
  

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 

BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 8 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 29. novembra 2021 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča  STU. 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov 

Ospravedlnení: M. Andráš (FAD), R. Bencel (FIIT), M. Naď (MTF), B. Junasová (SvF),  

Z. Dyrčíková (FCHPT) 

Neospravedlnení: S. Jankove (SjF), P. Vojtek (FAD), S Jágriková (FAD)   

Hostia: O. Moravčík, Ľ. Vitková, M. Bittera, J. Híveš, Š. Stanko, M. Strémy, R. Igliar,  

M. Michalička, E. Hubeková  L.  Švecová, M. Kráľ, Š. Štujber 

  

K bodu 1/ – Otvorenie 

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

privítal prítomných senátorov, rektora, prorektorov, kvestora a hostí. 

Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU vydal 25.11.2021 

„Protiepidemické opatrenia pre zasadnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislava“ podľa ktorých sa zasadnutie AS STU bude riadiť. Vstup na zasadnutie bol povolený 

v režime OTP. 

 

Dňa 24.11.2021 bolo vydané Uznesenie vlády SR č. 695, ktorým vláda vyhlásila núdzový stav na 

90 dní a obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase 5,00 h až 01,00 h 

nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr však do 09.12.2021. Zákaz vychádzania má viaceré 

výnimky, ktoré boli uplatnené aj pre aktuálne zasadnutie AS STU (Príloha 2 k UV 695/2021, bod 4 

– Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona). 

Pre zabezpečenie verejnosti zasadnutia AS STU, ktoré je aktuálne obmedzené platným uznesením 

vlády č.  695/2021, sa v zmysle aktuálnej dikcie Zákona č. 131/2002 Z .z. s uplatnením § 108 ods. 

(10) „považuje zasadnutie akademického senátu za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí jeho 

verejný priamy prenos. Zasadnutie kolektívneho orgánu možno uskutočniť prostredníctvom 

prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie“. Preto sa rokovanie prenášalo a bolo ho 

možné sledovať na kanáloch zverejnených na webovom sídle STU. Technickú realizáciu rokovania 

aj prenosu zabezpečoval Rektorát STU. 

 

K bodu 2/ - Odovzdanie poďakovaní bývalým senátorom – vymenovaným prorektorom STU 

a odovzdanie osvedčení novým členom AS STU za ZČ a ŠČ 

Na základe vymenovania bývalých kolegov senátorov – profesora Híveša, profesora Stanka 

a docenta Bitteru za prorektorov STU, ich členstvo v AS STU skončilo v zmysle §8 ods. (3) Zákona 

131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

Predseda AS STU  menovaným odovzdal poďakovanie za doterajšiu prácu v Akademickom senáte 

STU. 

 

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

ŠČ AS STU za volebný obvod  SvF STU a do ZČ AS STU za volebný obvod FIIT STU. Na základe 

uskutočnenia doplňujúcich volieb neobsadených mandátov v ŠČ aj ZČ AS STU vykonala Stála 

volebná komisia AS STU kontrolu protokolov z volieb a skonštatovala, že boli dodržané všetky 

ustanovenia vnútorných predpisov a zvolení senátori môžu nastúpiť do AS STU. 

Doplňujúce voľby do ŠČ AS STU za Stavebnú fakultu STU boli zrealizované 03.11.2021. Na 

uvoľnené miesto po senátorovi Bc. Tomášovi Šaligovi nastúpila: 

Ing. Dagmar Žáková a boli zvolení aj náhradníci. 

 



Na základe vzdania sa mandátu senátora v AS STU za ZČ AS STU za FIIT STU doc. Ing. Valentína 

Vranića, PhD. ku dňu 26.11.2021 sa uskutočnili na FIIT STU 23.11.2021 doplňujúce voľby. Na 

uvoľnený mandát nastúpil: 

Ing. Ján Lang, PhD.  a zvolený bol aj jeden náhradník do ŠČ AS STU. 

 

Na uvoľnené mandáty do ZČ AS STU nastúpili nasledovní náhradníci: 

FCHPT – doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. na miesto po prof. Hívešovi, 

FEI – prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. na miesto po doc. Bitterovi 

SvF – prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. na miesto po prof. Stankovi 

 

Následne predseda AS STU novým senátorom odovzdal Osvedčenia za riadneho člena AS STU 

v Bratislave a zaželal im v práci v senáte veľa úspechov. 

 

K termínu konania zasadnutia zostal neobsadený posledný mandát v ŠČ AS STU za Ústav 

manažmentu. Na zasadnutí senátu je v programe rokovania v bode 7. schvaľovanie prípravy 

doplňujúcich volieb.  

 

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 aj tajná voľba 

podpredsedu ŠČ AS STU. 

 

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

voľby členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby 

 

Prezentovalo sa  35 členov AS STU. 

 

za skrutátorov sú navrhnutí: 

P. Pokorný a J. Erdélyi 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí: 

Ľ. Jelemenský a P. Čičák 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

 Návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie ZČ AS STU. 

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

STU k bodom programu:  

6.  Tajná voľba členov Predsedníctva AS STU za FCHPT, SvF a FIIT 

8.  Odvolanie člena Správnej rady STU zvoleného za ZČ AS STU 

9.  Voľba člena Správnej rady za ZČ AS STU  
 

Predseda AS STU prečítal návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie ZČ AS: 

Ľubomír Čaplovič, Lea Rollová a František Ridzoň. 

a opýtal sa či má niekto zo senátorov iný návrh. Keďže nikto nepodal iný návrh na zloženie sčítacej 

komisie pre tajné voľby v ZČ AS STU konštatoval, že sa bude hlasovať o komisii v zložení: 

Ľ. Čaplovič 

L. Rollová 

F. Ridzoň  



 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili pána Ľubomíra Čaploviča 

 

 Návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie AS STU 

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

programu: 

9.  Voľba člena Správnej rady navrhnutého rektorom STU 

Predseda AS STU prečítal návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie AS STU: 

Pavol Nahálka, Vladimír Nečas a Martin Hudcovský 

a opýtal sa či má niekto zo senátorov iný návrh. Keďže nikto nepodal iný návrh na zloženie sčítacej 

komisie pre tajné voľby AS STU konštatoval, že sa bude hlasovať o komisii v zložení: 

P. Nahálka 

V. Nečas 

M. Hudcovský 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 3) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili pána Pavla Nahálku. 

 
Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU schváleného P AS STU dňa 

15.11.2021: 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Odovzdanie poďakovaní bývalým senátorom - vymenovaným prorektorom STU, 

odovzdanie dekrétov novým členom AS STU za ZČ a ŠČ 

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 25.10.2021 

5. Aktuálne otázky STU 

6. Tajná voľba členov predsedníctva AS STU za FCHPT, SvF a FIIT 

7. Príprava volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU 

8. Odvolanie člena Správnej rady STU zvoleného za ZČ AS STU 

9. Voľba dvoch členov Správnej rady STU za ZČ AS STU navrhnutých AS STU a rektorom 

STU 

10. Voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za  ZČ AS STU 

11. Štatút Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

12. Návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady STU a na vymenovanie nových členov VR 

STU na obdobie 2021 – 2025 

13. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné 

plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom roku 

2022/2023 na STU, Ústave manažmentu 

14. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku 2022/2023 na STU, Ústave 

manažmentu 



15. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov  priestorové 

plánovanie a investičné plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 

2022/2023 na STU, Ústave manažmentu 

16. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové  

plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2022/2023 na STU, 

Ústave manažmentu 

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

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

18. Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na STU 

19. Súdne spory STU – informácia 

20. Rôzne 

 

 Predseda AS STU oznámil, že rektor STU pred rokovaním AS STU stiahol predložený bod 

11. Štatút Správnej rady STU v Bratislave z rokovania AS STU. 

 

 Predseda AS STU predložil návrh na úpravu programu a doplnenie bodu: 

"Tajná voľba podpredsedu AS STU". 

Vzhľadom k tomu, že podpredsedovi AS STU prof. Stankovi zanikol mandát senátora, skončila aj 

jeho funkcia podpredsedu AS STU. Uvedený bod bol na PAS AS STU prerokovaný, ale do 

programu sa nedostal, za čo predseda AS STU sa senátorom ospravedlnil. 

Predseda AS STU prof. Peciar predložil návrh na doplnenie bodu:  

6A/ - Tajná voľba podpredsedu AS STU na rokovanie senátu a jeho zaradenie za bod 6. 

zverejneného programu rokovania AS STU. 

 

 Predseda AS STU predložil návrh na úpravu programu a doplnenie ďalšieho bodu: 

"Voľba zástupcu AS STU do Študentskej rady vysokých škôl". 

Uvedený bod bol na PAS AS STU prerokovaný, ale do programu sa nedostal, za čo sa predseda AS 

STU senátorom ospravedlnil. 

Predseda AS STU prof. Peciar predložil návrh na doplnenie bodu:  

7A/ - Voľba zástupcu AS STU do Študentskej rady vysokých škôl na rokovanie senátu a jeho 

zaradenie za bod 7. zverejneného programu rokovania AS STU. 

 

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

návrhy na úpravu neboli. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu zaradenia bodu 6A za bod 6 do programu rokovania 

AS STU  hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 35 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu zaradenia bodu 7A za bod 7 do programu rokovania 

AS STU  hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 35 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU potom prečítal program zasadnutia AS a dal o predloženom programe 

s doplnením bodu 6A a 7A a vypustením bodu 11 ako celku hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU.  

Hlasovanie : 

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 



 

Akademický senát sa bude riadiť schváleným upraveným programom. 

 

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

STU k bodu programu: 

7A – „Voľba zástupcu AS STU do Študentskej rady vysokých škôl“ 

Branislav Šulgan, Tomáš Tomčo a Andrej Majstrík 

a opýtal sa či má niekto zo senátorov iný návrh. Keďže nikto nepodal iný návrh na zloženie sčítacej 

komisie pre tajné voľby ŠČ AS STU konštatoval, že sa bude hlasovať o komisii v zložení: 

B. Šulgan 

T. Tomčo 

A. Majstrík 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili pána Branislava Šulgana. 

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

AS STU dňa 25.10.2021 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 25.10.2021 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 25.10.2021 – neboli žiadne. 

 

Prehľad udalostí od zasadnutia AS STU 25.10.2021... 
 

Zasadnutie P AS 15.11.2021. 

Predsedníctvo sa na zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 29.11.2021 a na základe 

žiadosti o prerokovanie bodov predložených rektorom vypracovalo konkrétny program zasadnutia. 

 

Okrem toho sa zaberalo potrebou doplnenia Predsedníctva AS STU po zániku mandátov senátorov, 

podpredsedu AS STU prof. Stanka, prof. Híveša a doc. Vranića. Rovnako vzišla potreba zvolenia 

podpredsedu AS STU po zániku mandátu prof. Stanka, doterajšieho podpredsedu AS STU. Predseda 

diskutoval s viacerými senátormi o personálnych návrhoch za fakulty FCHPT, SvF a FIIT. 

 

Na zasadnutí PAS bola diskutovaná aj otázka voľby chýbajúcich členov za jednotlivé fakulty               

v komisiách po zániku mandátov senátorov za ZČ AS STU. Rovnako sa musí postupovať aj 

v prípade, že do Predsedníctva AS STU budú zvolení členovia doteraz pracujúci v komisiách (musia 

sa vzdať členstva v komisiách) a bude potrebné ich tajnou voľbou doplniť. 

 

Po prebehnutí volieb študentov do Študentskej rady vysokých škôl v 5 volebných obvodoch zostalo 

zvoliť posledného zástupcu na FEI (30.11.) a 7. zástupcu za AS STU, čo bude bodom aktuálne 

prebiehajúceho zasadnutia AS STU v gescii ŠČ AS STU. 

 

Ďalšie udalosti na STU sa niesli v znamení pripomienkovania novely Zákona o VŠ. O udalostiach 

predseda AS STU nehovoril zoširoka, lebo všetky akcie organizované pod gesciou STU a UK boli 

komunikované mailom všetkým členom akademickej obce, resp. prostredníctvom vývesiek 

v aktualitách na webovom sídle STU. O niektorých sa zrejme zmieni v bode Aktuálne otázky STU 

rektor prof. Moravčík. 

Boli to napr.: 

- Spustenie elektronickej petície „Za zachovanie akademickej samosprávy“ dňa 05.11.2021, 

petícia má bez pár hlasov 20.000 podpisov, 



- Stretnutie AO STU v Aule Aurela Stodolu dňa 10.11.2021 o 11 hod, 

- Zodpovedný protest za slobodné univerzity dňa 16.11.2021 o 13 hod, 

- Zaslanie pripomienok do medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2021, 

a ďalšie... 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 5/ -  Aktuálne otázky STU    

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

Moravčík  informoval hlavne k otázkam: 

 Novela Zákona o VŠ - STU pripomienkovala novelu VŠ zákona dvoma spôsobmi - priamo 

do MPK a súčasne prostredníctvom SRK, novela je ako celok v predloženom znení pre STU 

a jej akademickú obec neprijateľná 

 STU uzatvorila dňa 16.11.2021  s Národnou diaľničnou spoločnosťou Memorandum o 

porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko–výskumnej činnosti. Ide o 

platformu na zapojenie expertov STU do znaleckej či plánovacej súčinnosti s NDS. 

 dňa 12.11.2021 bolo v rámci zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-

technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, uzatvorené 

Memorandum o porozumení s Uralskou federálnou univerzitou  

 dňa 11.11.2021 sme privítali na pôde STU rektora, rektora emeritus a manažérku 

medzinárodných vzťahov Óbuda University Budapešť. Pre hostí bola okrem iného 

pripravená  obhliadka Centra pre nanodiagnostiku a kampusu MTF 

 prof. Donoval v rámci vládnej delegácie uzavrie v decembri v zastúpení rektora 

Memorandum o porozumení a spolupráci s National Cheng Kung University v Taipei 

 STU od 1.1.2022 pristúpi k európskej asociácii CESAER  

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 6/ -  Tajná voľba členov predsedníctva AS STU za FCHPT, SvF a FIIT 

Po skončení mandátu senátorov v predsedníctve AS STU za FCHPT, SvF a FIIT bola nevyhnutné 

zvoliť chýbajúcich senátorov, zástupcov uvedených fakúlt v Predsedníctve AS STU. 

 

Po zasadnutí P AS, konzultáciách s končiacimi senátormi a viacerými senátormi z pléna AS STU 

dostal predseda AS STU nasledovné nominácie na členov P AS STU: 

FCHPT:  prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (za prof. Híveša) 

SvF:   prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD. (za prof. Stanka) 

FIIT:   Ing. Ján Lang, PhD. (za doc. Vraniča) 

 

Všetci traja nominovaní senátori sú predsedami fakultných senátov, vyjadrili súhlas s nomináciou 

a pre ich zvolenie vyjadril predseda AS STU plnú podporu. 

 

Diskusia, resp. iné návrhy na členov P AS STU: neboli žiadne 

 
Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na členov Predsedníctva AS STU. 

Hlasovania sa zúčastnili členovia za ZČ AS STU.  
Hlasovanie :  

Sčítacia komisia ZČ AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Kandidáti na člena P AS STU sú: 

Ing. Ján Lang, PhD. 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 



prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD. 

 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   26  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  26  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  26  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    26  

 

 

a získali takýto počet hlasov: 

Navrhovaní členovia P AS STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Ing. Ján Lang, PhD. 
26 0 0 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 26 0 0 

prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD. 26 0 0 

 

Záver: 

Predseda sčítacej  komisie AS STU konštatoval, že v zmysle platného Rokovacieho poriadku AS 

STU čl. 5, ods. 2 a čl. 4 ods. 4 boli navrhnutí členovia do predsedníctva Akademického senátu STU 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov zamestnaneckej časti AS STU právoplatne zvolení. 

 

Predseda AS STU zagratuloval novým členom P AS STU k zvoleniu a zaželal im v práci veľa 

úspechov. 

 

K bodu 6A/  Tajná voľba podpredsedu AS STU 

Po skončení mandátu senátora prof. Stanka, doterajšieho podpredsedu AS STU, bolo tiež 

nevyhnutné zvoliť podpredsedu AS STU. 

Podpredseda AS STU je automaticky členom Predsedníctva a tak boli vhodnými kandidátmi na 

podpredsedu AS STU členovia P AS za ZČ AS STU. 

 

Po konzultáciách uskutočnených po zasadnutí P AS s končiacimi členmi P AS, ako aj viacerými 

členmi AS STU  dostal predseda AS STU nomináciu za podpredsedu AS STU: 

doc. Ing. Milana Andráša, PhD. z FAD. 

Doc. Andráš je skúseným senátorom, predsedom fakultného senátu FAD STU a pre jeho zvolenie 

vyjadril predseda AS STU plnú podporu.  

Doc. Andráš na zasadnutí AS STU nebol prítomný z dôvodu, že musel zostať v karanténe, ale 

vyjadril písomný súhlas s nomináciou. 

 
Diskusia, resp. iné návrhy na podpredsedu AS STU: neboli žiadne 

 
Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na podpredsedu AS STU. 

Hlasovania sa zúčastnili členovia za ZČ AS STU.  
Hlasovanie :  

Sčítacia komisia ZČ AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Kandidát na podpredsedu AS STU je: 

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   26  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  26  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  26  



Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    26  

 

 

získal takýto počet hlasov: 

Návrh na podpredsedu AS STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
22 0 4 

 

Záver:  

Predseda sčítacej  komisie AS STU konštatoval, že podľa Čl.4 ods.4 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu STU bol do funkcie podpredsedu AS STU  zvolený doc. Ing. arch. Milan 

Andráš, PhD. väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU zagratuloval doc. Andrášovi k zvoleniu za podpredsedu AS STU a zaželal mu 

v práci veľa úspechov. 

 

K bodu 7/ - Príprava volieb do ŠČ AS STU za Ústav manažmentu STU 

Mandát v ŠČ AS STU za Ústav manažmentu je neobsadený po teatrálnom a široko medializovanom 

vzdaní sa mandátu študenta Ekeho 18. júna 2021 pred voľbou rektora STU. 

 

Na rokovanie senátu boli predložené materiály vypracované Ing. Majstríkom a doc. Špirkovou: 

1) Harmonogram doplňujúcich volieb členov Akademického senátu STU na funkčné obdobie 

2021 – 2023 /  Doplňujúce voľby člena ŠČ AS STU za ÚM STU 

2) Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov do 

študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave  

3) Zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického 

senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na 

Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

LK AS STU zasadala 2x a to 22.11.2021, kedy prerokovala materiály s pripomienkami a  na základe 

zapracovania pripomienok LK spracovateľmi materiálov opätovne ich prerokovala na zasadnutí LK 

AS dňa 29.11.2021  a odporúča AS STU prijať navrhovateľom predložené uznesenia: 

1) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Harmonogramu 

pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademický senát Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok“. 

2) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Podrobné organizačné 

pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu 

STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave bez pripomienok“. 

3) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave 

na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave bez pripomienok“.  

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky. 

 

 



 

 

 

 

Predseda AS STU prečítal návrh prvého uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 1.8/2021 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Harmonogramu 

pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 1. 8/2021 jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh druhého uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 2.8/2021 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Podrobné organizačné 

pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu 

STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 2. 8/2021 jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh tretieho uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 3.8/2021 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave 

na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 3. 8/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 7A/ -   Voľba zástupcu AS STU do Študentskej rady vysokých škôl 
Na základe výzvy predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ Ing. Milana Švolíka zo dňa 14.09.2021 

je jeden zástupca STU volený študentskou časťou AS STU. Preto bolo potrebné uskutočniť voľbu 

delegáta ŠČ AS STU tajnou voľbou. Zodpovedným za tajnú voľbu je predseda ŠČ AS STU Ing. 

Andrej Majstrík.  

Predseda AS STU požiadal predsedu ŠČ AS STU Ing. Andreja Majstríka, aby vykonal tajnú voľbu 

a po skončení predniesol v pléne AS STU výsledok, na základe ktorého bude odoslané z úrovne AS 

STU do ŠRVŠ Oznámenie o zvolení zástupcu v ŠRVŠ na funkčné obdobie 2021 – 2024 a Zápisnica 

z volieb do ŠRVŠ. 

Predseda AS STU vyhlásil tajnú voľbu  na 1 delegáta do ŠRVŠ SR za ŠČ AS STU, ktorého volia 

členovia študentskej časti AS STU. 

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia SČ AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

 

Kandidát na delegáta do ŠRVŠ je: 

Ing. Milan Švolík 



 

Počet oprávnených voličov  :   15  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:   9  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:   9  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:     9  

 

Kandidát získal takýto počet hlasov: 

Navrhovaný delegát do ŠRVŠ Hlasujem         

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Ing. Milan Švolík 9 0 0 

 

Záver: 

Na základe tajnej voľby bol za delegáta ŠRVŠ za študentskú časť Akademického senátu STU  

zvolený Ing. Milan Švolík jednomyseľne. 

Predseda AS STU poďakoval študentom za uskutočnenie voľby delegáta ŠRVŠ za AS STU. 

 

K bodu 8/  - Odvolanie člena Správnej rady STU zvoleného za ZČ AS STU  

Na základe vymenovania doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. za prorektora STU v Bratislave zaslal 

doc. Bittera listom dňa 02.11.2021 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavovi 

Gröhlingovi žiadosť o ukončenia členstva v Správnej rade STU v Bratislave, a uvedenú žiadosť 

zaslal na vedomie predsedovi SR STU aj predsedovi AS STU.  

Na základe uvedených skutočností v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v spojení s čl. 15 ods. 2 platného Štatútu STU v Bratislave podáva Akademický senát STU v 

Bratislave návrh na odvolanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. z funkcie člena Správnej rady STU 

v Bratislave. Hlasovanie o návrhu sa uskutoční tajným hlasovaním. 

LK AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021. 

V rámci diskusie komisia skonštatovala, že platná právna úprava neobsahuje ustanovenia                       

o nezlučiteľnosti funkcie prorektora a funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy. Zároveň 

berie na vedomie rozhodnutie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. ukončiť členstvo v SR STU na 

základe vlastnej žiadosti pred uplynutím funkčného obdobia v SR STU i napriek tomu, že to podľa 

zákona urobiť nemusel. 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh na odvolanie člena Správnej rady STU a odporúča AS 

STU prijať navrhovateľom predložené uznesenie:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 

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

predpisov schvaľuje návrh na odvolanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. z funkcie člena Správnej 

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky. 

 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na Odvolanie člena Správnej rady 

STU doc. Bitteru. Hlasovania sa zúčastnili členovia za ZČ AS STU.  

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia ZČ AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Odvolávaný člen SR STU: 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   26  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  26  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  26  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    26  



 

 

 

získaný počet hlasov: 

Odvolávaný člen SR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
25 0 1 

 

Záver: 

Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. bol v tajnom hlasovaní odvolaný z členstva v SR STU za ZČ AS 

STU väčšinou hlasov členov ZČ AS STU. 

 

Prijaté uznesenie č. 4.8/2021:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 40 ods. 2 zákona č 

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

predpisov schvaľuje návrh na odvolanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. z funkcie člena Správnej 

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Predseda AS STU poďakoval doc. Bitterovi za prácu v Správnej rade STU. 

 

K bodu 9/ -  Voľba dvoch členov Správnej rady STU za ZČ AS STU navrhnutých AS STU 

a rektorom STU 

V súčasnosti boli v SR STU neobsadené 2 mandáty; 1 mandát -   na návrh rektora STU po Ing. 

Kostíkovi, ktorému skončil mandát a 1 mandát -   na návrh ZČ AS STU po doc. Bitteru. 

Prvý návrh predkladá rektor STU prof. Moravčík. 

Navrhovaným kandidátom bol Ing. Slavomír Podmanický, predseda Správnej rady Prevádzka 

a stavby koľajovej dopravy (PSKD) 

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady STU Ing. Podmanického je predložený z dôvodu, že 

dňa 22. 05. 2021 uplynulo funkčné obdobie člena SR TU v Bratislave, ktorého navrhol rektor STU 

so súhlasom Akademického senátu STU podľa § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V rámci diskusie rektor STU oboznámil členov LK AS STU s predpokladaným prínosom členstva 

Ing. Podmanického v SR STU, ktoré napomôže napĺňať poslanie STU v jej aktívnom prepájaní s 

praxou. 

LK AS STU prerokovala materiál Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady STU a 

odporúča AS STU prijať navrhovateľom predložené uznesenie:  

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

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

schvaľuje návrh rektora na vymenovanie Ing. Slavomíra Podmanického za nového člena Správnej 

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky. 

 

Druhý návrh predkladá zamestnanecká časť AS STU; návrh predkladajú členovia AS STU na 

zasadnutí AS STU. 

Po konzultáciách po zasadnutí P AS s členmi PAS, ako aj viacerými členmi AS STU navrhol 

predseda AS STU prof. Peciar za člena Správnej rady STU za ZČ AS STU 

doc. Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD. zo SvF STU. 

Doc. Hruštinec je skúseným senátorom, jeho stanoviská v pléne AS STU sú zrejmé, má plnú 

podporu predsedu AS STU a verejne vyjadril súhlas s nomináciou. 

Diskusia resp. iné návrhy na člena SR STU za AS STU: neboli žiadne 

 

(Keďže sa jednotlivé hlasovania líšia kvórom voličov aj sčítacou komisiou pre tajnú voľbu, voľby 

kandidátov prebehli oddelene a za sebou). 

1) Návrh rektora STU prof. Moravčíka na kandidáta Ing. Slavomíra Podmanického. 



Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu. Hlasovania sa zúčastnili všetci 

senátori AS STU. 

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Rektorom navrhovaný člen SR STU: 

Ing. Slavomír Podmanický 

 

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  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen SR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Ing. Slavomír Podmanický 
34 0 1 

 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že návrh na vymenovanie Ing. Slavomíra Podmanického 

za člena Správnej rady STU bol v tajnom hlasovaní odsúhlasený väčšinou hlasov. 

 

Prijaté uznesenie č. 5.8/2021:  

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

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

schvaľuje návrh rektora na vymenovanie Ing. Slavomíra Podmanického za nového člena Správnej 

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

2) Návrh  ZČ AS STU na kandidáta doc. Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD. 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu. Hlasovania sa zúčastnili všetci 

senátori za ZČ AS STU. 

Hlasovanie 

Sčítacia komisia ZČ AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

ZČ AS STU navrhovaný člen SR STU: 

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   26  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  26  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  26  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    26  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen SR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

    doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. 

 
21 0 5 



 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že návrh na vymenovanie  doc. Ing. Ľuboša Hruštinca, 

PhD. za člena Správnej rady STU za ZČ AS STU bol v tajnom hlasovaní odsúhlasený väčšinou 

hlasov. 

 

Prijaté uznesenie č.6.8/2021:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) a § 40 

ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje návrh Akademického senátu STU na vymenovanie doc. Ing. Ľuboša 

Hruštinca, PhD. za nového člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

K bodu 10/ - Voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za ZČ AS STU 

Akademický senát STU má v zmysle Rokovacieho poriadku AS STU, čl. 6 Komisie AS STU: 

ekonomickú, legislatívnu, pedagogickú a študentskú. V prvých 3 komisiách majú zastúpenie fakulty 

po jednom členovi za ZČ AS STU. Podľa Čl. 6 odstavec (3) členov komisií volia senátori za fakultu 

spomedzi seba tajným hlasovaním.  

Keďže rozdelenie členov senátu za ZČ jednotlivých fakúlt a voľba ich predsedov sa uskutočnila pri 

nástupe nového senátu, uvoľnené miesta v komisiách počas volebného obdobia sa z praktického 

hľadiska obsadzovali nástupom náhradníkov za jednotlivé fakulty.  

Podľa Rokovacieho poriadku AS STU, článok 6, ods. (3) členov komisie volia senátori za fakultu 

spomedzi seba tajným hlasovaním. 

 

Predseda AS STU v úvode tohto bodu predniesol informáciu, že prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

a prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD. sa vzdali  z dôvodu zvolenia do P AS STU členstva  v PK AS 

STU. Písomné vyhotovenie abdikačného listu doručia dodatočne. 

 

V ekonomickej komisii AS STU za FEI pracoval  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., ktorý bol 

vymenovaný za prorektora STU, na jeho miesto nastúpila prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

zvolená vo voľbách do AS STU za ZČ na funkčné obdobie 2019-2023 ako náhradníčka. 

Prof. Rosinovú by mali v tajnom hlasovaní voliť senátori za FEI do EK AS STU. 

 

V pedagogickej komisii AS STU za FCHPT pracoval prof. Ing. Vladimír Lukeš, PhD., ktorý bol 

zvolený do P AS STU, na jeho miesto nastúpila doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. zvolená vo 

voľbách do AS STU za ZČ na funkčné obdobie 2019-2023 ako náhradníčka. 

Doc. Dvoranovú by mali v tajnom hlasovaní voliť senátori za FCHPT do PK AS STU 

 

V pedagogickej komisii AS STU za SvF pracovala prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD., ktorá bola 

zvolená do P AS STU, na jej miesto nastúpil prof. Ing. Jozef Hraška , PhD. zvolený vo voľbách 

do AS STU za ZČ na funkčné obdobie 2019-2023 ako náhradník. 

Prof. Hrašku by mali v tajnom hlasovaní voliť senátori za SvF do PK AS STU. 

 

Keďže prof. Škultétyová bola aj predsedníčkou PK AS STU, komisia si musí zvoliť nového 

predsedu komisie.  

Po predbežných konzultáciách po konaní P AS STU s bývalou predsedníčkou PK AS STU aj členmi 

AS STU bol prednesený návrh na nového predsedu, člena PK AS STU, doc. Ing. Branislava 

Puškára, PhD. z FAD STU. Podľa čl.6  ods. (6) Rokovacieho poriadku AS STU volia predsedov 

komisií tajným hlasovaním členovia príslušných komisií, nového predsedu by mali v tajnom 

hlasovaní  voliť členovia PK. 

 

V študentskej komisii AS STU za ZČ AS STU pracovala prof. Ing. Ivona Škultétyová, PhD. (SvF) 

a po zvolení do P AS STU, na jej miesto je potrebné zvoliť nového člena komisie. 

Ďalším doterajším členom za ZČ AS STU je prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (FCHPT). Podľa 

čl.6 ods. (4) Rokovacieho poriadku AS STU volia zástupcu do ŠK AS STU spomedzi seba členovia 

ZČ AS STU tajným hlasovaním. 

Nomináciu za členku ŠK AS STU za ZČ AS STU predniesol predseda AS STU.  



Navrhol doc. Ing. Danielu Špirkovú, PhD. a menovaná verejne vyjadrila súhlas s nomináciou. 

 

 

Členovia jednotlivých komisií za ZČ AS STU pristúpili k tajnej voľbe nových členov komisií 

a k tajnej voľbe predsedu PK AS STU. 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o nových členov komisií a k tajnej voľbe 

predsedu PK AS STU. Hlasovania sa zúčastnili členovia komisií za ZČ AS STU. 

 

Hlasovanie za nového člena EK AS STU za ZČ: 

Ekonomická komisia ZČ AS STU (za FEI) oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania 

odovzdala predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

ZČ AS STU navrhovaný člen  do EK AS STU za FEI STU: 

Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   4  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  4  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  4  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    4  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen EK AS STU 

za FEI STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

    prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

 
3 0 1 

 

Záver: 

Za nového člena EK AS STU za ZČ AS STU bola v tajnom hlasovaní zvolená prof. Ing. Danica 

Rosinová, PhD.  (FEI) väčšinou hlasov. 

 
Hlasovanie za nového člena PK AS STU za ZČ: 

Pedagogická komisia ZČ AS STU (za FCHPT)) oznámila výsledky hlasovania a protokol z 

hlasovania odovzdala predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

ZČ AS STU navrhovaný člen  do PK AS STU za FCHPT STU: 

Doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   4  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  4  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  4  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    4  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen PK AS STU 

za FCHPT STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

    doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 

 
4 0 0 

 

Záver: 

Za nového člena PK AS STU za ZČ AS STU bola v tajnom hlasovaní zvolená doc. Ing. Dana 



Dvoranová, PhD.  (FCHPT) jednomyseľne. 

 

Hlasovanie za nového člena PK AS STU za ZČ: 

Pedagogická komisia ZČ AS STU (za SvF) oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania 

odovzdala predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

ZČ AS STU navrhovaný člen  do PK AS STU za SvF STU: 

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   4  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  4  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  4  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    4  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen PK AS STU 

za SvF STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

    prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 

 
4 0 0 

 

Záver: 

Za nového člena PK AS STU za ZČ AS STU bol v tajnom hlasovaní zvolený prof. Ing. Jozef 

Hraška, PhD.  (SvF) jednomyseľne. 

 

Hlasovanie za nového člena ŠK AS STU za ZČ: 

Sčítacia komisia ZČ AS STU  oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

ZČ AS STU navrhovaný člen  do ŠK ZČ AS STU : 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   25  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  25  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  25  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    25  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen ŠK AS STU 

za ZČ AS STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

    doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 

 
25 0 0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia ZČ AS STU konštatovala, že za nového  člena ŠK AS STU bola v tajnom hlasovaní 

zvolená doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.  jednomyseľne. 

 
Hlasovanie na predsedu  PK AS STU: 

Sčítacia komisia ZČ AS STU  oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Navrhovaný člen PK AS STU ZČ na predsedu komisie:  

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 



 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   8  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  8  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  8  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    8  

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný predseda PK AS STU 

 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

 doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 

    
7 0 1 

Záver: 

Sčítacia komisia ZČ AS STU konštatovala, že za predsedu PK AS STU bol v tajnom hlasovaní 

zvolený doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.  väčšinou hlasov. 

 
K bodu 12/ - Návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady STU a na vymenovanie nových 

členov VR STU na obdobie 2021 – 2025  

Rektor STU predložil na AS STU materiál  Odvolanie člena  Vedeckej rady STU v zmysle § 9 ods. 

1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na vlastnú žiadosť odvolaného a doplnenie 

členov vedeckej rady STU v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

Člen Vedeckej rady STU, doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. sa listom zo dňa 20.10.2021 vzdala 

členstva vo Vedeckej rade STU. 

S primeraným použitím článku 4 bod 1 písm. c) a článku 4 bod 4 a 5 platného Rokovacieho poriadku 

Vedeckej rady STU na skončenie členstva vo VR STU pred uplynutím funkčného obdobia člena 

VR STU je potrebné rozhodnutie AS STU. 

Na zasadnutí LK AS STU dňa 22.11.2021 vysvetlil rektor dôvod jeho vypracovania a predloženia 

do AS STU na schválenie. Informoval prítomných členov LK AS STU, že nehodlá meniť súčasných 

členov VR STU. Na skončenie členstva vo VR STU pred uplynutím funkčného obdobia člena VR 

STU je potrebné rozhodnutie AS STU. Návrh na vymenovanie a súčasne doplnenie členov VR STU 

sa predkladá z dôvodov, že jeden člen VR STU sa vzdal členstva vo VR STU a trom členom VR 

STU skončilo 13.11.2021 funkčné obdobie.  

Prof. Čičák požiadal o upresnenie a doplnenie v časti: Krátka charakteristika členov vedeckej rady 

STU v bode 4. materiálu;  

- Doplniť o zastávanie funkcie prorektora STU – „V rokoch 2016-2019 pôsobil vo funkcii 

prorektora pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie“.  

- Opraviť pôsobenie na STU – „Na STU pôsobí už 42 rokov“.......  

LK AS STU navrhla zosúladiť znenie materiálu t. j. žiadosť doc. Bakošovej – „ ...požiadala (na 

vlastnú žiadosť) o uvoľnenie z funkcie ...“. 

LK AS STU prerokovala tento materiál a navrhuje, aby boli po zapracovaní a zosúladení formálnych 

pripomienok LK AS STU k nemu prijaté dve samostatné uznesenia, t. j. uznesenie o odvolaní člena 

VR STU a uznesenie o vymenovaní nových členov VR STU a odporúča AS STU prijať uznesenia:  

1) 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. e) zákona 

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

predpisov schvaľuje návrh rektora na odvolanie členky Vedeckej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. na vlastnú žiadosť. 
2) 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. e) zákona 

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

predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD., prof. Štefana 

Stanka, PhD., doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. za členov 

Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 



1) 

Hlasovanie o návrhu na odvolanie člena VR STU: doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu. Hlasovania sa zúčastnili všetci 

senátori AS STU. 

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Návrh na odvolanie člena VR STU: 

doc. Ing. Monika Bakošová, 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  

 

 

získaný počet hlasov: 

Odvolávaná členka VR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

 
35 0 0 

 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že AS STU schválil návrh rektora na odvolanie doc. Ing. 

Moniky Bakošovej, PhD. jednomyseľne. 

 

Prijaté uznesenie č. 7.8/2021:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. e) zákona 

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

predpisov schvaľuje návrh rektora na odvolanie členky Vedeckej rady Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. na vlastnú žiadosť. 

 

2) 

Hlasovanie o návrhu rektora na vymenovanie nových členov VR STU:  doc. Ing. Mikuláša 

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

Ing. Pavla Čičáka, PhD. sa schvaľuje v tajnom hlasovaní AS STU. 

 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu. Hlasovania sa zúčastnili všetci 

senátori AS STU. 

Hlasovanie :  

Sčítacia komisia AS STU oznámila výsledky hlasovania a protokol z hlasovania odovzdala 

predsedovi AS STU prof. Peciarovi. Po sčítaní hlasov konštatovala, že:  

Navrhovaní členovia VR STU: 

 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   34  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  34  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  34  



Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    34  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaní členovia VR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

 
32 0 2 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 

 
32 0 2 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

 
31 0 3 

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. 

 
32 0 2 

Záver: 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že AS STU schválil návrh rektora na vymenovanie za 

členov VR STU  doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD., prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD., prof. Ing. Štefana 

Stanka, PhD. a doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD.  väčšinou hlasov. 

 
Prijaté uznesenie č. 8.8/2021:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods.1 písm. e) zákona 

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

schvaľuje návrh rektora na  vymenovanie  členov Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD., prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD., prof. Ing. Štefana 

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

 

K bodu 13/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov 

investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom 

roku 2022/2023 na STU, Ústave manažmentu 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, za ktorého informáciu 

podal prorektor Bittera.  ktorý oboznámil senátorov o predloženom materiáli.  

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatovala, že materiál bol 

prerokovaný členmi PK AS STU, členovia nevzniesli žiadne pripomienky a preto ho odporúča 

schváliť bez pripomienok.  

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

Návrh uznesenia č. 9.8/2021:   
Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje „Ďalšie 

podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie 

v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom roku 2022/2023 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu,  bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.  

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 9. 8/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 14/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov 

priestorové plánovanie v ŠO priestorové plánovanie  v akademickom roku 2022/2023 na STU, 

Ústave manažmentu 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, za ktorého informáciu 

podal prorektor Bittera.  ktorý oboznámil senátorov o predloženom materiáli.  



Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatovala, že materiál bol 

prerokovaný členmi PK AS STU, členovia nevzniesli žiadne pripomienky a preto ho odporúča 

schváliť bez pripomienok.  

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

 

Návrh uznesenia č. 10.8/2021:  

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

podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové plánovanie v ŠO 

priestorové plánovanie v akademickom roku 2022/2023 na Slovenskej technickej univerzite v 

Bratislave, Ústave manažmentu, bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.  

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 10. 8/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 15/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov 

priestorové plánovanie a investičné plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 

2022/2023 na STU, Ústave manažmentu 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, za ktorého informáciu 

podal prorektor Bittera.  ktorý oboznámil senátorov o predloženom materiáli.  

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatovala, že materiál bol 

prerokovaný členmi PK AS STU, členovia nevzniesli žiadne pripomienky a preto ho odporúča 

schváliť bez pripomienok.  

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

Návrh uznesenia č. 11.8/2021: 

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

podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov priestorové plánovanie 

a investičné plánovanie v priemyselnom podniku v akademickom roku 2022/2023 na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu, bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.  

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU  schválil uznesenie č. 11. 8/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 16/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov 

priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2022/2023 

na STU, Ústave manažmentu 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, za ktorého informáciu 

podal prorektor Bittera.  ktorý oboznámil senátorov o predloženom materiáli.  

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatovala, že materiál bol 

prerokovaný členmi PK AS STU, členovia nevzniesli žiadne pripomienky a preto ho odporúča 

schváliť bez pripomienok.  

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

Návrh uznesenia č. 12.8/2021: 

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

podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie 

a odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2022/2023 na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu, bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.  

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  



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

AS STU  schválil uznesenie č. 12. 8/2021 jednomyseľne. 

 

 

K bodu 17/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

 

Materiál z poverenia rektora STU predložil JUDr. Michalička, ktorý informoval, že sa jedná 

o predloženie štandardne vypracovávaného materiálu na základe predkladaných žiadostí o nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve STU. 

Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní materiálu v komisii s tým, že v položke 7. bol 

zistený nesúlad v uvedenom dátume.  

EK AS STU po upresnení položky 7.  v materiáli a po ich zapracovaní predkladateľom odporúča 

schváliť uznesenie predložené predkladateľom. 

  Diskusia: neboli žiadne príspevky 

 

Návrh uznesenia č. 13. 8/2021: 

Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku 

uvedeného v tabuľke číslo 1 až 11 tohto materiálu.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 13. 8/2021 jednomyseľne. 

 
1. Nájomca: Mensa Slovensko, Ľ.Fullu 15, 841 05 Bratislava, IČO: 31 744 001 

nájomca je registrovaný na MV SR, č. III/2-167/1993  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve 41/2020 R-STU  nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 
s dobou nájmu od 01.11.2020 do 31.10.2021 sa od 01.11.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Vazovova č. 3 v BA, miestnosť č. -č. 

1.05 - chodba o výmere 6,7 m2, miestnosť č. 1.06 – kancelária o výmere 21 m2, miestnosť č. 1.07 – 

kancelária o výmere 14,1 m2, miestnosť č. 1.08 – kancelária o výmere 15,8 m2 do 31.10.2026, 

predmet nájmu spolu: 57,60 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie činnosti nájomcu v súlade zo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 Doba nájmu: 01.11.2020 – 31.10.2026 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€/m2/ročne, t. j. 57,60 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 14,40 €, 

nájomné spolu ročne: 57,60 €/rok.  

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za 

služby a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po uplynutí daného štvrťroka. 

Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného 

štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 

vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 

faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: vedúci ÚP a KR R-STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

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

811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882 

nájomca je príspevková organizácia. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor sa nachádza v budove FCHPT STU na ulici Radlinského 

č. 9 v BA, konkrétne nebytový priestor sa nachádza na 2 NP, časť priestoru knižnice m. č. 2.07 o výmere 

220 m2, kancelária m. č. 3.10 o výmere 21,07 m2 a kancelária m. č. 3.15 o výmere 35,14 m2. 

Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 53,86 m2,  

predmet nájmu spolu: 330,07 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom vykonávania činnosti knižníc a archívov. 

 Doba nájmu: Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  – 01.12.2026 

 Nájomné:              

 

knižné priestory (220,00 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 11 000,00 €/rok, 

kancelárske priestory (56,21 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 4 496,80 €/rok, 



spoločné priestory (53,86 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 807,90 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 4 076,18 €, 

nájomné spolu ročne: 16 304,70 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po uplynutí daného štvrťroka. 

Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného 

štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 

vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 

faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

3. Nájomca: MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava, IČO: 44 729 081 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57935/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 7 k Nájomnej zmluve č. 17/2015 R-STU  nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 
01.05.2015 do 30.04.2022 sa od 01.11.2021 rozširuje predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok 

nachádzajúci sa na ul. Vazovova 5 v Bratislave, časť pozemku označený ako parkovacie miesto č. 2,8,9 

o časť pozemku označený ako parkovacie miesto č. 5, 

predmet nájmu: 4 parkovacie miesta  

 Účel nájmu: parkovanie osobného motorového vozidla 

 Doba nájmu: 01.05.2016 – 30.04.2022 

 Nájomné:              

 

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

nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 2 600,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

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

 Predkladá: vedúci ÚP a KR R-STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

4. Nájomca: GenePracti, s. r. o., J. Alexyho 9, 841 01 Bratislava, IČO: 45 324 301 

nájomca je podnikateľom poskytujúci zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecného 

lekára pre dospelých, reg. v OR OS Ba I, oddiel :Sro, vložka č. 62299/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 40/2020 R-STU  o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 
01.12.2020 do 30.11.2021 sa od 01.12.2021 predlžuje doba trvania; dočasne nepotrebný majetok, 

nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Vazovova 3, Bratislava, a to konkrétne nebytové priestory: 

1.podzemné podlažie : 0.08 TOALETA o výmere 1,70 m2, 1.nadzemné podlažie: 1.04 chodba o výmere 

18,30 m2, 1.09 ČAKÁREŇ o výmere 12,90 m2, 1.10 KUCHYNKA o výmere 9,80 m2, 1.11 

AMBULANCIA o výmere 28,80 m2, 1.12 AMBULANCIA o výmere 19,00 m2, 1.13 LEKÁRSKA IZBA 

o výmere 10,30 m2, 1.14 PREDSIEŇ o výmere 1,60 m2, 1.15 WC ženy o výmere 2,80 m2, 1.16 

PREDSIEŇ o výmere 2,00 m2, 1.17 WC muži o výmere 3,80 m2 do 30.11.2024, 

predmet nájmu spolu vo výmere: 111 m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. 

 Doba nájmu: 01.12.2020 - 30.11.2024 

 Nájomné:              

 

toalety (8,30 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 166,00 €/rok, 

chodba (18,30 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 274,50 €/rok, 

čakáreň (12,90 m2) – 12,90 €/m2/rok, t. j. 166,41 €/rok, 

kuchynka (9,80 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 147,00 €/rok, 

ambulancie a lekárska izba (58,10 m2) – 34,00 €/m2/rok, t. j. 1975,40 €/rok, 

predsieň (3,60 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 54,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 695,83 €, 

nájomné spolu ročne: 2.783,31 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 

a energie: 
úhrady za služby bude prenajímateľ nájomcovi štvrťročne fakturovať, 
splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi 

 Predkladá: vedúci ÚP a KR R-STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

5. Nájomca: Ivan Kalev, Brečtanová 3164/29, 831 01 Bratislava 

je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri č. 110 - 181396, vedeným 

Okresným úradom Bratislava, odbor živnostenského podnikania 



 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 18/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.06.2018 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 predlžuje doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte ŠD Mladá Garda, Račianska 

č. 103 v BA, nachádzajúci sa v suteréne bloku B, pozostávajúci z miestnosti č. 01 HB – 1 0026 – sklad 

o výmere 11,04 m2 do 31.12.2023, 

predmet nájmu spolu: 11,04 m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor 

 Doba nájmu: 01.06.2018 – 31.12.2023 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. HB – 1 0026 (11,04 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 220,80 €/rok,  

štvrťročná výška nájomného je 55,20 €, 

nájomné spolu ročne: 220,80 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po uplynutí daného 

štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 

nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo 

zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa do ručenia vyúčtovania nájomcovi. 

  Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

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

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

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 36/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 menia 

identifikačné údaje prenajímateľa a údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických 

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

nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda na Račianskej č. 103 v BA, v suteréne bloku K  pozostávajúci 

z miestnosti č. 01HK-10125 o výmere 14,60 m2 a v bloku D pozostávajúci z miestnosti č. 01 HD-1 0070 

o výmere 14,60 m2 do 31.12.2024, 

predmet nájmu spolu: 29,20 m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie práčovne 

 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.12.2024 

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

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

štvrťročná výška nájomného je 299,30 €, 

nájomné spolu ročne: 1 197,20 €. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za 

služby: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po uplynutí daného 

štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 

nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo 

zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

7. Nájomca: Tommi Gastro s. r. o., Pri Hrubej lúke 3607/15, 841 02 Bratislava, IČO: 50 379 321 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112455/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 97/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom 

č. 1 s dobou nájmu od 16.10.2019 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 menia identifikačné údaje 

prenajímateľa a údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických a zároveň sa predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte ŠD 

Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53 v BA, predmet nájmu sa nachádza na prízemí bloku J, 

internát B a pozostáva z miestnosti č. 1.02 (prevádzková miestnosť) o výmere 74,50 m2, miestnosť č. 

1.03 (predsieň) o výmere 12,80 m2, miestnosť č. 1.04 (skladový priestor) o výmere 15,50 m2, miestnosť 

č. 1.05 (bufet) o výmere 8,80 m2, miestnosť č. 1.06 (pomerná časť chodby) o výmere 8,65 m2, miestnosť 

č. 1.07 (šatňa - ženy) o výmere 14,10 m2, miestnosť č. 1.08 (sociálne zariadenia - ženy) o výmere 9,80 

m2, miestnosť č. 1.09 (šatňa - muži) o výmere 5,45 m2, miestnosť č. 1.10 (sociálne zariadenie – muži) 

o výmere 5,40 m2 do 31.12.2022, 

predmet nájmu spolu: 155,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom prevádzky bufetu. 

 Doba nájmu: 16.10.2019 – 31.12.2022 



 Nájomné:              

 

predajňa bufetu (8,80 m2) – 39,00 €/m2/rok, t. j. 343,20 €/rok, 

prevádzková miestnosť (74,50 m2) –29,00 €/m2/rok, t. j. 2 160,50 €/rok, 

skladové priestory (63,05 m2) – 18,00 €/m2/rok, t. j. 1 134,90 €/rok, 

spoločné priestory (chodba, WC, šatňa – 8,65 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 86,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 931,27 €, 

nájomné spolu ročne: 3 725,10 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po uplynutí daného 

štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 

nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo 

zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 
8. Nájomca: Tommi Gastro s. r. o., Pri Hrubej lúke 3607/15, 841 02 Bratislava, IČO: 50 379 321 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112455/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 98/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom 

č. 1 s dobou nájmu od 16.10.2019 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 menia identifikačné údaje 

prenajímateľa a údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických a zároveň sa predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte ŠD 

Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53 v BA, predmet nájmu – pozemok označený ako ostatná 

plocha (zadný vstup do bloku J – príjazdová plocha, parcelné číslo 2981/44) do 31.12.2022, 

predmet nájmu spolu: 20,06 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca pozemok použije ako terasu na umiestnenie 2 ks slnečníkov a 6 setov na sedenie pre rýchle 

občerstvenie. 

 Doba nájmu: 16.10.2019 – 31.12.2022 

 Nájomné:              

 

pozemok (20,06 m2) – 19,00 €/m2/rok, t. j. 381,14 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 95,28 €, 

nájomné spolu ročne: 381,14 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 

 

9. Nájomca: Alintech reality, s.r.o., Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava, IČO: 51 268 329 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126058/B, IČO: 51 268 329 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 123/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2020 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 predlžuje doba 

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

v budove na ulici Staré grunty č. 53 v BA, pozostávajúci z miestnosti č. 116 (kancelária) o výmere 79,75 

m2, z miestnosti č. 113/A (kancelária) o výmere 25,35 m2 a pomernej časti spoločných priestorov (WC a 

chodba) nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží bloku C, internát A  výmere 1,50 m2 do 

31.12.2023, 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

predmet nájmu spolu: 106,60 m2. 

 Účel nájmu: kancelárske priestory 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2023 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor( 105,10 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 5 255,00 €/rok, 

spoločné priestory (1,50 m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j. 10,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 316,38 €, 

nájomné spolu ročne: 5 265,50 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po uplynutí daného 

štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 

nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo 

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

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

15.11.2021 



1 
10. Nájomca: LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, IČO: 35 745 924 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1737/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.06.2018 do 31.05.2022 sa od 01.01.2022 predlžuje doba trvania nájmu a mení predmet nájmu: 

dočasne nepotrebný majetok; nebytové priestory nachádzajúce v priestoroch Centrálnych laboratórií 

Stavebnej fakulty STU na Technickej ulici č. 5 v Bratislave: laboratórne priestory v objekte M3 – 

miestnosti č. 5 až 9, 11 o výmere 393 m2, laboratórne a skladové priestory v objekte M3 – laboratórne 

priestory (miestnosti č. 13 až 21) o výmere 110 m2, skladový priestor (miestnosť č. 33) o výmere 43 m2, 

administratívne priestory v objekte M3 – miestnosti č. 302, 303, 304 o výmere 56,6 m2, administratívne 

priestory v objekte LNK: administratívne priestory (miestnosť č. 2.16 až 2.21) o výmere 157,8 m2, 

sociálne miestnosti (miestnosť č. 2.10, 2.11, 2.14, 2.15 - alikvot. časť) o výmere 12,3 m2, chodba a 

schodisko (alikvot. časť) 45,5 m2 do 30.11.2026, 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

predmet nájmu spolu: 818,20 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať predmet nájmu v súlade s aktuálnym predmetom svojho podnikania na účely 

vykonávania laboratórnych činností spojených so skúškami stavebných prvkov, s ich manipuláciou a 

skladovaním 

 Doba nájmu: 01.06.2018 – 30.11.2026 

 Nájomné:              

 

laboratórne priestory (503 m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 16.599,00 €/rok, 

administratívne priestory (214,40 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 10.720,00 €/rok, 

skladové priestory (43 m2) – 13,00 €/m2/rok, t. j. 559,00 €/rok, 

sociálne miestnosti (12,3 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 246,00 €/rok, 

chodby a schodiská (45,5 m2) – 14,00 €/m2/rok, t. j. 637,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 7.190,25 €, 

nájomné spolu ročne: 28.761,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby a energie: 

Náklady za dodávku energií spojených so spotrebou elektrickej energie, vody a plynu bude 

prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe skutočných odberov zistených z 

podružných meračov prenajímateľa umiestnených v nebytových priestoroch. 

 Predkladá: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 

11. Nájomca: Konfuciov inštitút v Bratislave, n.o., Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 37 925 024 

nájomca je nezisková organizácia, registračné číslo: OVVS-1567/237/2007-NO 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 79/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 
01.01.2017 do 31.12.2021 sa od 01.01.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný 

majetok; nebytový priestor v objekte Vazovova – Mýtna, v budove na Mýtnej ulici č. 36 – na 2. 

nadzemnom podlaží: č. 2.90 (kancelária) o výmere 13,45 m2, č. 2.91 (knižnica) o výmere 28,79 m2, č. 

2.92 (učebňa) o výmere 47,34 m2, č. 2.93 (učebňa) o výmere 56,37 m2 a č. 2.94 (sklad) o výmere 5,82 

m2, príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 102,60 m2 (sociálne zariadenia, 

chodba, hala, schodište č. 6, kuchynka, miestnosť pre upratovačku, výťah) do 31.12.2027, 

predmet nájmu spolu: 254,37 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie vzdelávacej činnosti, ktorú zabezpečuje nájomca v spolupráci s 

prenajímateľom.  

 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.12.2027 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 130 € ročne, 

štvrťročná výška nájomného je 32,50 €, 

nájomné spolu ročne: 130 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za 

služby a energie: 

Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za tieto služby: dodávka vody, dodávka elektrickej 

energie, kúrenie, odvoz odpadu, revízna činnosť k veciam vo vlastníctve prenajímateľa. Tieto bude 

hradiť nájomca prenajímateľovi, ktorý mu bude po dobu nájmu tieto služby poskytovať. Úhrady za 

služby bude prenajímateľ nájomcovi štvrťročne fakturovať. 

 Predkladá: P a OÚ R-STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 

K bodu 18/ - Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný 

systém zabezpečovania kvality na STU 

Materiál predkladal rektor STU a k materiálu sa vyjadril prorektor Bittera s konštatovaním, že 

materiál je pripravený z dôvodu zefektívnenia administratívnych postupov v rámci činnosti Rady 

                                                      
 



pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a 

zároveň zosúladenia s právnou úpravou zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania účinnou od 1. 1. 2022, ktorá dopĺňa § 32a. Ďalej uviedol, že námety 

a pripomienky k vnútornému predpisu prišli priamo z Rady VSK. - ide o zníženie byrokracie, 

urýchlenie činnosti Rady VSK a jej pracovných skupín.  

 

 

 

PK AS STU prerokovala materiál  členmi PK AS STU, členovia nevzniesli žiadne pripomienky                  

a preto ho odporúča schváliť bez pripomienok.  

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať AS STU uznesenie zo zapracovanou 

pripomienkou k zneniu navrhnutého textu:  

Akademický senát STU prerokoval materiál Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 

6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite               

v Bratislave a odporúča materiál predložiť na schválenie Vedeckej rade STU. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 
Návrh uznesenia č. 14.8/2021: 

Akademický senát STU prerokoval materiál Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 

6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite               

v Bratislave a odporúča materiál predložiť na schválenie Vedeckej rade STU.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 34 proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 14. 8/2021 jednomyseľne. 

K bodu 19/ - Súdne spory STU – informácia  

Rektor STU podal aktuálne informácie (stav k 10.11.2021) o súdnych sporoch, v ktorých je jednou 

zo strán sporu Slovenská technická univerzita v Bratislave.  

Charakter týchto sporov je majetkovo-právny, pracovno-právny a podané sú aj správne žaloby.  

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča AS STU prijať navrhovateľom predložené 

uznesenie:  
Akademický senát STU prerokoval predložený materiál a berie ho na vedomie. 

 

Diskusia: 

Senátor Chmelko mal otázku „kto nás bude zastupovať po zrušení zastupovania AK Dvorecký & 

Partneri”?  

Rektor STU odpovedal, že zmluvu zrušila poverená kvestorka Ing.Michalová, hoci nemala vybratú 

novú AK a v súčasnosti sa hľadajú AK na zastupovanie. 

Senátor Hruštinec mal otázku k súdnym sporom, že “podľa informácií prebieha v súdnych sporoch 

zmierovacie konanie, s akým “výsledkom”?  

Rektor STU reagoval, že zmierovacie konanie zatiaľ nie je úspešné a pokračuje. Nároky na 

zaplatenie nárokov firmy Dúha však nie sú zo strany STU akceptovateľné. 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 15.8/2021: 

Akademický senát STU prerokoval predložený materiál a berie ho na vedomie. 

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. 15. 8/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 20/ - Rôzne 

 

 Predseda AS STU oznámil, že v pláne zasadnutí grémií STU boli na december 2021 

naplánované nasledovné zasadnutia: 



o zasadnutie P AS STU dňa 06.12.2021 o 14,00 hod. 

o zasadnutie AS STU    dňa 20.12.2021 o 14,00 hod. 

 

 

 

 Vzhľadom na značne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu sa v PAS diskutovalo o návrhu 

na zrušenie decembrového zasadnutia P AS STU aj AS STU. Tento návrh bol všetkými 

prítomnými členmi rozšíreného P AS odsúhlasený a teda sa o zvolaní P AS a AS STU 

v decembri neuvažuje. 

 

 Termín ďalšieho zasadnutia P AS a AS STU bude včas oznámený. 

 

Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť, zaželal im pekné Vianočné sviatky 

a rokovanie AS STU ukončil. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Peciar, v. r. 

        predseda AS  STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

Ľudovít Jelemenský, v. r. ..................................                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 29.11.2021: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


