o prvom uznesení:
Návrh uznesenia č. 2. 3/2021:
Akademický senát STU schvaľuje predložený definitívny rozpis dotácie na rok 2020.
Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 2. 3/2021 jednomyseľne.
Predseda AS STU dal hlasovať o druhom uznesení:
Návrh uznesenia č. 3. 3/2021:
Akademický senát STU žiada dodržiavať účel rozpisu dotácie na všetkých položkách (včítane AS
STU).
Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 3)
AS STU schválil uznesenie č. 3. 3/2021 väčšinou hlasov.
K bodu 10/ - Návrh na členstvo STU v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské
centrum digitálnych inovácií“
Prof. Moravčík povedal, že STU je dlhodobo vo viacerých združeniach domácich, ale aj
zahraničných, a jedným z nich by malo byť aj členstvo v tomto združení.
Prorektor Uherek ako spracovateľ materiálu informoval, že materiál sa predkladá v súlade s plánom
úloh na zintenzívnenie spolupráce s praxou. STU má s členmi SCDI dlhodobejšiu spoluprácu najmä
pri založení Slovak AI, Národného centra pre umelú inteligenciu a aktuálne intenzívne
spolupracujeme na príprave návrhu projektu DEP III, ktorú koordinuje práve SCDI.
STU podpísalo koncom roka 2020 s SCDI Memorandum o spolupráci.
Záujmové združenie právnických osôb Slovenské centrum digitálnych inovácií – SCDI (Slovak Centre
of Digital Innovation) bolo založené v auguste 2020 za účelom a s predmetom činnosti najmä a so
zameraním hlavne na poskytovanie služieb v oblasti digitálnych a informačných technológií,
automatizácie, robotiky, ktoré vyžaduje inteligentný priemysel.
STU bude vystupovať ako člen združenia a nebude platiť do združenia žiadny vstupný poplatok ani
členský príspevok.
LK AS STU sa zaoberala týmto materiálom a navrhla AS STU po konzultácii s JUDr. Michaličkom
vedúcim PaOÚ, aby bola do návrhu uznesenia zapracovaná formulácia „bez peňažného vkladu“.
LK AS STU prerokovala materiál s pripomienkami a odporúča prijať k predloženému materiálu
na rokovaní AS STU uznesenie:
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Akademický senát STU schvaľuje návrh na členstvo STU v Bratislave bez peňažného vkladu STU
v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské centrum digitálnych inovácií”.
Diskusia:
Senátor Bittera sa opýtal či je už Memorandum podpísané. Prorektor Uherek sa vyjadril, že áno –
v septembri 2020, len bol upozornený na jeho zverejňovanie bez podpisov.
Senátor Hudec sa opýtal, či tam musíme dávať „bez peňažného vkladu“? V budúcnosti bude možno
potreba, že by Združenie od nás požadovalo „nejaké“ finančné plnenie, teda, aby sme sa opätovne
nemuseli k tomu vracať v rámci schvaľovacieho procesu SR STU.
JUDr. Michalička k tomuto dodal, že súhlasí so stanoviskom LK AS STU a je za to, aby tam toto
slovné spojenie ostalo a aby bolo jasné, že ak by sa požadovalo peňažné plnenie máme právo vystúpiť
zo združenia alebo ak by sme v budúcnosti pristúpili na peňažné plnenie, celý proces by sa musel
vykonať opäť s tým, že dokument by musela schváliť aj SR STU.
Predseda AS STU povedal, že bol pri prerokovávaní tohto materiálu, kde bolo avizované
predkladateľom, že ak by prišlo k tomu, že by od akademikov bol požadovaný peňažný vklad, tak
STU vystúpi z tohto združenia.
Viac príspevkov do diskusie nebolo.
Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh uznesenia č. 4. 3/2021:
Akademický senát STU schvaľuje návrh na členstvo STU v Bratislave bez peňažného vkladu STU
v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské centrum digitálnych inovácií”.
Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 1)
AS STU schválil uznesenie č. 4. 3/2021 väčšinou hlasov.
K bodu 11/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Slovenskej
technickej univerzity na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní materiálu, boli zistené niektoré skôr formálne
nedostatky v troch položkách (body 2. 3. a 13.)
EK upozornila na nepresnosti v materiáli a po ich zapracovaní predkladateľom odporúča schváliť
uznesenie predložené predkladateľom.
Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 5. 3/2021:
Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku
uvedeného v tabuľke číslo 1 až 17 tohto materiálu.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5. 3/2021 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Peter Unčík, Švabinského 3, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 34 555 480,
nájomca je zapísaný v OÚ Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-24725.
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 15.04.2020 do 14.03.2021 sa odo dňa 15.03.2021 predlžuje doba trvania nájmu
a dopĺňa sa čl. VIII, týkajúci sa skončenia nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť
zastrešenej spevnenej plochy s celkovou výmerou 104,6 m2 nachádzajúca sa na parc. č.
16954/21 v k.ú. Trnávka, na Technickej ul. 5 v Bratislave, zapísanej na LV č. 904, do
14.04.2025,
predmet nájmu spolu o výmere: 104,60 m2.
Predmet nájmu bude využívaný na účel skladovania materiálu a drobnej mechanizácie
súvisiacej s predmetom podnikateľskej činnosti nájomcu podľa jeho aktuálneho výpisu
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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:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
4.

Nájomca:

zo živnostenského registra.
15.04.2020 – 14.04.2025
časť zastrešenej spevnenej plochy (104,60 m2) - 10,00 €/m2/rok, t. j. spolu ročne 1 046,00 €.
štvrťročná výška nájomného je 261,50 €,
nájomné spolu ročne: 1 046,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
Náklady za dodávku energií spojených so spotrebou elektrickej energie bude prenajímateľ
fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe skutočných odberov zistených z
podružného merača prenajímateľa umiestneného v predmete nájmu.
dekan SvF STU
Práčovne CENT, s. r. o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 46 429 727
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81161/B.
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Miloša Uhra – tzv.
„nový internát“ v Trnave, miestnosť č. 206 o výmere 15,00 m2 nachádzajúca sa v na druhom
nadzemnom podlaží „nového internátu“,
predmet nájmu spolu: 15 m2.
Prevádzkovanie práčkových automatov
01.04.2021 – 31.12.2023
cena nájmu je dohodnutá na 10,00€/m2/rok – 150,00€,
t. j. nájomné spolu ročne 150,00 €,
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného
štvrťroka vo výške 37,50 €.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované
paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po
doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu
faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo
zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
dekan MTF STU
Lukas Gal Companies s. r. o., Pri Hrubej lúke 15, 841 02 Bratislava, IČO: 50 134 558
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 144096/B.
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 28/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov
s dobou nájmu od 01.05.2016 do 30.04.2021 sa od 01.04.2021 predlžuje sa doba trvania
nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte SvF STU,
Radlinského č.11 v BA, blok „B“, na druhom nadzemnom podlaží, sklady o výmere 73,17
m2, sociálne zariadenia o výmere 6,62 m2 a chodba o výmere 21,37 m2 do 30.04.2025,
predmet nájmu celkom vo výmere 101,16 m2.
Nájomca bude nebytové priestory užívať na vykonávanie vlastnej podnikateľskej
činnosti spočívajúcej vo výrobe cukrárskych výrobkov.
01.05.2016 – 30.04.2025
sklad (73,17 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 731,70 €/rok,
chodba (21,37 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 320,55 €/rok,
sociálne zariadenia(6,62 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 132,40 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 296,16 €,
nájomné spolu ročne: 1 184,65 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov.
dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových faktúr, a energie sa
vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie. Dodávka
služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej
nezúčtováva.
dekan SvF STU
Aikido Kobukan Bratislava, Čerešňová 3696/5, 81 104 Bratislava, IČO: 42 416 787
nájomca je zapísaný v registri občianskych združení vedenom MV SR pod reg. číslom
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
5.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:

VVS/1-900/90- 45521.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 16/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov
s dobou nájmu od 01.05.2015 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021 predlžuje sa doba trvania
nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v priestoroch ŠD
Mýtna, na ul. Mýtna č. 32 v Bratislave, nachádzajúci sa v suteréne: prevádzkový priestor
miestnosť č. 0.30 na cvičenie bojových umení o výmere 62,49m2 a sociálne zariadenie o
výmere 2,23m2, nachádzajúci sa prízemí: kancelária miestnosť č. 1.32a o výmere 18,82m2 a
prevádzkový priestor miestnosť č. 1.32b na cvičenie o výmere 45,80 m2 do 31.03.2024,
predmet nájmu spolu vo výmere 129,34 m2.
vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu
01.05.2015 – 31.03.2024
prevádzkový priestor 0.30 (62,49 m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j. 1 499,76 €/rok,
sociálne zariadenie (2,23m2) – 20 €/m2/rok, t. j. 44,60 €/rok,
kancelária miestnosť č. 1.32a (18,82m2) – 80 €/m2/rok, t. j. 1 505,60 €/rok,
prevádzkový priestor miestnosť č. 1.32b (45,80m2) – 27 €/m2/rok, t. j. 1 236,60 €/rok,
štvrťročná výška nájomného: 1 071,64 €,
nájomné spolu ročne: 4 286,56 €.
nájomné je v súlade so smernicou
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované
paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po
doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu
faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo
zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
POWERTEC s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, IČO: 44 547 056
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 56298/B.
dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 16/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor
nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č.3 v BA, budova E,
na 5. poschodí, laboratórny priestor č. 501b o výmere 17,67m2 do 31.03.2025,
predmet nájmu spolu: 17,67m2.
vykonávanie podnikateľskej činnosti
01.04.2016 – 31.03.2025
miestnosť č. 501b (17,67m2) – 35,20 €/m2/rok, t. j. 621,98 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 155,50 €,
nájomné spolu ročne: 621,98 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej
plochy.
dekan FEI STU
NanoDesign, s.r.o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, IČO: 36 744 930
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44813/B.
dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 17/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.04.2016 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021
predlžuje doba trvania nájmu, predmetom nájmu je dočasne nepotrebný majetok; nebytový
priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č.3 v BA,
budova E, na 6. poschodí, laboratórny priestor č. 607b o výmere 14,25m2 31.03.2025,
predmet nájmu spolu: 14,25m2.
skladový priestor slúžiaci na archivovanie písomností a výkon podnikateľskej činnosti
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Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
7.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
8.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

01.04.2016 – 31.03.2025
miestnosť č. 607b (14,25m2) – 35,20 €/m2/rok, t. j. 501,60 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 125,40 €,
nájomné spolu ročne: 501,60 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej
plochy.
dekan FEI STU
Ing. Silvia Krkošková – TOP ART, Mierová 18, 821 05 Bratislava, nájomca je
podnikateľom (FO), zapísaným na Okresnom úrade Bratislava, odbor živnostenského
podnikania,živnostenský register č. 102-14730
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 01.04.2015 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021 predlžuje doba trvania nájmu,
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory na ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6,
Bratislava, nachádzajúci sa v suteréne ŠD, miestnosť č. 02NB0 – 1023 (prevádzkový
priestor) – o výmere 13,65m2, miestnosť 02NB – 1029 (sklad)– o výmere 16,20m2 vrátane
spoločných priestorov do 31.03.2024,
predmet nájmu spolu vo výmere: 29,85 m2.
aranžérska dielňa
01.04.2015 - 31.03.2024
prevádzková miestnosť a sklad 24,00 €/m2/rok, t.j. spolu 716,40 €
štvrťročná výška nájomného je 179,10 €,
nájomné spolu ročne : 716,40 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou
do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od
dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Cerulka s.r.o., Školská 443/1, 900 51 Zohor, IČO: 50 529 153,
nájomca je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114402/B
dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021
predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory na ŠD
Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava, nachádzajúci sa v suteréne ŠD, miestnosť č.
02NB0 - 0111 – o výmere 11,77m2, miestnosť 02NB – 1012 – o výmere 8,17m2 vrátane
spoločných priestorov do 31.03.2024,
predmet nájmu spolu vo výmere: 19,94m2.
krajčírska dielňa
01.04.2015 - 31.03.2024
prevádzková miestnosť 24,00 €/m2/rok, t.j. spolu 282,48 € ročne
sklad 20,00 €/m2/rok, t.j. spolu 163,40 €,
štvrťročná výška nájomného je 111,47 €,
nájomné spolu ročne : 445,88 €,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou
do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od
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Predkladá:
9.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
10.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

11.

dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ing. Jana Brisudová, Hroboňová 3497/24, 811 04 Bratislava
nájomca je súkromná osoba (slobodná umelecká činnosť) evidovaná na príslušnom
daňovom úrade v Bratislave.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 14/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 31.03.2021 sa od 01.04.2021 predlžuje
doba trvania nájmu, dočasne nepotrebný majetku; nebytové priestory v ŠD Nikolasa
Belojanisa na ul. Wilsonova 6 v Bratislave, nachádzajúci sa v suteréne ŠD pozostávajúci
z miestnosti č. 02NB0-1 020 - prevádzkový priestor (keramická miestnosť) o výmere 40,95m2
a miestnosť č. 02NB-1 021 – sklad o výmere 14,56m2 do 31.03.2024,
predmet nájmu spolu: 55,51m2.
keramická dielňa
01.04.2015 - 31.03.2024
prevádzkový priestor (40,95m2) - 24,00 €/m2/rok, t.j. 982,80 €/rok a
sklad (14,56m2) – 24,00 €/m2/rok, t.j. 349,44 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 333,06 €,
nájomné spolu ročne: 1 332,24 €.
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované
paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po
doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu
faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo
zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Michael Krky , Mierová 318/18, 821 05 Bratislava, IČO: 42 180 872
nájomca je zapísaný v registri občianskych združení vedenom MV SR pod reg. číslom
VVS/1-900/90-35920
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 53/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2019 do 31.03.2021 sa
od 01.04.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový
priestor nachádzajúci sa Wilsonovej ulici č. 6 v BA pozostávajúci z miestnosti č. 02 NB 01
07 (prevádzkový priestor) na prízemí (vestibul) ŠD o výmere 17,76 m2. Príslušenstvom
nebytového priestoru, ktorý nájomca využíva sú spoločné priestory chodba a WC -pomerná
časť do 30.06.2024,
predmet nájmu spolu: 17,76 m2
Nájom sa zriaďuje za účelom prevádzkovania tvorivých dielní.
01.04.2019 - 31.03.2024
miestnosť č. 02 NB 01 07 ( 17,76 m2) – 27,00 €/m2/rok, t. j. 479,52 €/rok,
spoločné priestory - 17,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 124,13 €,
nájomné spolu ročne: 496,52 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
Náklady za dodávku energií a poskytovanie služieb budú zálohovo fakturované nájomcovi
do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnení, ako opakované plnenie. Splatnosť
zálohových faktúr je 7 kalendárnych dní. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako
aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.

Predkladá:

riaditeľ ÚZ ŠD a J STU

Nájomca:

Datafield Lab s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 51 314 843
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
12.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

13.

nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 41658/T.
dodatkom č. 4 k NZ č. 14/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č.
1 až č.3 s dobou nájmu od 01.05.2018 do 30.04.2024 sa od 01.05.2021 mení predmet nájmu;
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove
FEI STU na Ilkovičova 3 v BA, budova B na prízemí pozostávajúci z kancelárskeho priestoru
č. P 010 o výmere 14,76m2
predmet nájmu spolu: 14,76 m2.
kancelársky na výkon podnikateľskej činnosti
Doba nájmu sa nemení
kancelársky priestor (14,76 m2) – 71,00 €/m2/rok, t. j. 1 047,96 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 261,99 €,
nájomné spolu ročne: 1 047,96 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej
plochy.
dekan FEI STU
MAXIMUS spol. s r.o., Kresánkova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 449 215 35,
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
60706/B .
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 14/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov
s dobou nájmu od 01.05.2016 do 31.12.2019 sa od 01.05.2021 sa predlžuje doba trvania
nájmu dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor, nachádzajúci sa v areáli Centrálnych
laboratórií SvF STU, Technická 5, Bratislava, pozostávajúci zo skladu o výmere 106,30 m2,
skladu č.113 o výmere 106,30 m2, garáže č. 115 o výmere 14,90 m2 , schodiska č. 214 o
výmere 4,60 m2, chodba č.215 6,30 m2 o výmere 6,30 m2, skladu č. 217 o výmere 9,80 m2,
skladu č.218 o výmere 17,90 m2 , skladu č.216 o výmere 23,30 m2, garáže č.114 o výmere
14,90 m2 do 30.04.2022,
predmet nájmu spolu: 198,00 m2 .
Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel výroby a skladovania materiálu
v rozsahu činností uvedených vo výpise z obchodného registra.
01.05.2016 – 30.04.2022
Nájomné je dohodnuté zmluvnými stranami v zmysle Smernice rektora č. 9/2013- SR
„Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU v Bratislave“ , príloha č.1 „Obvyklé
nájomné za užívanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU v Bratislave“. Nájomné činí
12,13 €/ m2 nebytovej plochy ročne.
nájomné spolu ročne: 2 401,74 €
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroka. Prípadný
preplatok bude vrátený formou zápočtu, t.j. odpočtom z prvej nasledujúcej zálohovej
faktúry po vyúčtovaní polroka.

Predkladá:

dekan SvF STU

Nájomca:

Danubia NanoTech, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 887 061
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 31840/B
dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 13/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 až č.3 s dobou nájmu od 01.02.2014 do 31.12.2023 sa od 01.04.2021
rozširuje predmet nájmu, dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci
sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v bloku E v suteréne
pozostávajúci z miestnosti č. 146a o výmere 36,31m², miestnosti č. 146 b o výmere 50,00
m², skladového priestoru č. S -148 o výmere 10,85 m² a prevádzkového priestoru č. S – 145
o výmere 31,62 m², skladový priestor č. S- 147 o výmere 9,64 m2,

Predmet nájmu:

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.
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predmet nájmu spolu: 138,42 m2.
Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:

skladový priestor vykonávanie podnikateľskej činnosti
01.02.2014 – 31.12.2023
skladový priestor (20,49 m2) – 21,73 €/m2/rok, t. j. 445,25 €/rok,
laboratórny priestor (86,31 m2) –39,13 €/m2/rok, t. j. 3 377,31 €/rok,
prevádzkový priestor (31,62 m2) – 21,73 €/m2/rok, t. j. 687,10 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 1 127,41 €,
nájomné spolu ročne: 4 509,66 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete
nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie
paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej
vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa
prenajatej plochy.
dekan FEI STU

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. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.03.2021 sa od 01.04.20201
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 m2 , skladu 1. o výmere 7,00 m2 a skladu 2. o výmere 23.30 m2 do
31.03.2022,
predmet nájmu spolu: 58,70 m2
Účel nájmu:
výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
Doba nájmu:
01.01.2018 – 31.03.2022
Nájomné:
výstavná miestnosť (28,4m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 937,20 €/rok
sklad 1.(7 m2) – 10,00 €/ m2/rok, t. j.70,00 €/rok
sklad 2.(23,3 m2) – 20 €/ m2/rok, t. j.466,00 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 368,30 €,
nájomné spolu ročne: 1 473,20 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Náklady za služby Po uplynutí štvrťroka prenajímateľ vyhotoví nájomcovi najneskôr do 30 dní zúčtovaciu faktúru.
a energie:
Splatnosť nedoplatku faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia faktúry.
Predkladá:
dekan FA STU

14.

Nájomca:

15.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

REFIN, s. r. o., Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 774 134
je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19762/B.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 29/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.05.2016 do 31.03.2021 sa od 01.04.20201 predlžuje
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – plocha pre budúce
kontajnerové stojisko komunálneho odpadu Nájomcu s výmerou 8,10 m2 (2,68 x 3,02 m)
a jedno vyhradené parkovacie miesto č. 31 s výmerou 12,50 m2 nachádzajúce sa na
parkovisku vedľa administratívnej budovy na Radlinského č. 13 v Bratislave do 30.06.2022,
predmet nájmu: 20,60 m2.
Nájomca bude využívať predmet nájmu na uloženie kontajnerov vlastného komunálneho
odpadu a na parkovanie svojich motorových vozidiel v súvislosti so zabezpečovaním
prevádzky svojho priľahlého majetku.
01.05.2016 – 31.03.2022
plocha pre kontajnerové stojisko (8,10 m2) – 521,00 €/rok
Parkovacie miesto (12,50 m2) – 780,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 325,25 €,
nájomné spolu ročne: 1 301,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
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Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
16.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
17.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:

------------dekan SvF STU
Mgr. Bartolčičová Barbora, PhD., IČO: 51 018 012
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
pod číslom živnostenského registra: 110-259283
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 68/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č.1 s dobou nájmu od 01.05.2019 do 30.04.2024 sa od 01.04.2021 rozširuje
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, v budove ,,E“, druhé poschodie,
laboratórny priestor č. 206 o výmere 28,46 m2 a sociálny priestor č. 232b o výmere 2,77 m2
o kancelársky priestor v bloku E č. 207 o výmere 14,81 m2,
predmet nájmu spolu: 46,04 m2.
laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.05.2019 – 30.04.2024
laboratórny priestor (28,46 m2) – 46,04 €/m2/rok, t. j. 1 310,30 €/rok,
kancelársky priestor (14,81 m2) – 102,00 €/m2/rok, t. j. 1 510,62 €/rok,
sociálny priestor (2,77 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 41,55 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 715,80 €,
nájomné spolu ročne: 2 862,47 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred
a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej
sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej
plochy.
dekan FEI STU
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
dodatkom č.3 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 R-STU o nájme vyhradeného parkovacieho
miesta spolu s dodatkom č. 1 a č. 2s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2021 sa od
01.04.2021 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 m2 do 31.03.2022,
predmet nájmu: 1 parkovacie miesto o výmere 14m2
parkovacie miesto vozidla s ŠPZ BL 435 JK
01.04.2018 – 31.03.2022
jedno parkovacie miesto - 650,00 €/rok,
nájomné spolu ročne: 650,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
-----------------------vedúci ÚPaKR R-STU

K bodu 12/ - Rôzne
 Predseda AS STU informoval, že vzhľadom na doručenú „Žiadosť o zvolanie mimoriadneho
zasadnutia AS STU podpísanú 16 senátormi, ktorej dôvodom je prerokovanie a schválenie
potrebných dokumentov a postupu vyplývajúcich z Prílohy č. 1 Štatútu STU “Volebný
poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“ zvoláva
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na 10.05.2021 o 14:00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča mimoriadne zasadnutie AS STU
s bodom programu – „Príprava volieb rektora STU“.
Tieto voľby by sa mali uskutočniť dňa 28.06.2021.
Senátor Hruštinec povedal, že v médiách zachytil informáciu o Konfuciovom inštitúte, ktorý
sídli na STU a čo ho znepokojilo bola informácia, že okrem iného šíri tento inštitút aj rôzne
ideológie ..... . KI pôsobí na viacerých univerzitách. Pokiaľ by šíril osvetu v jazykovej,
kultúrnej, vzdelávacej oblasti, je to v poriadku. Prof. Moravčík odpovedal, že v ostatnom
rozhovore s prof. Fikarom riešili aj túto vec a bolo konštatované, že nemáme vedomosť, že by
KI vykonával niečo iné ako osvetu.
Určite sa budeme týmto zaoberať, avšak v tomto momente nemáme relevantné informácie.
Najbližšie sa bude konať mimoriadne zasadnutie AS STU dňa 10.05.2021 o 14:00 hod. v Aule
D. Ilkoviča.

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

Marián Peciar, v. r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
Lea Rollová, v. r.
Peter Hubinský, v. r.

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

Zapísala dňa 26.04.2021: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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