
 

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 

BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 7 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. októbra 2021 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča  STU. 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov 

Ospravedlnení: L. Rollová (FAD), P. Čičák (FIIT), R. Bencel (FIIT), B. Junasová (SvF), A. 

Majstrík (SjF) 

Neospravedlnený: P. Vojtek (FAD)   

Hostia: O. Moravčík - rektor, F. Uherek, Ľ. Vitková, R. Igliar, J. Rybanský, M. Michalička,  

E. Hubeková  L.  Švecová, Ľ, Palatinusová (FIIT), L. Šoltés (FIIT), M. Kráľ 

  

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu STU otvoril a viedol jeho predseda Marián Peciar. Zároveň 

privítal prítomných senátorov, prorektorov, kvestora a hostí. 

Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU vydal 04.10.2021 „Pravidlá pre 

zasadnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislava podľa COVID 

AUTOMAT - systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení 

v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) v 4.2“, ktoré sú v platnosti aj pre 

aktuálne zasadnutie AS STU. 

 

K bodu 2/ - Odovzdanie Osvedčení za člena AS STU v Bratislave 

Predsedníčka Stálej volebnej komisie AS STU J. Zajacová informovala  o doplňujúcich voľbách do 

ŠČ AS STU za volebné obvody na  MTF STU v dňoch 29.9. – 2.10.2021, na  FEI STU konaných 

v dňoch 13.10. – 14.10.2021 a na  FCHPT STU konaných v dňoch 19.10. – 20.10.2021.  

SVK AS STU overila platnosti protokolov z volieb na zasadnutí komisie dňa 18.10.2021 

a 25.10.2021. 

Predsedovi AS STU boli doručené Protokoly z doplňujúcich volieb členov a náhradníkov  

študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 za volebné obvody FEI STU a MTF 

STU so sídlom v Trnave. 

Predsedníčka SVK AS STU informovala, že doplňujúce voľby do ŠČ AS STU prebehli v oboch 

volebných obvodoch v zmysle platných „Zásad volieb do akademického senátu STU“, čl. 9 

Doplňujúce voľby do AS STU zo dňa 23.02.2015 s účinnosťou 24.02.2015 a neboli podané žiadne 

podnety na preverenie ich priebehu a právoplatnosti. 

1/ za  FEI  STU boli zvolení:  

- za členov ŠČ AS STU - Ing. Michal Sobota   

   Tomáš Tomčo 
- za náhradníka              – Bc. Adam Vardžák   

2/ za MTF STU so sídlom v Trnave boli zvolení:  

- za člena  ŠČ AS STU -  Ing. Veronika Kvorková 

- za náhradníkov           -  Ing. Adriana Kamenszká   

                                             Bc. Martin Benko 

3/ za FCHPT STU  boli zvolení:  

- za člena  ŠČ AS STU -  Bc. Zuzana Dyrčíková 

- za náhradníkov           -  Ing. Richard Nadányi   

                                             Ing. Anton Lisý 

                                             Ing. Kristína Czikhardtová 

 

 

Stála volebná komisia AS STU overila platnosť DV ŠČ  AS STU a  konštatuje, že  funkčné obdobie 



novozvolených členov a  náhradníkov ŠČ AS STU  končí dňom ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleného AS STU 

 

Predseda AS STU následne odovzdal Osvedčenia za člena AS STU na neobsadené miesta 

senátorov; 

- Bc. Samuelovi Jankove za SjF -  ako náhradník po Bc. Michalíkovi (vzdal sa členstva v AS 

STU), 

novozvolení: 

- Ing. Veronike Kvorkovej za MTF  - po Ing. Husovičovi.(ukončené členstvo vykonaním 

štátnej záverečnej skúšky PhD.),  

- Tomášovi Tomčovi za FEI - po Bc. Filipovi Chudiakovi (ukončené členstvo vykonaním 

štátnej záverečnej skúšky Ing.),  

- Ing. Michalovi Sobotovi za FEI - po Ing. Mgr. Mierkovi (ukončené členstvo vykonaním 

štátnej záverečnej skúšky PhD.),  

- Bc. Zuzane Dyrčíkovej za FCHPT - po Bc. Smorádkovej (ukončené členstvo vykonaním 

štátnej záverečnej skúšky Ing.). 

 

Predseda AS STU informoval, že sa ešte uskutočnia doplňujúce voľby: dňa 03.11.2021 na SvF STU 

po Bc. Šaligovi, ktorý odstúpil z postu senátora a na ÚM STU, kde je potrebné DV schváliť 

a vyhlásiť na najbližšom zasadnutí AS STU. 

Zároveň zaželal novým členom AS STU veľa úspechov v práci. 

Ďalej informoval, že po dohode s predsedom ŠČ AS STU sa začlenenie nových členov do komisií 

AS STU uskutoční na zasadnutí AS STU po obsadení všetkých uvoľnených mandátov. Rovnako 

tak  aj tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU. 

 

AS STU má k termínu zasadnutia obsadených 42 mandátov zo 44. 

 

K bodu 3/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

za skrutátorov boli navrhnutí: 

 

Prezentovalo sa  36 členov AS STU. 

za skrutátorov sú navrhnutí: 

M. Andráš a B. Puškár 

 

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 jednomyseľne. 

 

za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí: 

Ľ. Hruštinec a T. Tomčo 

 

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 jednomyseľne. 

 

Návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie o návrhu rektora na odvolanie prorektorov 

STU a návrhu rektora  na vymenovanie nových prorektorov na funkčné obdobie 2021 -2025 

(k bodom 6 a 7  programu zasadnutia AS STU). 

 

Predseda AS STU prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie 

 

František Ridzoň 

Peter Hubinský 



Róbert Riedlmajer 

 

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 predsedu zvolili doc. Ing. Františka Ridzoňa, CSc. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU: 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Odovzdanie dekrétov novým členom AS STU 

3. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľby 

členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby 

4. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo 

zasadnutia AS STU dňa 28.06.2021 

5. Aktuálne otázky STU 

6. Žiadosť o chválenie návrhu rektora na odvolanie dvoch prorektorov Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

7. Žiadosť o chválenie návrhu rektora na vymenovanie štyroch prorektorov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

8. Návrh vnútorného predpisu Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 Zásady 

výberového konania na STU 

9. Štatút Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

10. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021 

11. Návrh na odpísanie pohľadávky STU 

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

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

13. Rôzne 

 

Predseda AS STU sa opýtal, či  má niektorý senátor návrh na ďalšiu úpravu programu. 

Žiadne návrhy na úpravu programu neboli, predseda AS STU prečítal program a dal o predloženom  

programe ako celku hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU.  

Hlasovanie : 

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu 4/ - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU dňa 28.06.2021 

Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 28.06.2021: 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 28.06.2021 neboli doručené žiadne pripomienky.  

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky 

neboli vznesené. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 28.06.2021 – neboli žiadne. 

 

Predseda AS STU predniesol stručnú informáciu o udalostiach od zasadnutia AS STU 28.06.2021 

 Na základe výsledkov volieb kandidáta na rektora zaslal predseda AS STU dňa 30.06.2021 

list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o predloženie návrhu na 

vymenovanie kandidáta prof. Moravčíka pani prezidentke SR. 

 Následne bol prof. Moravčík dňa 07.09.2021 vymenovaný prezidentkou SR za rektora STU 

s účinnosťou od 07.09.2021. 

 Dňa 13.09.2021 na zasadnutí rozšíreného Vedenia STU inauguroval predseda AS STU prof. 

Peciar vymenovaného rektora prof. Moravčíka a týmto aktom sa stal prof. Moravčík 20. 



rektorom STU. Z inauguračného aktu bolo možné verejnosťou sledovať videozáznam. 

 Ku dňu 22.07.2021 bola vypracovaná a zverejnená na webovom sídle STU Správa o činnosti 

Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za akademický rok 

2020/2021. 

 Dňa 26.08.2021 vyhlásil predseda AS STU doplňujúce voľby na uvoľnené miesta 

v Študentskej časti AS STU na FEI, SvF, FCHPT, MTF a ÚM. 

 Dňa 14.09.21 zaslal predseda VZ ŠRVS Ing. Švolík výzvu na vykonanie volieb 6 zástupcov 

STU do ŠRVŠ 27.09.2021 s nástupom 10.12.2021. Predseda AS STU preto dňa 27.09.2021 

vyhlásil voľby do ŠRVS. 

 Dňa 24.09.2021 rektor Moravčík a predseda AS STU otvorili Akademický rok 2021/2022 

na STU formou video príhovorov. 

 

Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva AS STU 
Predsedníctvo AS sa na zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 25.10.2021 a na základe 

žiadosti o prerokovanie bodov predložených rektorom vypracovalo konkrétny program zasadnutia. 

Na zasadnutí PAS bola diskutovaná aj otázka zasadacieho poriadku tak, aby členovia ŠČ AS 

nesedeli oddelene od členov ZČ AS, ale boli súčasťou zasadacieho poriadku svojich fakúlt. 

 

Predseda AS STU poukázal na informácie o textácii „Novely VŠ zákona“, ktorá bola zverejnená  

dňa 12.10.2021. O tomto bode podrobnejšie informoval rektor STU. 

 

K bodu 5/ -  Aktuálne otázky STU    

Predseda AS STU požiadal  rektora STU o podanie informácií o aktuálnych otázkach STU. 

 Novela Zákona o VŠ  

o ku kľúčovým bodom novely zákona a návrhu paragrafového znenia samotnej novely 

vysokoškolského zákona sa plánuje samostatné zasadnutie SRK, rozšírené 

prezídium SRK sa stretáva 26.10.2021 o 9:00 hod. 

Senátor Stanko len doplnil, že RVŠ SR tiež zasadne 26.10.2021 o 16:00 hod. 

Senátor Nahálka predpokladá, že v súlade s návrhom vedenia RVŠ SR na svojom mimoriadnom 

zasadnutí prijme Rada vysokých škôl SR stanovisko na stiahnutie „novely zákona o VŠ“  

z medzirezortného pripomienkového konania a zastavenia ďalšieho legislatívneho procesu k takto 

predloženému zneniu „novely“ VŠ zákona. 

 Centrum STU pre Nanodiagnostiku bolo Príkazom rektora č. 10/2021 – PR k 1.10. 2021 

administratívne a organizačne začlenené na MTF STU so sídlom v Trnave, 

 rakúska exministerka pani Ascherbacher bola oslobodená od obvinenia v kauze vyvolanej 

podozrením z plagiátorstva 

o t. č. sa čaká na závery komisie vedenej prorektorom Kopáčikom, ktoré by mohli byť 

k dispozícii v novembri 

 v diskusii je Návrh na zriadenie Fakulty plánovania a ekonomického inžinierstva STU, 

prvé kolo diskusie sa uskutočnilo na zasadnutí vedenia dňa 11.10.2021, kde bolo 

vznesených niekoľko pripomienok, po ich zapracovaní pôjde návrh do 2. čítania 

(zápis je k dispozícii na webe) 

 stručnú informáciu podal pán rektor o účasti na výstave EXPO 21 v Dubaji, 

 dňa 12.10.2021 pristúpila STU k podpisu Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity 

na Slovensku, kde sme sa zároveň prihlásili k jej dodržiavaniu 

o cieľom je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku 

dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu a vzdelávania         

v záujme zvýšenia dôvery verejnosti i medzinárodnej výskumnej komunity                   

k slovenským výskumným pracoviskám 

 dňa 4.10.2021 sa uskutočnilo prijatie úspešných atlétov STU 



o družstvo mužov aktuálne dosiahlo víťazstvo v Atletickej lige SR 2021, čo je 

považované za veľkú prestíž v atletickom ponímaní v SR, a zároveň sa družstvo žien 

umiestnilo na 3. mieste v AL 2021 

 dňa 14.10.2021 sa uskutočnila návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca 

Čínskej ľudovej republiky na Slovensku s cieľom zintenzívniť spoluprácu s čínskymi 

partnermi. STU ponúkla 25 miest pre potenciálnych študentov ČĽDR. 

 pripravujú sa 2 propagačné videá STU - jedno určené pre potenciálnych záujemcov o 

Erasmus+ (pre zahraničných záujemcov) a druhé pre slovenských študentov 

 ocenenie ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sme mali 

dvoch nominantov, prof.Gregora a doc.Strémyho, ktorí sa žiaľ neumiestnili a dekan FAD 

STU prof. Gregor získal prostredníctvom internetového hlasovania ocenenie Osobnosť 

ASB. 

 

Predseda AS STU pripomenul, že pripomienkové konanie k novele VŠ zákona má končiť 

12.11.2021 a tiež povedal, že ak bude potrebné v súčasnej situácii zvolať aj mimoriadne zasadnutie 

AS, tak bude zvolané.  
 

K bodu 6/ -  Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie dvoch prorektorov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

V tomto bode  LK AS STU prerokovala dva návrhy na odvolanie prorektorov STU prof. Ing. Alojza 

Kopáčika, PhD. a prof. Ing. Františka Uhereka, PhD. Oba návrhy boli vypracované a predložené na 

schválenie AS STU na vlastnú žiadosť uvedených prorektorov.  

K materiálom sa vyjadril JUDr. Michalička s tým, že bol použitý štandardný  postup v zmysle § 9 

ods. 1 písm. d) zákona č 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov za účelom schválenia návrhu rektora na odvolanie prorektora 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

6.1 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na odvolanie prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. 

z funkcie prorektora a odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

odvolanie prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. z funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave dňom 31.10.2021. 
 

6.2 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na odvolanie prof. Ing. Františka Uhereka, PhD. 

z funkcie prorektora a odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

odvolanie prof. Ing. Františka Uhereka, PhD. z funkcie prorektora Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave dňom 31.10.2021. 

 

Predseda AS STU oznámil, že hlasovanie je tajné, volebná komisia bude pracovať v samostatnej 

miestnosti označenej ako „Talárovňa“ v predsálí samotnej rokovacej sály. 

 

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

na odvolanie dvoch prorektorov STU: prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. a prof. Ing. Františka 

Uhereka,  z funkcie  prorektorov STU. 
 

Sčítacia komisia  AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Návrh na odvolanie z funkcie prorektora STU: 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   36  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  36  



Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  36  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    36  

 

získali takýto počet hlasov: 

Odvolávaní prorektori STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 35 1 0 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 35 1 0 

 

 

 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave schválil  návrh rektora na  odvolanie prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. z funkcie 

prorektora STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium väčšinou hlasov a návrh rektora na  

odvolanie prof. Ing. Františka Uhereka, PhD. z funkcie prorektora STU pre inovácie a prax 

väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU prečítal uznesenia: 

AS STU schválil uznesenie č. 1. 7/2021 o odvolaní  prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.  z funkcie 

prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 2. 7/2021 o odvolaní prof. Ing. Františka Uhereka, PhD. z funkcie 

prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

Rektor STU sa poďakoval bývalým prorektorom za vykonanú prácu a zaželal im veľa úspechov 

v ďalšej profesionálnej a odbornej práci. 
 

K bodu 7/ -  Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie štyroch prorektorov 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

V úvode tohto bodu vystúpil rektor STU so stručným predstavením kandidátov. 

LK AS STU prerokovala štyri návrhy na vymenovanie prorektorov STU – doc. Bitteru, prof. 

Híveša, prof. Stanka a doc. Strémyho na funkčné obdobie 2021 – 2025.  

K materiálom sa vyjadril JUDr. Michalička s tým, že bol použitý štandardný  postup v zmysle § 9 

ods. 1 písm. d) v spojení s § 10 ods. 10  zákona č 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom schválenia návrhu rektora 

na vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

7.1 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na vymenovanie doc. Bitteru do funkcie prorektora 

odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Mikuláša Bitteru, 

PhD. na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

7.2 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na vymenovanie prof. Híveša do funkcie 

prorektora odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Jána Híveša, PhD. 

na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

7.3 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na vymenovanie prof. Stanka do funkcie prorektora 



odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Štefana Stanka, 

PhD. na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

7.4 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na vymenovanie doc. Strémyho do funkcie 

prorektora odporúča AS STU navrhovateľom predložené uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na 

vymenovanie prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Maximiliána 

Strémyho, PhD. na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

Ešte pred samotným hlasovaním každý z navrhovaných prorektorov stručne prezentoval svoju víziu 

k funkcii prorektora jednotlivých oblasti riadenia. 

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

na vymenovanie štyroch prorektorov STU: doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD., prof. Ing. Jána Híveša, 

PhD., prof. Ing. Štefana Stanka, PhD. a doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. 

 

Sčítacia komisia  AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Návrh  na vymenovanie do funkcie prorektora STU: 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   35  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  35  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov komisii:  35  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0  

Počet platných hlasovacích lístkov:    35  

 

získali takýto počet hlasov: 

 Návrh na vymenovanie prorektorov 

STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

 

 

34 0 1 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 

 

32 1 2 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

 

27 4 4 

    doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 

27 1 7 

 

 

Sčítacia komisia konštatuje, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

schválil  návrh  rektora na  vymenovanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. do funkcie prorektora 

STU  väčšinou hlasov, návrh rektora na  vymenovanie prof. Ing. Jána Híveša, PhD. do funkcie 

prorektora STU  väčšinou hlasov, návrh rektora na  vymenovanie prof. Ing. Štefana Stanka, PhD. 

do funkcie prorektora STU väčšinou hlasov a návrh rektora na  vymenovanie doc. Ing. Maximiliána 

Strémyho, PhD. do funkcie prorektora STU  väčšinou hlasov, 

 



Predseda AS STU prečítal uznesenia: 

AS STU schválil uznesenie č. 3. 7/2021 o návrhu rektora na vymenovanie  doc. Ing. Mikuláša 

Bitteru, PhD.  do funkcie prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 4. 7/2021 o návrhu rektora na vymenovanie  prof. Ing. Jána 

Híveša, PhD. do funkcie prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

 

AS STU schválil uznesenie č. 5. 7/2021 o návrhu rektora na vymenovanie  prof. Ing. Štefana 

Stanka, PhD.  do funkcie prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

 

AS STU schválil uznesenie č. 6. 7/2021 o návrhu rektora na vymenovanie  doc. Ing. 

Maximiliána Strémyho, PhD.  do funkcie prorektora STU väčšinou hlasov. 

 

Po hlasovaní zaželal predseda AS  STU schváleným kandidátom veľa úspechov vo funkcii 

prorektora STU v jednotlivých oblasti riadenia. 

 

K bodu 8/ - Návrh vnútorného predpisu Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 

Zásady výberového konania na STU  
Rektor STU predložil dodatok č. 3  tým, že materiál je predložený podľa § 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 – zmeny a doplnenia vnútorného predpisu Zásady výberového konania na STU 

spočívajúce v: 

 zmene vykonávacieho príkazu rektora, 

 rozšírení kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie kvestora a tajomníka fakulty, 

 postavení vyhlasovateľa výberového konania k jeho členstvu vo výberovej komisii. 

 

 

Predsedníčka LK AS STU a členovia komisie mali viacero pripomienok najmä k pozícii 

Vyhlasovateľa a jeho právomocí, ako aj k pozícii náhradníka výberovej komisie (VK). 

Po zvážení všetkých pripomienok členovia LK navrhujú:  

V článku 4 bod 1: 
 Poslednú vetu tohto bodu nahradiť vetou „Členom výberovej komisie nemôže byť 

vyhlasovateľ.“ 

 Pozíciu náhradníka ponechať len pre prípady nemožnosti vykonávať činnosti z dôvodov 

na strane člena výberovej komisie (napr. práceneschopnosť, špecifikovať...) alebo v ďalších 

mimoriadnych prípadoch (napr. kalamita, špecifikovať...)  ...) 

 V prípadoch predpojatosti člena (vyšpecifikovať) VK zabezpečiť doplnenie výberovej 

komisie vymenovaním nového člena. 

 

Ak nie je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii náhradník, vyhlasovateľ bezodkladne vymenuje 

nového člena VK, a to aj v prípade predpojatosti. 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať AS STU so zapracovanými pripomienkami 

nasledovné  uznesenie : 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh vnútorného 

predpisu Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 Zásady výberového konania na STU 

so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej komisie AS STU. 

 

Diskusia: 

Senátor Hudec sa opýtal ako bude predkladateľ brať pripomienky LK AS STU k tomuto materiálu? 

Rektor STU  ako predkladateľ materiálu berie pripomienky LK na vedomie a stotožňuje sa s tým, 

že dekan alebo rektor ako vyhlasovateľ VK a  nemôže byť členom výberovej komisie Výberového 

konania.. 

Senátorka Zajacová súhlasí s pánom rektorom STU a teda, že dekan fakulty koná v pracovno-

právnych vzťahoch fakulty a zároveň je aj vyhlasovateľom Výberového konania na pracovné 



pozície na fakulte a z tohto dôvodu nemôže byť členom výberového konania. 

 

Návrh uznesenia č. 7. 7/2021: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh vnútorného 

predpisu Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 Zásady výberového konania na STU 

so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej komisie AS STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 34   proti : 0     zdržal sa : 1 ) 

AS STU  schválil uznesenie č. 7. 7/2021 väčšinou hlasov.. 

 

 

K bodu 9/  - Štatút Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Rektor STU ako predkladateľ tohto materiálu informoval prítomných o zmenách v Štatúte Správnej 

rady STU (ďalej len „SR STU“), ktoré boli vynútené súčasnou pandémiou – predkladá v ňom o. i.  

aj úpravu foriem zasadnutí SR STU. Súčasný štatút platí zatiaľ  aj naďalej.  

Predseda AS STU  aj po diskusii s predsedom SR STU Ing. Slezákom, mal k tomuto návrhu viacero 

pripomienok, o. i. aj ku kombinovanej forme zasadnutia SR STU, ktoré tlmočil na zasadnutí LK AS 

STU. 

JUDr. Michalička oboznámil prítomných s obsahom  a zmenami, ktoré boli do materiálu 

zapracované podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 

– vydanie nového Štatútu SR STU. Niektoré ustanovenia boli vypustené naopak doplnilo sa online 

rokovanie a do Čl. 5 sa vložil  bod 5 – „Kvestor a predseda Akademického senátu STU sú 

automaticky prizývaní na zasadnutia Správnej rady“. 

Zároveň uviedol, že v dôsledku  vloženia nového bodu 5 v čl. 5 sú v návrhu štatútu nesprávne 

uvedené niektoré odkazy, ktoré budú následne opravené.  

Diskusia: 

 

Ďalšie pripomienky boli vznesené  LK AS STU, a to: 

V bode 6 Čl. 2 – Text: „ Navrhnutí kandidáti vyjadria s kandidatúrou súhlas“ – navrhujeme 

nahradiť znením: „Na platnú kandidatúru je potrebný súhlas navrhnutého kandidáta.“ 

V bode 10 Čl. 2 – Otázne, či sa majú opakovať kolá voľby neobmedzene „“..... , opakujú sa ďalšie 

kolá, kým nebude predseda správnej rady zvolený ...... LK dáva na zváženie úpravu formulácie 

znenia tohto bodu.  

V bode 13 Čl. 2 – navrhujeme vypustiť znenie tohto článku - je už uvedené v bode 12. 

V bode 7 Čl. 5   -  Text “Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná najmenej nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov.“ – zosúladiť so zákonom o VŠ. V znení tohto bodu navrhujeme upraviť 

časť, týkajúcu sa  uznášaniaschopnosti správnej rady: najmenej 2/3 všetkých členov. 

V bode 8 Čl. 5  - Za poslednú vetu navrhujeme doplniť text: „Zaslanie písomného stanoviska 

nenahrádza účasť na hlasovaní správnej rady.“ 

Znenie tohto bodu ďalej odporúčame upraviť za účelom odstránenia nejasností, napr.:  komu doručí 

stanovisko a ako sa zabezpečí oboznámenie s jeho obsahom  

V bode 9 Čl. 5  - Zasadnutie týmto spôsobom (bez fyzickej prítomnosti)  by sa malo uskutočniť iba 

výnimočne z vážnych dôvodov  

LK odporúča doplniť uvedené ustanovenie a  upresniť, z akých dôvodov je možné uskutočniť 

zasadnutie SR STU prostredníctvom videokonferencie ..... bez fyzickej prítomnosti a ujasniť  

podmienky priebehu zasadnutia aj hlasovania – tieto veci by mali byť vopred známe a aspoň 

rámcovo upravené v štatúte.  

LK navrhuje vylúčiť uskutočnenie zasadnutia vrátane tajného hlasovania v zmysle  čl. 5 bodu 9 

v prípade voľby predsedu a podpredsedu SR STU podľa čl. 2 Štatútu SR. 

Bod 10 Čl. 5 – navrhujeme vypustiť  (kombinovaná forma zasadnutia) a následne prečíslovať 

ostatné body tohto článku. 

V bode 11 Čl. 5 – opraviť v texte  namiesto:“ ... podľa bodu 8“ ... na „podľa bodu 9"  

V bode 12 Čl. 5 opraviť v texte  „...podľa bodu 8...na „podľa bodu 9"  a ...ustanovenia bodov 13 



a 14 na „ustanovenia bodov 14 a 15“ 

V bode 13 Čl. 5  - vypustiť v druhej vete slovo ”tajomník” 

V bode 14 Čl. 5 – doplniť za ... prorektor slovo „alebo“ ..... 

V bode 15 Čl. 5 – doplniť za ...... rektorovi  „a predsedovi AS STU“ slovo ...... . 

Čl. 5 navrhujeme doplniť o ustanovenia týkajúce sa vyhotovovania zápisnice zo zasadnutia SR a 

jej obsahu, jej zverejnenia (kde sa zverejňuje a v akej lehote) a určenia, komu sa doručuje. 

V Čl. 6  - celý text zosúladiť na jednotný úpravu bez zvýrazňovania častí textu. 

V Čl. 7 – právne posúdiť súlad znenia bodov 1 a 2  s § 40 ods.  2 zákona o VŠ a oznámiť stanovisko   

V prípade, že nie je rozpor vyššie týchto bodov  so zákonom o VŠ, navrhujeme  v bode 1 Čl. 7 – 

doplniť spôsoby ukončenia a zániku členstva v SR STU o text :„vzdaním sa členstva“  a  „smrťou 

člena“ , a  v bode 2 čl. 7  zosúladiť znenie s navrhovanými zmenami v bode 1 čl. 7. 

V bode 3 Čl. 8 – namiesto ... web sídle – opraviť na „webovom sídle ............ (platí pre celý 

dokument). 

V bode 1 Čl. 9  -  navrhujeme  vypustiť text „v správnej rade a“  a znenie bodu zosúladiť so 

zákonom o VŠ. 

V bode 2 Čl. 9  - doplniť na konci znenia písmena b) rovnaké údaje o Dodatku č. 1 ku Štatútu 

Správnej rady STU, ako sú v uvedené v čl. 9 bod 2 písm. a). 

V Čl. 9 bod 3 navrhujeme nahradiť novým textom, ktorý znie:: „ S týmto Štatútom  Správnej 

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyslovil súhlas Akademický senát 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa......................................“ 

V Čl. 9 bod navrhujeme doplniť bod 4, ktorý znie: „ Tento Štatút  Správnej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia ministrom 

školstva.“ 

 

LK AS STU prerokovala  materiál a odporúča aj na základe viacerých závažných pripomienok 

predsedu AS STU a legislatívnej komisie AS STU, ktoré nie sú iba formálneho ale aj vecného 

charakteru, dopracovať materiál ich zapracovaním a návrh opätovne predložiť na rokovanie grémií  

a následne LK AS STU.   

 

Na základe pripomienok uvedených v zápisnici z prerokovania tohto materiálu v LK AS STU ako 

aj odporučenia LK AS STU rektor STU  ako predkladateľ materiálu  stiahol Štatút Správnej rady 

STU z rokovania AS STU.  

Po zapracovaní pripomienok a LK AS STU bude materiál opätovne predložený na rokovanie 

grémií  a následne LK AS STU. 

 

K bodu 10/ - Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021 

Materiál uviedol rektor STU a zároveň predseda AS  požiadal predsedu EK AS STU o informáciu 

k záverom rokovania komisie. 

Návrh rozpočtu STU na rok 2021 bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona o VŠ 

a ustanoveniami čl. 4 smernice rektora č. 6/2013, v znení Dodatku č.1, ktorá upravuje zásady    

hospodárenia     STU,     ako     rozpočet     predpokladaných     nákladov     a výnosov.                                  

V podmienkach STU je predložený návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2021 aj za zdaňovanú 

činnosť, a to   osobitne   od   hlavnej   činnosti.    

Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu STU na rok 2021 bola dotácia, ktorá bola pre 

rozpočtový rok 2021 schválená v rámci Rozdelenia dotácie na rok 2021 na súčasti STU na zasadnutí 

Akademického senátu STU dňa 31.5.2021, uznesením č. 2.5./2021. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z potreby zabezpečiť nutné náklady jednotlivých   

súčastí   a náklady,   ktoré   vzniknú   realizovaním   výdavkov,   ktoré   vyplývajú z účelovo určených 

finančných prostriedkov pridelených dotačnou zmluvou zo ŠR. Pri plánovaní nákladov bol 

zohľadnený aj predpokladaný objem mimo dotačných prostriedkov.  

 

EK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 18.10.2021 

Členovia komisie v rámci diskusie vzniesli nasledovné pripomienky: 

- v rozpočte R-STU samostatne vyčleniť strediská UM, CND 

- analyzovať vysoké náklady v položkách 502, 511 (energie, opravy a údržba) 

- na najbližšie rokovanie AS predložiť aktuálny stav rozpočtu STU podľa vývoja situácie 



- premyslieť stratégiu riešenia trvajúcich odpisov nehnuteľného majetku pochádzajúcich od zmeny 

zákona o VŠ    z roku 2002 a po prerokovaní s partnerskými VŠ predložiť na MŠVVaŠ 

- komentovať nárast položiek 518, 521, 528 a 562 v porovnaní s rokom 2020 

- predložiť a analyzovať obsah a výšku zmlúv na licencie výučbových softvérov (SVS-FEM, 

Humusoft, NI), administratívne-ekonomických softvérov (Magion, AIS, registratúra) a licencií na 

vstup do databáz publikácií 

 

Kvestor STU informoval, že stav rozpočtu je aktuálne doplnený. Zapracované boli aj ostatné 

požiadavky EK AS STU.  

 

EK AS STU po akceptovaní pripomienok navrhuje uznesenie pre AS STU: 

Akademický senát STU schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021so 

zapracovanými pripomienkami ekonomickej komisie AS STU. 

Diskusia: 

Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 8. 7/2021: 

Akademický senát STU schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021 so 

zapracovanými pripomienkami ekonomickej komisie AS STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 32   proti : 0     zdržal sa 1 :  ) 

AS STU  schválil uznesenie č. 8. 7/2021 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 11/ - Návrh na odpísanie pohľadávky STU 
Materiál uviedol rektor STU a zároveň požiadal povereného kvestora, aby informoval o tomto 

materiáli. 

Kvestor STU informoval, že sa jedná o už neexistujúcu  firmu MONOGRAM.V materiáloch je 

chronologicky uvedené ako k tejto pohľadávke prišlo.  

Kvestor STU reagoval na vzniknutý stav tým, že uviedol kroky potrebné k tomu, aby v budúcnosti 

nedochádzalo k takýmto vysokým nedoplatkom nájomcov.  

Materiál je doložený podkladmi - nájomnou zmluvou, Notárskou zápisnicou o uznaní dlhu, 

Návrhom na vymoženie exekútorom až po Správu exekútora o nevymožiteľnosti pohľadávky. 

Na základe Dohody o ukončení nájmu zo dňa 26.10.2017 bola nájomná zmluva ukončená ku dňu 

31.10.2017 

Z dôvodu vyhlásenia spoločnosti MONOGRAM Technologies, spol. s r. o. (ďalej aj ako 

„MONOGRAM“) o uznaní dlhu vo výške 92.296,29 € (suma zahŕňala nezaplatené nájomné a súčet 

dlžných úhrad za služby spojené s nájmom – energie), STU ďalej neuplatňovala pohľadávku súdnou 

cestou. 

Z dôvodu, že na základe notárskej zápisnice nedošlo k úhrade záväzku spoločnosti MONOGRAM, 

STU podala dňa 18.06.2018 Návrh na vykonanie exekúcie o vymoženie sumy 92.296,29 € 

s príslušenstvom. 

Spoločnosť MONOGRAM bola dňa 04.06.2021 vymazaná z Obchodného registra Slovenskej 

republiky. 

Súdna exekútorka dňa 26.05.2021 doručila STU  Upovedomenie o zastavení exekúcie z dôvodu, že 

pri exekúcii vedenej na majetok spoločnosti MONOGRAM sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie 

nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili 

aspoň na úhradu trov exekútora. 

STU ku dňu 24.09.2021 eviduje pohľadávku vo výške 102.014,13 €, ktorá je z vyššie uvedených 

dôvodov nevymožiteľná. 

 

Materiál bol prerokovaný v EK AS STU a LK AS STU. 

EK AS STU konštatovala, že odpísanie pohľadávky je skôr právny problém,  súhlasí s návrhom 

kvestora zmeniť mechanizmus uzatvárania NZ a ich úhrad s cieľom predchádzania vysokým 

neuhradeným pohľadávkam a odporúča pre AS STU prijať uznesenie navrhované LK AS STU 



LK AS STU v súvislosti so vzniknutou situáciou odporúča do budúcnosti preskúmať obsah 

nájomných zmlúv na STU s cieľom využiť všetky zákonné inštitúty a spôsoby zabezpečenia 

záväzkov zo zmlúv, aby sa predišlo k nevymožiteľnosti pohľadávok STU a navrhuje tiež, aby sa 

preverili sídla (najmä väčších) firiem. 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať AS STU uznesenie navrhnuté zo strany 

predkladateľa:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný 

súhlas s odpísaním pohľadávky STU vo výške 102.014,13 €. 

Diskusia:  

Senátor Hubinský sa opýtal ako je možné, že sa predmetná pohľadávka vymáhala takmer po 30-tich 

mesiacoch? 

Kvestor STU informoval, že PaOÚ pripravuje register nájomcov, v ktorom budú udávané aj 

informácie o neplatičoch. S takýmito potencionálnymi nájomcami (firmami a aj súkromníkmi) sa 

NZ nebudú uzatvárať. 

 

Rektor STU informoval, že právne zastúpenie na kauzy zo zmluvných vzťahov bolo zrušené 

a momentálne sa hľadá advokátska kancelária, ktorá bude takéto prípady riešiť a bude riadne 

zazmluvnená. 
 

Návrh uznesenia č. 9. 7/2021: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný 

súhlas s odpísaním pohľadávky STU vo výške 102.014,13 €. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 31   proti : 0     zdržal sa 1 :  ) 

AS STU  schválil uznesenie č. 9. 7/2021 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 12/ - 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 položke 6.  

EKAS STU po upresnení položky 6.  v materiáli a po ich zapracovaní predkladateľom odporúča 

schváliť uznesenie predložené predkladateľom. 

  Diskusia:  

Senátor Hubinský mal formálnu pripomienku k tabuľke – textu, ktorá sa týka m2 . Je potrebné 

uvádzať m2 vo formáte: príkl. -  5 m2 a nie 5m2, teda oddeliť číslo od rozmeru medzerou. 

 

Návrh uznesenia č. 10. 7/2021: 

Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku 

uvedeného v tabuľke číslo 1 až 18 tohto materiálu.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

(za: 33   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 10. 7/2021 jednomyseľne. 

 

1. Nájomca: IAESTE Slovakia, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 30 845 408 

nájomca je zapísaný registri vedenom ministerstvom vnútra SR pod číslom III/2-207/1993  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 96/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 

č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.09.2019 do 31.08.2021 sa od 01.09.2021 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte FIIT STU, 

Ilkovičova 2 v BA, pozostávajúci z priestoru na 6 poschodí, kancelária č. 6.11 o výmere 25,47 m2, 

a využívanie priestorov kuchynky na 6. poschodí do 31.08.2022, 

Predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 25,47 m2 a využitie kuchynky (9,15 m2 x 0,2 index)  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať na účely, spojené s predmetom jeho neziskovej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.09.2019 – 31.08.2022 



 Nájomné:              

 

Zmluvné strany sa dohodli na ročnom nájomnom v sume 779 EUR/rok., t. j. 64,92 EUR/ mesiac 

nájomné je v súlade so smernicou1 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za 

služby a energie: 

náklady na dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou vo výške 274,09 EUR 

na rok. Náklady fakturované mesačne do 15.dňa príslušného mesiaca. Paušálna sadzba stanovená podľa 

nákladov predchádzajúceho obdobia za dodanie elektrickej energie, vody, 

tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov 

 Predkladá: dekan FIIT STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

2. Nájomca: ITC, s. r. o., Hálova 15, 851 01 Bratislava, IČO: 52 601 625 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.: 140198/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.09.2020 do 31.07.2021 sa od 01.08.2021 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 1. poschodí, kancelársky priestor č. 101/C o výmere 34,25 m2 

do 31.07.2022, 

predmet nájmu spolu: 34,25m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať, ako kancelársky priestor. 

 Doba nájmu: 01.09.2020 – 31.07.2022 

 Nájomné:              

 

miestnosť č.101/C (34,25m2) – 107,00 €/m2/rok, t. j. 3 664,75 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 916,19 €, 

nájomné spolu ročne: 3 664,75 €/rok,  

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne  

vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má  

v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre  

stanovenie  paušálnej sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie   

vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené  

prepočtom podľa prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

3. 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. 7 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 

č.1 až č. 6 s dobou nájmu od 01.01.2019 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebného majetku, nebytový priestor nachádzajúci sa na Pionierskej ulici č. 15 

v BA na prízemí budovy pozostávajúci z miestnosti č. 8 o výmere 14,60 m2 do 31.12.2021, 

predmet nájmu spolu: 14,60m2. 

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

 Doba nájmu: 01.01.2019 – 30.06.2021 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 8 (14,60 m2) – 20,768 €/m2/rok, t. j. 303,22 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 75,81 €, 

nájomné spolu ročne: 303,22 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

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

prenajímateľ vyhotoví nájomcovi zúčtovaciu faktúru za uvedený polrok 

 Predkladá: dekan SjF STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

4. Nájomca: BerZu s. r. o., Stredná 50, 821 04 Bratislava, IČO: 46 649 573 

je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81144/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 109/2019 R-STU s dobou nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2022 sa 

od 01.07.2021 rozširuje predmet nájmu o ďalšie parkovacie miesto, dočasne nepotrebný majetok; 

nebytový priestor - pozemok nachádzajúci sa v areáli Centrálnych laboratórií na Technickej ulici č. 5 v 

BA, jedná sa o dve vyhradené parkovacie miesta, 

predmet nájmu spolu: dve parkovacie miesta. 

 Účel nájmu: parkovacie miesta 

 Doba nájmu: 01.07.2018 – 30.06.2022  

                                                      
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. 



 Nájomné:              

 

Dve parkovacie miesto - 370,00 €/rok, 

nájomné spolu ročne: 370,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

5. Nájomca: ŠKK OLYP, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 30 794 102 

nájomca je občianske združenie zaregistrované na MV SR 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 89/2015 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2016 do 31.12.2021 sa 

od 01.01.2022 predlžuje doba trvania nájmu; predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový 

priestor nachádzajúci sa na ulici Bernolákova 1 v BA, druhé podlažie ŠD J. Hronca, pozostávajúci 

z malej telocvične č. 002 o výmere 408,38 m2 do 31.12.2023 

predmet nájmu spolu: 408,38m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie posilňovne pre študentov 

 Doba nájmu: 01.01.2016 – 31.12.2023 

 Nájomné:              

 

malá telocvičňa (408,38m2) – 8,50 €/m2/rok, t. j. 3 471,23 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 867,81 €, 

nájomné spolu ročne: 3 471,23 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových faktúr, a energie sa 

vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie. Dodávka 

služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej 

nezúčtováva. 

  Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

6. Nájomca: Delikanti, s. r. o.,  nám. Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava, IČO: 46884033 

nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 84778/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 48/2012 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2013 do 31.08.2021 sa 

od 01.09.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 

nachádzajúce sa budove FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava ; nebytový priestor v bloku „E“ na 2. 

poschodí o celkovej výmere 123,0 m2 – bufet do 31.08.2025, 

predmet nájmu vo výmere 123,00m2.   

 Účel nájmu: vykonávanie pohostinskej činnosti 

 Doba nájmu: 01.01.2013 - 31.08.2025 

 Nájomné N  nebytový priestor (123 m2) – 45,00 €/m2/rok – 5 535,00 €/rok 

       t. j. ročná výška nájomného  5 535,00 €, 

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

štvrťroka vo výške 1 383,75 €,  

     nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za 

služby: 

náklady za dodávku  energií a služieb sa stávajú splatnými zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. 

dňa prvého mesiaca daného kalendárneho štvrťroka pripísaním na účet prenajímateľa 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

28.06.2021 

 

7. Nájomca: ANV, s. r. o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 46 016 902 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 72615/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 48/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.01.2019 do 31.12.2022 sa od 01.10.2021 mení predmet nájmu na: dočasne nepotrebný majetok; 

nebytový priestor sa nachádza v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v BA 

pozostáva z laboratórií v bloku C na prízemí P015 a v bloku T-časti 2 v suteréne, na prízemí P004b, 

P014, P015, P016 o celkovej výmere 281,26 m2, skladové priestory v bloku C na prízemí P015a, 

a v bloku T-časti 2 v suteréne a na prízemí S27, P006, P021, P022, P024,, P025 P015a, o celkovej 

výmere 346,90 m2, kancelársky priestor v bloku T-časti 2. P004b, P005, P017 o výmere 105,73 m2, 

priestory vstupnej haly bloku C a chodieb, v bloku T – časť 2 na prízemí P00d1, P39, P004, P010, P027 

o výmere 153,33 m2 a sociálne zariadenie v bloku T – časť 2 na prízemí P007, P007a, P008, P008a, 

P008b, P009 o výmere 37,18m2, 

predmet nájmu spolu: 924,40m2. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: Doba nájmu sa nemení. 



 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (105,73m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 5 286,50 €/rok, 

laboratórny priestor (281,26m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 9 281,58 €/rok, 

sklad (346,90m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 5 203,50 €/rok, 

chodba (153,33m2) – 4,00 €/m2/rok, t. j. 613,32 €/rok, 

soc. zariadenie (37,18m2) – 5,00 €/m2/rok, t. j. 185,90 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 5 142,70 €, 

nájomné spolu ročne: 20 570,80 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred. 

Nájomca má v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. 

Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie 

vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené 

prepočtom podľa prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

13.09.2021 

 
8. Nájomca: Inezis Identity Solutions, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 50 951 980 

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

 Predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, 5. poschodí, kancelársky 

priestor č. 501 o výmere 40,96m2, č. 502 o výmere 43,01m2, č. 503 o výmere 18,96m2, č. 508 o výmere 

13,24m2, č. 509 o výmere 14,76m2 a č. 510 o výmere 13,24m2 

predmet nájmu spolu: 144,17m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.10.2021 – 31.09.2025  

 Nájomné:              

 

kancelárske priestory (144,17 m2) – 75,00 €/m2/rok, t. j. 10 812,75 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 2 703,19 €, 

nájomné spolu ročne: 10 812,75 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred 

a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu 

nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej 

sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie  vody, tepla, teplej vody 

a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej 

plochy. 

 Predkladá: dekan FEI  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

13.09.2021 

 

9. Nájomca: EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 652 504 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41445/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 36/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.09.2021 do 31.08.2021 sa od 01.09.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný 

majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie miesto č. 4 nachádzajúce sa v kat. úz. Bratislava – Staré mesto, 

par. č. 21740/9 areál prenajímateľa Vazovova č. 5, Bratislava, LV č. 2139 do 31.08.2022. 

predmet nájmu: 1 parkovacie miesto.  

 Účel nájmu: striedavé parkovanie osobných motorových vozidiel firmy a klientov 

 Doba nájmu: 01.09.2020 - 31.08.2022 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00 €/rok/1 státie, 

nájomné spolu ročne: 650,00 € 

nájomné je v súlade so smernicou2 

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: vedúci ÚPaKR R-STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

13.09.2021 

3 
10. Nájomca: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00 896 225 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 307/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN nachádzajúci sa v kat. úz. 

Trnávka, par. č. 16954/20, 16954/21, 16954/22, 16954/2 prenajímateľa. Predmetný pozemok sa 

nachádza na ulici Technická č. 5, Bratislava, LV č. 904 o výmere 2 233 m2, 

                                                      
 
 



predmet nájmu: časť nehnuteľnosti – pozemok o výmere 2 233 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu využívať ako skladové priestory stavebného materiálu a stavebných 

strojov výhradne na vlastnú potrebu. 

 Doba nájmu: 01.10.2021 – 30.09.2026 

 Nájomné:              

 

Zmluvné strany sa dohodili na nájomnom vo výške: 18 633,00 €/rok: 

voľná plocha (1 557m2) – 9 €/m2/rok, t. j. 14 013 €/rok, 

zastavaná plocha (432m2) – 9 €/m2/rok, t. j. 3 888 €/rok, 

prístupová cesta – alikvotná časť(244m2) – 3 €/m2/rok, t. j. 732 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 4 658,25 €, 

nájomné spolu ročne: 18 633,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

13.09.2021 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE: 
 

11. Vypožičiavateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 

811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882 

nájomca je príspevková organizácia. 

 Predmet 

výpožičky: 

nebytový priestor sa nachádza v budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, konkrétne nebytový 

priestor sa nachádza v bloku T-časti 1 v suteréne (- 3,60), na prízemí a 1. poschodí o výmere 1 155,11 

m2, 

predmet výpožičky spolu: 1 155,11 m2. 

 Účel výpožičky: zriadenie „medzinárodného laserového centra“ Centra vedecko technických informácii SR 

 Doba výpožičky: Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  – 30.05.2026 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred. 

Vypožičiavateľ 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 vypožičiavateľa  

určené prepočtom podľa vypožičanej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.10.2021 

 
12. Nájomca: NetCinema technologies, s. r. o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava, IČO: 44 635 371 

nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 58203/B. 

 Predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte novej budovy fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 

v BA, kancelársky priestor so skladom č. p-133 o výmere 23,50 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru 

sú spoločné priestory o výmere 4,58 m2, 

predmet nájmu spolu: 28,08 m2. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2026 

 Nájomné: kancelársky priestor so skladom (23,50 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 1 880,00 €/rok, 

spoločné priestory (4,58 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 68,70 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 487,18 €, 

nájomné spolu ročne: 1 948,70 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 
15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 
uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní 
zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo 

dňa: 

11.10.2021 

 

13. Nájomca: INNTECHSOL s. r. o., Bridlicová 12, 841 07 Bratislava, IČO: 48 316 369 

nájomca je podnikateľom zapísaným  v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 106632/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 70/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

15.09.2016 do 14.11.2021 sa odo dňa 15.11.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný 

majetok; časť nehnuteľnosti – (hala vrátane pozemku) nachádzajúci sa  



v katastrálnom území Bratislava - Trnávka, parcelné číslo 16954/21, vedenom na LV č. 904, nachádzajúcej 

sa v areáli Centrálnych laboratórií na Technickej ul. 5, Bratislava, sklad č. 1.06  

o výmere 204 m2 do 14.11.2025, 

predmet nájmu spolu: 204 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel skladovania technických zariadení 

a materiálu potrebného k výrobno-obchodným aktivitám firmy INNTECHSOL s. r. o.. 

 Doba nájmu: 15.09.2016 – 14.11.2025 

 Nájomné: sklad (204,00 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 2. 040,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 510,00 €, 

nájomné spolu ročne: 2 040,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 

15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa 

vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 

uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní 

zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo 

dňa: 

11.10.2021 

 
14. Nájomca: Jaroslav Ondrášik, 916 32 Hôrka nad Váhom 28, IČO: 30 875 943, 

nájomca je zapísaný v ŽR OÚ Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-2102. 

 Predmet 

nájmu: 

dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 29/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.11.2017 do 31.10.2021 sa odo dňa 01.11.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný 

majetok, časť pozemku – parc. č. 101/1 – ostatná plocha, 105/1 a 105/3 – zastavaná plocha a nádvorie – 

v katastrálnom území Kočovce zapísanom na LV č. 337 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad 

Váhom, s výmerou spolu 8395 m2, do 30.10.2025, 

predmet nájmu spolu o výmere: 8395 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu používať pre účel výbehu koní ustajnených v nebytovom 

priestore prenajímateľa, ktorého prenájom nájomcovi je predmetom osobitnej nájomnej 

zmluvy. 

 Doba nájmu: 01.11.2017 – 30.10.2025 

 Nájomné:              

 

Cena za nájom je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, t. j. dohodou 

a činí: 0,30 € za m2 voľných plôch ročne. 

štvrťročná výška nájomného je 629,63 €, 

nájomné spolu ročne: 2 518,50 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby 

a energie: 

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

 Predkladá: dekan SvF 

 Vedenie STU 

prerokovalo 

dňa: 

11.10.2021 

 

15. Nájomca: Jaroslav Ondrášik, 91632 Hôrka nad Váhom 28, IČO: 30 875 943, 

nájomca je zapísaný v ŽR OÚ Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-2102. 

 Predmet 

nájmu: 

dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 28/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.11.2017 do 31.10.2021 sa odo dňa 01.11.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný 

majetok, časť pozemku– v katastrálnom území Kočovce a to prevádzkové priestory s výmerou 46,2 m2, 

sociálne priestory – WC, sklad, chodba, kúpeľňa s výmerou 43,7 m2 a stajňa s výmerou 252,7 m2  do 

30.10.2025, 

predmet nájmu spolu o výmere: 342,60 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu používať za účelom ustajnenia koní a súvisiaceho materiálu. 

 Doba nájmu: 01.11.2017 – 30.10.2025 

 Nájomné:              

 

prevádzkové priestory (46,20 m2) – 3,00 €/m2/rok, t. j. 138,60 €/rok, 

sociálne priestory (43,70 m2) – 2,00 €/m2/rok, t. j. 87,40 €/rok, 

stajňa (252,7 m2) – 1,15 €/m2/rok, t. j. 290,61 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 129,15 €, 

nájomné spolu ročne: 516,60 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 

15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa 

vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 



uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní 

zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan SvF 

 Vedenie STU 

prerokovalo 

dňa: 

11.10.2021 

 
16. Nájomca: PETROLAB, s. r. o., Radlinského 9, 811 07  Bratislava, IČO: 35 898 119 

nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32924/B. 

 Predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, 

pozostávajúci z laboratórneho priestoru č. 761 o výmere 22 m2, laboratórneho priestoru č. 757 o výmere 

22 m2 a skladu č. 756 o výmere 42 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory 

o výmere 16,77 m2. 

predmet nájmu spolu vo výmere: 102,77 m2.  

 Účel nájmu: laboratórna činnosť a skladové priestory firmy. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2026 

 Nájomné : laboratórne priestory (44,00 m2) – 70,00 €/m2/rok, t. j. 3.080,00 €/rok, 

skladové priestory (42,00 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 840,00 €/rok, 

spoločné priestory (16,77 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 251,55 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 1 042,89 €, 

nájomné spolu ročne: 4 171,55 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby a energie: 

preddavky na náklady za  dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 

15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka so splatnosťou 14 dní, vypočítaná ako aritmetický 

priemer z platieb za uplynulý rok. Najneskôr do 20 dní po uplynutí štvrťroka vyhotoví prenajímateľ 

vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 
11.10.2021 

 
17. 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. 5 k Nájomnej zmluve č. 21/2018 R- STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 

č.1 až č.4 s dobou nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2023 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č. 

5 mení predmet nájmu, dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v budove SjF STU, Námestie 

slobody č. 17 v BA, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží o výmere 95,90m2 a druhom 

nadzemnom podlaží o výmere 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. 2.23 o výmere 26,7 m2 nachádzajúca 

sa v Pavilóne laboratórií 

predmet nájmu spolu: 259,10 m2. 

 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 40 698,29 €/rok,  

polročná výška nájomného je 20 349,14 €, 

nájomné spolu ročne: 40 698,29 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Opakované štvrťročné zálohové paušálne čiastky vo výške 30 000,00 € 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 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 
11.10.2021 

 
18. Nájomca: artBOX, s. r. o., Račianska 69B, 831 02 Bratislava, IČO: 47 147 555 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89592/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 38/2020 R-STU o nájme vyhradených parkovacích miest s dobou 

nájmu od 01.10.2020 do 30.09.2021 sa odo dňa 01.10.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli FIIT STU 

v Bratislave, v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves, par. č. 2998/31, areál prenajímateľa Ilkovičova č. 

2, Bratislava, LV č. 1425 do 30.09.2022, 



predmet nájmu: 5 parkovacích miest. 

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa. 

 Doba nájmu: 01.10.2020 - 30.09.2022 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 200,00 €/rok/1 státie, 

nájomné spolu ročne: 1000,00 €/ 5 státi 

nájomné je v súlade so smernicou4  

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan FIIT STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.10.2021 

 

K bodu 13/ - Rôzne 

 Predseda AS STU informoval senátorov, že najbližšie zasadnutie AS STU je plánované 

podľa Harmonogramu rokovaní na II. akademický polrok 2020/2021na 29.11.2021 

 Najbližšie zasadnutie P AS STU je plánované podľa Harmonogramu rokovaní na II. 

akademický polrok 2020/2021 na 15.11.2021 

 V prípade neodkladnej potreby zvolať  mimoriadne  rokovanie AS STU, bolo by 

mimoriadne zasadnutie  zvolané v termíne 08.11.2021. 

 Senátor Čaplovič sa spolu s predsedom AS STU vyjadrili, že stretnutia/zasadnutia k „Novele 

VŠ zákona“ sa musia uskutočniť nie iba zasadnutím fakultných AS,  ale zorganizovaním 

celej AO fakúlt, aby bola čo najširšia informovanosť členov AO k danému problému. 

V tomto zmysle už predseda požiadal prostredníctvom predsedov fakultných senátov 

o vyjadrenia celej AO. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 Marián Peciar, v. r. 

predseda AS  STU 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ľuboš Hruštinec, v. r.  .......................................................            

 

Tomáš Tomčo, v. r. .......................................................                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 25.10.2021: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 

                                                      
 


