
 

Zápisnica č. 1/2021  AS STU zo dňa 1.2.2021 

AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  1 

z riadneho  zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 01.02.2021 o 14:00 hod. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 37 senátorov  

Ospravedlnení:  M. Švolík (SvF), J. Vivodík (MTF), V. Vranič (FIIT), K. Maliniaková (FIIT)  

Neospravedlnení:  P. Vojtek (FAD), S. Jágriková (FAD), K. Smorádková (FCHPT) 

Senát bol schopný uznášania.  

Prizvaní účastníci a hostia: O. Moravčík, M. Bakošová, P. Makýš, A. Kopáčik, A Michalová,  

J. Rybanský,   K. Macková, A. Gatial, I. Kotuliak, A. Ujhélyiová, M. Michalička,   

Verejnosť:  
 

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý  privítal 

senátorov, 1. prorektora prof. Moravčíka, ktorý zastupoval na zasadnutí senátu rektora STU a 

prítomných hostí 

Zasadnutie AS STU sa konalo v plánovanom termíne, podmienky pre možnosť uskutočnenia 

zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené dodržaním prísnych odporúčaní a Opatrení pre 

zasadnutia AS STU v Bratislave v zmysle vyhlášky č. 24/2020 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo dňa 13.11.2020 pri ohrození verejného zdravia (Aula Dionýza Ilkoviča max. 

81 osôb, balkón max. 12 osôb) a opätovne potvrdené 21.01.2021 bez akejkoľvek zmeny. 

V zmysle Uznesenia vlády zo 17.01.2021 bol každý účastník zasadnutia AS STU (v čase od 

27.01.2021 do 02.02.2021) povinný preukázať sa buď certifikátom o negatívnom antigénovom teste, 

alebo mailom či SMS, v ktorých musí byť uvedené číslo jeho covid pasu v prípade absolvovaného 

PCR testu (ktoré sa dá overiť), alebo potvrdením od obvodného lekára o prekonaní ochorenia COVID-

19, ktoré nie je staršie ako tri mesiace. 

V súvislosti s prijatým Uznesením vlády SR o zákaze vychádzania zo dňa 31. decembra 2020 s 

predĺženou platnosťou do 07.02.2021 bola fyzická prítomnosť senátorov na zasadnutí  nevyhnutná na 

zabezpečenie potrebných úkonov s cieľom predísť možným škodám, ktoré by mohli Slovenskej 

technickej univerzite vzniknúť nesplnením povinnosti vyplývajúcich z vykonávania mandátu senátora 

Akademického senátu STU v Bratislave. 

Predseda AS STU požiadal p. kvestorku, aby zo zasadnutia vyhotovila záznam pre potrebu 

spracovania zápisu zo zasadnutia (veľký objem materiálov a predpokladanej diskusie). 

Zo zasadnutia AS STU bol prenášaný zvukový záznam aj obrazový záznam. V rámci GDPR o ochrane 

osobných údajov udelili súhlas s obrazovým prenosom predseda AS STU, 1. prorektor STU prof. 

Moravčík a aj dvaja prísediaci tajomníčka AS STU a IT obsluha, aby neskôr neprišlo k 

nedorozumeniam. 

 

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

a členov sčítacej komisie pre tajné voľby na podpredsedu ŠČ AS STU. 

Prezentácia : 36 prítomných senátorov 

 

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

Pavel Čičák  a Peter Trúchly 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36    proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
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- za overovateľov boli navrhnutí: 

Milan Naď  a František Ridzoň 

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. 

 

Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS 

STU::  

Andrej Majstrík 

Branislav Šulgan 

Tomáš Šaliga 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať, hlasovali iba senátori ŠČ  prítomní na 

zasadnutí AS STU: 

Prezentovalo sa 9 členov ŠČ AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 9  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Členovia sčítacej komisie ŠČ si za svojho predsedu zvolili Ing. Branislava Šulgana.  

Predseda AS STU prečítal navrhnutý program zasadnutia AS STU a opýtal sa, či  má niektorý 

senátor návrh na úpravu. 
1. Otvorenie 

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

členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU 

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

zasadnutia AS STU dňa 23.11.2020 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU 

6. Vnútorný systém kvality 

6.1 Návrh vnútorného predpisu Politika kvality Slovenskej technickej univerzita 

      v Bratislave 

6.2 Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie  

      študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

6.3Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných 

programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

6.4 Návrh vnútorného predpisu Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

6.5 Návrh vnútorného predpisu Rada študijného programu na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave 

6.6 Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na 

získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave 

6.7 Návrh vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského 

štúdia na  Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

7. Návrh vnútorného predpisu Dodatok c.2 vnútornému predpisu Zásady výberového 

konania na STU 

8. Návrh Dodatku č. 11 k Štatútu STU 

9. Návrh Dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU 

10. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

11. Návrh Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 
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12. Návrh na založenie inej právnickej osoby - Inteligentná mobilita Slovenska 

13. Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby - Poradenské služby a konzultácie v 

doprave, o. z.. 
14. Rôzne 

 

Na základe schváleného uznesenia 1/28/01/2021 mimoriadneho rokovania Predsedníctva AS STU dňa 

28.01.2021 bolo navrhnuté, aby sa za bod 3. vkladá nový bod: 3.1 Stanovisko AS STU k 

pripravovanej novele zákona o vysokých školách a k aktuálnemu vývoju na STU“  

Podrobnosti o dôvode vloženia predmetného sa uvedú v bode 3. „Správa o činnosti predsedníctva AS 

STU, kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU dňa 23.11.2020“ 

Senátor Bittera podal návrh preradiť bod 7. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č.2 k vnútornému 

predpisu Zásady výberového konania na STU pred bod  6. Vnútorný systém kvality.  

 

Hlasovanie o návrhu senátora Bitteru  na preradenie bodu 7. programu zasadnutia AS pred bod 6.VSK:   

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36     proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Hlasovanie o návrhu P AS STU zaradiť za bod 3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola 

zápisnice a plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU dňa 23.11.2020 nový bod 3.1 Stanovisko  AS 

STU k pripravovanej novele zákona o vysokých školách a k aktuálnemu vývoju na STU  

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 33     proti : 0      zdržal sa : 3) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU prečítal body upraveného programu zasadnutia AS STU a dal o programe ako celku 

hlasovať: 

Prezentovalo sa 36 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 36  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Akademický senát sa bude riadiť schváleným upraveným programom. 

 

Na základe požiadaviek viacerých senátorov, ktorí namietajú hygienu práce počas zasadnutia bez 

prestávok viacero hodín dostal predseda AS STU návrh nechať odhlasovať maximálnu dĺžku trvania 

zasadnutia do 19:00 hod.  a urobiť prestávku o 16:30 hod. v dĺžke trvania 15 minút. 

 

Hlasovanie o návrhu na ukončenie rokovania AS STU o 19:00 hod. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 36    proti : 0    zdržal sa : 0 ) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
 

Hlasovanie o návrhu na prestávku v rokovaní AS STU o 16:30 hod. na 15 minút. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie : 

( za : 36   proti : 0   zdržal sa : 0 ) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
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K bodu 3/ -  Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU dňa 23.11.2020 

 

Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 23.11.2020: 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 23.11.2020 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 23.11.2020 – neboli žiadne. 

 

Predseda AS STU informoval o udalostiach, ktoré sa udiali od zasadnutia AS STU 23.11.2020: 

 

A/ Zasadnutie P AS 30.11.2020 – sa zaoberalo: 

1) 

Na zasadnutí PAS bol schválený program zasadnutia AS STU plánovaného na 14.12.2020, 

vzhľadom na avizovanú a ospravedlnenú neúčasť 21 senátorov (16 zamestnancov a 5 študentov) by 

nebol senát uznášania schopný a preto bolo zasadnutie AS STU dňa 03.12.2020 zrušené a bol 

oznámený termín najbližšieho zasadnutia PAS 18.01.2021 a AS STU 01.02.2021. 

2) 

Predseda AS STU informoval prítomných o doručení mailu od predsedu Správnej rady STU doc. 

Ftáčnika dňa 23.11.2020, v ktorom sa pýtal, prečo nemôžu senátori dostať správu v podobe slajdov 

(po vyčistení citlivých osobných informácií) a žiadal, aby bola v upravenej podobe zaslaná senátorom. 

PAS STU otvorilo v tomto bode rozsiahlu diskusiu na tému „Správa zistení predsedníctva AS STU 

vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná aktivita do času spracovania 

tejto správy“ a prijalo 

Uznesenie č. 1/30/11/2020: 

Predsedníctvo AS STU konštatuje, že otázku spracovania a prezentovania „Správy zistení 

predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná 

aktivita do času spracovania tejto správy“  formou slajdov s verbálnym vysvetlením na mimoriadnom 

zasadnutí AS STU dňa 13.07.2020 pokladá za naplnenú a uzavretú. 

3) 

Predseda AS STU informoval tiež o zaslanej odpovedi dňa 25.11.2020 na list od ministra školstva 

a GR Sekcie vysokých škôl Jurkoviča – o podrobnostiach informoval v ďalších bodoch. 

4) 

Predseda AS STU informoval o abdikácii podpredsedu ŠČ AS STU Bc. Milana Švolíka listom 

23.11.2020 z funkcie.  Na najbližšom zasadnutí AS STU po uvedenom termíne je potrebné, aby si 

študentská časť AS STU v tajných voľbách zvolila nového podpredsedu.  

5) 

Členmi Predsedníctva bola tiež ešte otvorená otázka predkladaného DZ, ktorý je na ministerstve  

registrovaný od roku 2018  a je platný zo zákona najmenej na 6 rokov takže nič nebránilo tomu, aby 

predkladaný materiál mal názov „AKTUALIZÁCIA DZ...“. 

Rektor STU súhlasil a potvrdil, že po zmene názvu materiálu DZ bude tento predložený po 

prerokovaní vo VR na zasadnutie AS STU. 

 

B/ Zasadnutie P AS 18.01.2021 – sa zaoberalo: 

1) 

Dňa 11.01.2021 odoslal predseda AS STU stanovisko k oznámeniu Verejnej ochrankyne práv p. 

Márie Patakyovej zo dňa 27.10.2020 (doručený podnet p. Kamila Burdu). Odpoveď požadovala 

v termíne do 20 dní, čo vzhľadom na pracovné zaneprázdnenie po zasadnutí AS STU 26.10.2020 

a jeho karanténu aj karanténu tajomníčky AS STU nedodržal a písomne sa mailom sa ospravedlnil p. 

Lysinovi.  

Akademickému senátu bolo  odporučené prijať nasledovné opatrenia: 

 Zdržať sa zákazu vyhotovovať a šíriť informácie z verejných zasadnutí AS STU. 

 Zakotviť do Rokovacieho poriadku AS STU ustanovenie, ktoré stanoví, že nie je možné 

zakázať vyhotovovanie audio-vizuálneho záznamu zo zasadnutí AS STU a ďalej ich šíriť. 
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K uvedeným konštatovaniam a odporúčaniam AS STU zaslal nasledovné stanovisko: 

Z formálneho hľadiska AS STU akceptuje závery verejnej ochrankyne práv a v súčasnom stave 

poznania uvádzaných skutočností o nich neuvažuje ďalej diskutovať. Predsedníctvo AS STU poverilo 

Právny a organizačný útvar R STU a požiadalo zodpovednú osobu STU podľa zákona č. 18/2018 o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá manažuje dodržiavanie 

GDPR na STU, aby sa zaoberalo analýzou a prípadne požiadalo súd o určenie statusu členov AS STU. 

Dôležité je v tejto situácií ustáliť pohľad na zasadnutia AS STU a na členov AS STU nie len z hľadiska 

práva na slobodný prístup informáciám, ale aj z hľadiska práva na ochranu osobných údajov členov 

AS STU, nakoľko títo nie sú verejnými funkcionármi, ani verejnými činiteľmi. AS STU sa pokúsi 

nájsť právne nespochybniteľný prienik medzi uvedenými hľadiskami a tento následne implementuje 

do svojho rokovacieho poriadku. 

Až do relevantného a jednoznačného zistenia opísaných skutočností sa AS STU zdrží zákazu 

vyhotovovania a šírenia videoinformácií z verejných zasadnutí AS STU. 

Doplnenie Rokovacieho poriadku AS STU bude predmetom rokovania Legislatívnej komisie AS STU. 

2)   

Predseda AS STU tiež informoval o svojom vystúpení   v TA3 dňa 03.12.2020, kde mu bol  poskytnutý 

priestor 20 minút pre zhodnotenie situácie na STU po odvolaní rektora a súvisiace otázky z pohľadu 

predsedu AS STU. Na reláciu bola veľmi pozitívna odozva z STU aj od verejnosti. 

3) 

Predseda AS STU vypracoval odpoveď na druhý list ministra školstva Gröhlinga z 10.11.2020 

doručený na STU 18.11.2020. 

Predseda prezentoval spracovanú detailnú termínovú chronológiu písomného styku s MŠVVaŠ SR. 

List má 6 strán + 2 strany príloh. Viac informácií bolo zaradených do nasledujúceho bodu rokovania 

AS STU. 

4) 

Dňa 10.12.2020 sa konalo zasadnutie SR STU. Po vymenovaní nových členov SR STU zvolal na 

10.12.2020 predseda SR STU doc. Ftáčnik zasadanie, najprv prezenčné potom online. Rozhodol sa 

použiť hlasovanie per rollam pre body „Rozpočet STU 2020“ a „Odmena rektora“. 

Viac informácií bolo zaradených do nasledujúceho bodu rokovania AS STU. 

5)  

Manifest Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave z 11.12.2020 k dokumentu 

Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán.  

Predsedníctvo AS sa zverejneným manifestom detailne zaoberalo. 

Manifest veľmi podrobne analyzoval zámer ministerstva zasiahnuť do akademických slobôd univerzít. 

Zároveň Akademický senát Trnavskej univerzity plne podporil stanovisko Slovenskej rektorskej 

konferencie uverejnené 6. októbra 2020, ktorým nesúhlasila s oklieštením akademickej samosprávy. 

Zásah minister zdôvodňoval aj udalosťami na FIIT STU a pri odvolaní rektora, čo ale bola zámerná 

diskreditačná a nenávistná kampaň v médiách. 

Názorným príkladom normálneho postupu a riešenia problémov grémií univerzity bolo kultivované 

odstúpenie rektora Univerzity Palackého v Olomouci publikované 17.12.2020 ako reakcia na 

nezhody v grémiách univerzity. 

6) 

Publikovaná informácia ministra školstva Gröhlinga z 03.01.2021 o spájaní univerzít – predseda 

AS STU citoval: 

„Nie je tajomstvo, že Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave diskutovali 

o tom, že by mohli splynúť dokopy“ 

Z toho teda vyplýva, že rektori STU a UK za asistencie predsedu SAV zavádzali verejnosť 

(zverejnenie napr. 06.10.2020 aj na webe STU), že o splynutí sa vôbec neuvažovalo a diskusie sa 

viedli iba o spolupráci - čo nebolo nič nové, lebo široká a kvalitná spolupráca bola realizovaná aj 

predtým – UVP, ACCORD, SASPRO a pod.. Rektor pri odvolávaní nehovoril pravdu na zasadnutí 

AS STU 26.10.2020, že sa neuvažovalo o splynutí. Minister to ale svojou informáciou potvrdil. 

7) 

Predseda AS STU informoval aj o doručenom liste JUDr. Dušekovej, ktorý bol na vedomie zaslaný 

mailom aj všetkým senátorom. List bol adresovaný predsedovi AS STU zo dňa 18.01.2021 so 
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žiadosťou o stanovisko k postupu rektorátu pri vybavovaní jej žiadosti podľa zákona č. 211/2000 

o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa ŠDaJ STU. 

Po prvotnom prešetrení prišiel predseda AS STU k záveru, že mu neprináleží kompetencia riešiť 

agendu žiadostí o informácie podľa zákona, pokiaľ sa táto žiadosť priamo netýka Akademického 

senátu STU. V súčasnosti ešte čaká na jedno vyjadrenie k jeho kompetencii uvedenú žiadosť riešiť. 

8) 

Dňa 21.01.2021 sa konalo stretnutie manažmentov UK, SAV a STU. 
Predseda AS STU informoval, že podľa programu sa jednalo o online prezentovanie známych 

úspešných spoločných aktivít v roku 2020 a prezentáciu prípravy spoločného nového ideového 

projektového zámeru CEVIS s rámcovým rozpočtom cca 330 mil. EUR. 

9) 

Príprava programu zasadnutia AS STU dňa 01.02.2021. Predseda AS STU oznámil návrh 

programu zo strany Predsedníctva AS STU a prijal písomný návrh bodov programu od rektora. 

Predseda požiadal rektora, aby stanovil priority v poradí bodov. 

10) 

 

Mimoriadne zasadnutie P AS 28.01.2021  

sa zaoberalo neoficiálnym textom návrhu novely zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
Zasadnutie bolo mimoriadne zvolané z dôvodu, že 21.01.2021 prenikol do verejnosti návrh  

paragrafového znenia novely Zákona o vysokých školách v pracovnej verzii 5. V rámci vzájomného 

informovania sa predsedov akademických senátov vysokých škôl Slovenska predseda AS STU 

informoval  prítomných o skutočnostiach, ktoré sú doteraz k dispozícii k tejto „novele“. Novela zatiaľ 

nebola zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie, čo bolo plánované na najbližšie dni 

v rámci núdzového stavu, je k dispozícii pracovná verzia 5 a podľa informácií sa pracuje na upravenej 

verzii 6, táto ale neprenikla do verejnosti. Tvorcovia tejto „novely“ ju už dlhší čas utajene pripravovali 

bez vyjadrenia reprezentácií Vysokých škôl. Viac informácií bolo zaradených do nasledujúceho bodu 

rokovania AS STU. 

 

Predseda AS STU ukončil  prehľad udalostí od posledného zasadnutia AS STU dňa 23.11.2020 a  

následne otvoril diskusiu k uvedeným predneseným informáciám. 

Senátor Eke povedal, že nie všetci študenti dostali mail od JUDr. Dušekovej. 

Predseda AS STU odpovedal, že po overení si adresára pri posielaní tohto mailu bolo zistené, že JUDr. 

Dušeková použila na rozoslanie listu starý adresár, kde niektorí už nie sú členmi AO alebo členmi AS 

STU. 

 

K bodu 3.1/ - Stanovisko AS STU k pripravovanej novele zákona o vysokých školách a k 

aktuálnemu vývoju na STU 

A / Paragrafové znenie návrhu novely Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách verzia 5 

 

Dňa 28.01.2021 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS STU. 

Zasadnutie bolo mimoriadne zvolané z dôvodu, že v uplynulých dňoch prenikla do verejnosti 

informácia o  „príprave“ paragrafového znenia novely Zákona o vysokých školách. V rámci 

vzájomného informovania sa predsedov akademických senátov vysokých škôl Slovenska predseda  

informoval prítomných na zasadnutí PAS o skutočnostiach, ktoré boli k dispozícii k tejto „novele“. 

Novela zatiaľ nebola zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie, ale bola k dispozícii 

pracovná verzia 5 a podľa informácií sa pracuje na upravenej verzii 6, ale táto zatiaľ nebola 

k dispozícii.  

Tvorcovia tejto „novely“ ju už dlhší čas utajene pripravovali bez vyjadrenia reprezentácií vysokých 

škôl, hoci to bolo deklarované v programovom vyhlásení vlády. Podľa viacerých vyjadrení rektora 

STU na zasadnutiach predsedníctva AS koncom roka 2020 sa rektor zrejme aktívne zapájal do 

prípravných prác a bol aj preto v úzkom kontakte s ministrom školstva. Potrebu novely zákona spustila 

vraj STU svojim počínaním v kauze „FIIT“ a následným schválením „návrhu na odvolanie rektora“ 

v AS STU, ktorý zatiaľ minister školstva nezaslal prezidentke SR. Dňa 24.01.2021 napísal predseda 
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RVŠ doc. Putala e-mail ministrovi školstva, v ktorom vyjadril vážne znepokojenie z pripravovaných 

legislatívnych zmien vedúcich k faktickému zrušeniu akademických samospráv a požiadal preto 

o stretnutie. 

Kvôli novele bol predseda AS STU v kontakte s  viacerými  predsedami senátov univerzít už od 

21.1.2020  (10 univerzít) a všetky, ktoré zareagovali, jednoznačne deklarovali odmietnutie takéhoto 

spôsobu prípravy novely zákona, ktorá by totálne likvidovala akademické slobody vysokých škôl na 

Slovensku. Novela v takomto znení je absolútne neprijateľná pre širokú akademickú obec, nespôsobilá 

akejkoľvek úpravy a preto bol prijatý spoločný názor, že ju treba odmietnuť ako celok. 

 

Dňa 27.01.2021 bolo zverejnené jednotné vyhlásenie prijaté na stretnutí vedenia UK v Bratislave, 

všetkých dekanov fakúlt UK, reprezentantov UK v RVŠ a predsedníctva AS UK vo vzťahu k návrhu 

novely VŠ zákona.  Predsedníčka AS UK BA požiadala akademický senát STU o podporu a pripojenie 

sa k vyhláseniu, aby mohli spojiť sily všetky univerzity a VŠ na Slovensku, ako aj orgány akademickej 

samosprávy a reprezentácie VŠ v záujme dosiahnutia diskusie s predstaviteľmi Ministerstva školstva 

a vlády SR v predmetnej veci.  

 

Po diskusii na zasadnutí P AS STU členovia a hostia prišli k záveru, že je na aktuálnu napätú situáciu 

potrebné bezodkladne adekvátne reagovať a prijať uznesenia, ktoré budú navrhnuté na schválenie aj 

na najbližšom zasadnutí AS STU a následne ich zverejniť na webovej stránke univerzity, prípadne 

postúpiť do TASR. 

 

Dňa 29.01.2021 zverejnilo prezídium Slovenskej rektorskej konferencie stanovisko k zachovaniu 

akademickej samosprávy. V stanovisku sa uvádza: „Prezídium SRK so znepokojením konštatuje, že 

závažné legislatívne zmeny v oblasti vysokého školstva sa pripravujú a prijímajú v období pandémie. 

Teda v čase, keď nie sú vytvorené podmienky na širokú verejnú diskusiu akademickej obce a jej 

akademickej samosprávy, ktorej sa tieto pripravované zmeny bytostne dotýkajú a výrazne ju 

obmedzujú. Prezídium SRK preto vyzýva kompetentné orgány, aby začali verejnú diskusiu 

k pripravovaným legislatívnym zmenám so všetkými reprezentáciami vysokých škôl, členmi 

akademických obcí vysokých škôl a univerzít a aby akceptovali pri svojich návrhoch názory, ktoré 

z týchto diskusií vzniknú. Prezídium SRK očakáva, že v zmysle platného zákona o vysokých školách 

minister školstva predloží návrh novely na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl a vytvorí 

dostatočný priestor na odbornú diskusiu o navrhovaných opatreniach v akademickej obci.“ 

Zatiaľ nebola zaznamenaná žiadna reakcia Alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov, 

ktorá vznikla ako alternatíva voči oficiálne prezentovanej línii väčšinovej časti Slovenskej rektorskej 

konferencie (SRK). Členmi APSR sú aj rektori STU a UK (ako sa to uvádza v ich manifeste zo 

17.11.2020). 

V tomuto bode rokovania Predsedníctvo AS prijalo tri uznesenia pre schválenie v pléne AS STU: 

 

Uznesenie č. 1/28/01/2021 

Predsedníctvo AS STU schvaľuje zaradenie bodu „Stanovisko AS STU k pripravovanej novele zákona 

o vysokých školách a k aktuálnemu vývoju na STU“ na rokovanie AS STU dňa 01.02.2021, so 

zaradením do programu zasadnutia za bod 3. „Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola 

zápisnice a plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU dňa 23.11.2020 ako bod 3.1. 

 

Uznesenie č. 2/28/01/2021 

Akademický senát STU v Bratislave so znepokojením sleduje prípravy návrhu legislatívnych zmien 

smerujúcich k okliešteniu až totálnej likvidácii akademických práv a slobôd vysokých škôl. Politická 

moc sa snaží novelou o ovládnutie vysokých škôl a získanie možnosti politickej podriadenosti 

v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch akademických orgánov vysokých škôl. AS STU dôrazne 

vyzýva predkladateľa novely, aby pripravovanú novelu nepredložil do medzirezortného 

pripomienkového konania a pristúpil na riadny dialóg s reprezentáciami vysokých škôl, ako aj 

predstaviteľmi akademickej obce. V prípade opačného postupu nie je vylúčená možnosť 

organizovania adekvátnych opatrení vyjadrením odporu akademickej obce a verejnosti. 
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Uznesenie č. 3/28/01/2021 

Akademický senát STU v Bratislave podporuje „Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k 

návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku“ 

zverejnené 28.01.2021 a pripája sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou 

Slovenskej republiky. 

 

Predseda AS STU otvoril k uvedenej problematike diskusiu: 

Senátor Hubinský vyjadril svoje názory v dvoch rovinách (citácia): 

1. „ Zamýšľam sa niekedy, čo bolo skôr - problémy na STU ako také alebo požiadavka  tieto  problémy  

umelo  eskalovať  a následne jednostranne komunikovať  cez  vybrané  médiá,  a  tým  zdôvodniť 

potrebu novely VŠ zákona“.  

2.  „ Určité   posuny  v  kompetenciách rektora, dekanov, univerzitných a  fakultných  senátov  a 

správnych rád sú možno na mieste. Navrhované zmeny  však  smerujú  k silovému prevzatiu moci zo 

strany Ministerstva školstva  a  Správnych  rád,  kde má tiež minister významný vplyv. Treba pritom  

uvážiť  zákonité  striedanie  politických  garnitúr s rôznym vzťahom k demokratickým hodnotám..“ 

Senátor Čaplovič – študenti UK zásadne vyhlásili, že sú proti akejkoľvek  novele, musíme aj my prijať 

negatívne stanovisko. 

Senátor Eke poukázal na časté ničím nepodložené tvrdenia, týkajúce sa študentov, z radov 

zamestnaneckých senátorov, ktoré hovoria o údajnom ovládaní, manipulovaní a platení. Spomenul, že 

bol priamo konfrontovaný s takýmto krivým tvrdením. Študentov na národnej úrovni zastupuje 

Študentská rada vysokých škôl a s ich názorom sa budú stotožňovať. Ďalej uviedol, že preferuje 

vyjadrenie sa k oficiálnej verzii nového vysokoškolského zákona a nie k pracovnej verzii. 

Nakoniec dodal na margo pripravovanej novelizácie vysokoškolského zákona, že aj rektor bol 

odvolávaný v pandemickej situácii a bez širšej diskusie. 

Senátor Janíček podporil zaujatie negatívneho stanoviska. 

Senátor Chmelko sa vyjadril, že obsah a forma  novely je neakceptovateľná a mal otázku aký postoj 

zaujal k tomuto rektor STU? 

Predseda AS odpovedal, že nevie potvrdiť ani vyvrátiť postoj rektora. Zatiaľ vie, že verzia 6 novely 

zákona o VŠ nepočíta so ŠP vo výskume! 

P. prorektorka Bakošová odpovedala na otázku senátora Chmelka, že postoj pána rektora, je evidentný 

cez vyjadrenie Vedenia  STU – zverejneného na webovej stránke STU – Deklarácia dňa 29.01.2021. 

Prorektor Moravčík – k vyhláseniu UK sme ako vedenie reagovali, že podporíme UK.  

Senátor Naď – UK ponúka spoluprácu a účasť na novele VŠ zákona, ktorú pripravujú ako 

„protinovelu“ tej  ministerskej. 

Predseda AS ako člen AS STU si myslí, že by sme sa mali pridať svojimi pripomienkami a postrehmi 

a prijať ich ponuku. 

Dekan FCHPT STU prof. Gatial povedal, že dekani fakúlt STU sa stotožnili s názorom rektora STU 

odmietnuť pripravovanú novelu VŠ zákona ministerstvom. Mali by sme mať jednotný názor 

a stanovisko (vedenie + AS), ale k zverejnenému stanovisku ich už rektor neprizval. 

P. prorektorka Bakošová sa vyjadrila, že stretnutie vedenia bolo operatívne zvolané bez nejakého 

vyjadrovania sa. 

Prorektor Moravčík povedal na margo príspevku prof. Gatiala, že tu ide o dve stanoviská – jedno ako 

poradného orgánu rektora a druhé ako stanovisko AO STU. 

Predseda AS STU informoval, že predsedníčka AS UK ho požiadala, aby sme ako senát vyjadrili 

podporu k stanovisku UK spolu s ďalšími senátmi univerzít. 

Ďalšie príspevky do diskusie k tejto časti už neboli. 

 

Predseda AS STU k tomuto bodu rokovania po skončení príspevkov do diskusie pristúpil 

k schvaľovaniu uznesení AS STU. 

Uznesenia č. 1.1/2021 

Akademický senát STU v Bratislave so znepokojením sleduje prípravy návrhu legislatívnych zmien 

smerujúcich k okliešteniu až totálnej likvidácii akademických práv a slobôd vysokých škôl. Politická 

moc sa snaží novelou o ovládnutie vysokých škôl a získanie možnosti politickej podriadenosti 

v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch akademických orgánov vysokých škôl. AS STU dôrazne 
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vyzýva predkladateľa novely, aby pripravovanú novelu nepredložil do medzirezortného 

pripomienkového konania a pristúpil na riadny dialóg s reprezentáciami vysokých škôl, ako aj 

predstaviteľmi akademickej obce. V prípade opačného postupu nie je vylúčená možnosť organizovania 

adekvátnych opatrení vyjadrením odporu akademickej obce a verejnosti. 

Predseda AS STU dal hlasovať o uznesení. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 32      proti : 1     zdržal sa : 4 ) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.1/2021 väčšinou hlasov. 
 

Uznesenie č. 2.1/2021 

Akademický senát STU v Bratislave podporuje  „Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave 

k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku“ 

zverejnené 28.01.2021 a pripája sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou 

Slovenskej republiky. 

Predseda AS STU dal hlasovať o uznesení. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 2.1/2021 väčšinou hlasov. 

 

B / Zasadnutie SR STU dňa 10.2.2020    
V ďalšej diskusii sa P AS STU zaoberalo najnovšími publikovanými informáciami o priznaní vysokej 

finančnej odmeny rektorovi Miroslavovi Fikarovi v období, keď bol v AS STU schválený návrh na 

jeho odvolanie, ktorý bol postúpený ministrovi školstva na vybavenie v zmysle zákona. Predseda SR 

STU svojím postupom a zrejmým uskutočnením neverejného hlasovania per rollam bez diskusie a s 

vylúčením verejnosti uviedol členov SR STU do omylu a ignoroval oficiálne doručený podnet 

predsedu AS STU voči postupu, ktorý nie je v súlade so zákonom o vysokých školách. Predseda AS 

STU detailne oboznámil prítomných s plným znením písomnej komunikácie s predsedom SR STU a o 

podaných podnetoch voči online rokovaniu správnej rady aj hlasovaniu per rollam. Zápisnica 

o výsledkoch hlasovania do termínu konania PAS nebola zverejnená na webovom sídle na mieste 

zverejňovania zápisníc SR STU, čo malo úmyselne vyvolať dojem vo verejnosti, že predseda SR STU 

doc. Ftáčnik upustil od hlasovania per rollam a hlasovanie sa neuskutočnilo. Jeho konanie tak nesie 

všetky známky porušenia zákona, ale predovšetkým toľko ním proklamovanej etiky a verejnosti 

zasadnutí. Toto zneužitie svojej pozície opäť významne poškodilo STU, vyvolalo rozhorčenie 

v radoch zamestnancov STU, ako aj verejnosti. Keďže ide o opakované poškodenie záujmov STU, 

ako aj dobrého mena STU, vyzýva P AS predsedu SR STU o bezodkladné vzdanie sa členstva v SR 

STU. P AS poverilo predsedu AS STU vypracovať žiadosť o odvolanie predsedu SR STU z funkcie 

člena správnej rady a zaslať ju ministrovi školstva. 

Prijaté uznesenie P AS k tomuto bodu: 

Uznesenie č. 4/28/01/2021 

Akademický senát STU sa zaoberal pôsobením predsedu Správnej rady STU doc. RNDr. Milana 

Ftáčnika, CSc., ktoré viedlo k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena STU vo verejnosti aj 

v očiach ostatných vysokých škôl. Svojím konaním stratil dôveru akademickej obce v objektívne 

konanie v prospech STU. AS STU žiada, aby predseda SR STU doc. Ftáčnik vyvodil osobnú 

zodpovednosť a vzdal sa funkcie člena SR STU menovaného ministrom v Správnej rade STU. 

 

Predseda AS STU otvoril k uvedenej problematike diskusiu.  

Senátor Bittera -  citát zo zive.aktuality.sk - Člen Správnej rady STU a tiež akademického senátu 

Mikuláš Bittera vyhlásil, že vraj neformálne rokovanie nakoniec neprebehlo, bez akéhokoľvek 

vysvetlenia. „Považujem to za dosť nefér, že nám nedovolili vyjadriť akúkoľvek pripomienku, čo sa 

týka tejto odmeny. A to, že boli vlastne dve, som sa dozvedel až z predmetného e-mailu,“ povedal. 

Konanie predsedu Správnej rady STU tak označil za neférové. 
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Predseda AS STU  povedal k zasadnutiu SR STU nie je možné, aby zasadnutie SR STU rokovala on 

line a tak isto aj hlasovanie per rollam prebehlo v rozpore zo zákonom. 

Senátor Eke sa pýtal na dôvody vyplatených odmien za minulý rok a či býva zvykom, že určitá časť 

zasadnutia, kde sa hlasuje a diskusie o odmenách rektora, je neverejná. Pýtal sa aj na názor bývalého 

člena SR senátora Hudeca. 

Predseda AS STU k tomu len dodal, že ako verejnosť bol sám v minulosti vykázaný z rokovania, keď 

sa rokovalo o odmenách. 

Senátor Hudec pri hlasovaní o vyplatení odmeny nikdy nebola uvedená jej výška. Túto navrhuje 

predseda SR STU sám. 

Senátor Chmelko sa pýta, ako mohol dostať odmenu odvolaný rektor? 

Senátor Eke sa pýtal na porovnanie odmien súčasného rektora a minulých. 

Dekan FCHPT prof. Gatial sa opýtal, kto je kompetentný na tieto otázky odpovedať. 

Predseda AS STU – na tieto otázky odpovedá prostredníctvom infozákona Ing. Mokošová, požiadavku 

v zmysle infozákona zaeviduje, spracuje,  postúpi na príslušnému útvaru STU na vyjadrenie 

a odpoveď a zašle tomu, kto o informáciu požiadal; v tomto prípade to bol zrejme JUDr. Michalička, 

vedúci PaOÚ R-STU. 

Predsedníčka LK AS STU vysvetlila právnou argumentáciou postoj AS k rokovaniam SR STU a 

k spôsobu hlasovania – všetko je uvedené v Štatúte SR STU. Teda SR STU by mala dodržiavať platné 

predpisy pri svojej činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zákonom.  

Vyjadrila sa aj k vyjadreniam senátora Ekeho z predošlej diskusie. 

Senátor Eke reagoval na senátorku Zajacovú, aby skutočnosti pomenovala priamo, pretože sa za svoje 

názory nehanbí. Dodal, že práve senátorka Zajacová ho krivo obvinila bez dôkazov a faktov, že je 

niekým ovplyvnený.  

Senátor Eke reagoval ešte na predsedu AS STU v rámci diskusie  k návrhu na odvolanie predsedu SR 

STU a položil rečnícku otázku, ako sa majú cítiť študenti, keď sú stále obviňovaní z toho, že sú niekým 

manipulovaní, ovládaní a platení.  

Senátor Janíček vidí problém Správnej rady STU v jej predsedovi a navrhuje aby bol odvolaný.  

Ďalšie príspevky do diskusie k tejto časti už neboli. 

 

Predseda AS STU k tomuto bodu rokovania po skončení diskusie pristúpil k schvaľovaniu 

uznesenia AS STU. 

Uznesenie č. 3.1/2021 

Akademický senát STU sa zaoberal pôsobením predsedu Správnej rady STU doc. RNDr. Milana 

Ftáčnika, CSc., ktoré viedlo k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena STU vo verejnosti aj 

v očiach ostatných vysokých škôl. Svojím konaním stratil dôveru akademickej obce v objektívne 

konanie v prospech STU.  

AS STU žiada, aby predseda SR STU doc. Ftáčnik vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie 

člena SR STU menovaného ministrom v Správnej rade STU.  

Predseda AS STU dal hlasovať o uznesení. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 29     proti : 2    zdržal sa : 6 ) 

AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2021 väčšinou hlasov. 

 

C / Politické zasahovanie do orgánov samosprávy univerzít   

V súvislosti s predošlým prejednávaným bodom diskutovali členovia P AS a hostia o prerastaní 

politiky do akademickej sféry a o nedôvere k politikom, ktorým bolo preukázané porušenie zákona 

a etiky pri získavaní akademických titulov a napriek tomu naďalej pôsobia vo funkciách. Tieto 

skutočnosti dávajú verejnosti, akademickým obciam univerzít a predovšetkým všetkým poctivým 

študentom  bezprecedentný negatívny signál o etickom chovaní najvyšších reprezentantov štátu. Je to 

zjavný prejav papalášizmu a vytvárania nepostihnuteľnej skupiny „našich ľudí“, ktorá si môže dovoliť 

všetko. 

Zjavným prejavom významného zasahovania aktívnych politikov do života vysokých škôl, čo je 

v rozpore s ustanovením zákona o vysokých školách, je nominácia politicky nominovaných riadiacich 
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pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ministrom školstva do správnych rád 

verejných vysokých škôl.  

Do Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

nominoval aj sám seba za člena SR. Na webovej stránke https://uniba.sk/o-univerzite/organy 

uk/spravna-rada-uk/zlozenie/ je uvedené: 

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, (1. funkčné obdobie, 6 

ročné od 20. 07. 2020) 

Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, (1. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017). 

Do Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nominoval minister Gröhling 

MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH., štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR. 

                       

Účasť ministra Gröhlinga v Správnej rade verejnej vysokej školy je absolútny konflikt záujmov,                        

pretože ako minister prideľuje Univerzite Komenského finančnú dotáciu a ako člen Správnej rady                          

Univerzity Komenského ju schvaľuje. Je to precedens, ktorý nemá v novodobej histórii vysokého 

školstva obdobu. 

Prijaté uznesenie P AS k tomuto bodu: 

Uznesenie č. 5/28/01/2021 

Akademický senát STU dôrazne žiada ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby zjednal 

nápravu v zmysle dodržania ustanovení zákona o apolitickosti akademickej pôdy a odvolal všetkých 

aktívnych politikov a členov politických strán v samosprávnych orgánoch vysokých škôl, teda aj zo 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Predseda AS STU otvoril k uvedenej problematike diskusiu. 

Senátor Bittera  iba pre informáciu  o nomináciách do správnych rád zosumarizoval pôsobenie 

politikov na slovenských verejných VŠ a spomenul aj príklad z Čiech. 

 

K návrhu uznesenia č. 4.1/2021: 

Predseda AS STU poveruje Legislatívnu komisiu AS STU pripraviť a naformulovať definíciu tohto 

uznesenia na najbližšie zasadnutie AS STU. 

 

D /  Doručenie návrhu na odvolanie rektora STU prezidentke SR 

Ďalším bodom rokovania PAS bola informácia predsedu AS STU prof. Peciara o stave vybavenia 

návrhu na odvolanie rektora STU prof. Fikara ministrom školstva p. Gröhlingom. V rámci diskusie 

bol na návrh prof. Jelemenského opätovne detailne preverený postup dodržania všetkých ustanovení 

zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov týkajúcich sa odvolania rektora. Tento návrh bol 

akceptovaný a na mieste detailne preverený a bolo konštatované, že postup odvolania rektora je 

v absolútnom súlade s platnými predpismi. 

K prezentovanej časovej postupnosti korešpondencie s ministrom školstva uviedol predseda AS novú 

informáciu: dňa 25.01.2021 poslal predseda AS STU v zmysle infozákona otázku na MŠ, či už 

minister postúpil návrh na odvolanie rektora prezidentke SR. Dňa 28.01.2021 dostal nasledovnú 

odpoveď: „Nakoľko nebolo možné zo strany ministerstva bez vyjadrenia rektora a predsedu 

Akademického senátu STU posúdiť niektoré okolnosti zasadnutia, ministerstvo si vyžiadalo od 

vysokej školy stanovisko. Odpoveď bola ministerstvu doručená minulý týždeň. Momentálne 

ministerstvo preveruje skutočnosti uvedené v odpovedi a následne bude postupovať v zmysle 

zákona.“ 

Následne predseda AS STU detailne informoval o obsahu písomnej korešpondencie s ministrom 

školstva a prítomní senátori dostali kompletnú korešpondenciu k dispozícii. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí AS STU dňa 26.10.2020 boli splnené všetky podmienky na 

odvolanie rektora bez akýchkoľvek pochybení, minister školstva bude vyzvaný, aby bezodkladne 

postúpil návrh na odvolanie rektora na rozhodnutie pani prezidentke a tá by mala rozhodnúť o návrhu. 

V čase prípravy novej akreditácie svojím nekonaním spôsobuje minister problémy v orgánoch 

akademickej samosprávy STU v oblasti nastavenia kompetencií a zodpovednosti osôb za akreditáciu. 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy
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Prijaté uznesenie P AS k tomuto bodu: 

Uznesenie č. 6/28/01/2021 

Akademický senát STU dôrazne žiada ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby bezodkladne 

doručil návrh na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. prezidentke SR, ako mu to 

prikazujú príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a ukončil neodôvodnené preskúmavanie 

procesu odvolania a obštrukcie pri doručení návrhu prezidentke SR. 

Predseda AS STU otvoril k uvedenej problematike diskusiu. 

Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU prečítal uznesenie PAS STU a dal o ňom hlasovať. 

Uznesenie č. 5.1/2021 

Akademický senát STU dôrazne žiada ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby bezodkladne 

doručil návrh na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. prezidentke SR, ako mu 

to prikazujú príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a ukončil neodôvodnené preskúmavanie 

procesu odvolania a obštrukcie pri doručení návrhu prezidentke SR. 

Predseda AS STU dal hlasovať o uznesení. 

Prezentovalo sa 37 členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 28     proti : 0    zdržal sa : 9 ) 

AS STU schválil uznesenie č. 5.1/2021 väčšinou hlasov. 

 

E/ Zhodnotenie kompetentnosti ministra školstva v oblasti riadenia rezortu 

V súvislosti s horeuvedenými uzneseniami diskusia na zasadnutí PAS pokračovala aj na tému výzvy 

ministrovi školstva na odstúpenie z funkcie. Aj napriek skutočnosti, že sa prítomní senátori zhodli na 

naplnení dôvodov pre odstúpenie ministra, a to z dôvodu straty kompetentnosti a ochoty riešiť 

problémy vysokého školstva s reprezentáciami vysokých škôl, zaťahovaním politiky do chodu 

vysokých škôl, straty autority a dôvery akademickej obce, túto otázku P AS STU nakoniec neuzavrelo 

uznesením a uznesenie k tomuto bodu bude predmetom jednania na zasadnutí AS STU dňa 

01.02.2021. 

Predseda AS STU otvoril k uvedenej problematiku diskusiu. 

Senátor  Čaplovič  v rámci diskusie prečítal  návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 

 

Akademický senát STU žiada okamžité odstúpenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Branislava Gröhlinga z nasledujúcich dôvodov: 

1. Ako osoba  usvedčená z plagiátorstva  je top manažérom rezortu, ktorý je zodpovedný za 

etiku, morálku a česť celej pedagogickej, vedeckej a výskumnej obce Slovenskej republiky, 

čo je nezlučiteľné  s etickými princípmi, deklarovanými demokratickou spoločnosťou. 

Vo svetle podobných afér v susedných štátoch s vysokým citom pre morálny kredit politickej 

reprezentácie hrubo poškodzuje dobrého meno Slovenskej republiky v zahraničí a vedome 

našu republiku zaraďuje na úroveň „banánových republík“,  

2. Ako minister súhlasil a bez diskusie s dotknutými predstaviteľmi univerzít a výskumných 

inštitúcií podpísal v troch krokoch presun  finančných prostriedkov EU v objeme viac ako 300 

miliónov EUR z oblasti vedy a výskumu, ktoré pre rozvoj tejto oblasti dohodla slovenská 

vláda s Európskou úniou po roku 2017, do iných programových oblastí. Tento odliv financií 

zásadne ovplyvňuje už i tak kritickú situáciu v slovenskej vede, výskume a vysokom školstve, 

3. Je zodpovedný za prípravu legislatívnych zmien vo vysokom školstve bez predchádzajúcej 

diskusie s reprezentáciou VŠ, ktoré zásadným spôsobom likvidujú akademické slobody 

vrátené univerzitám po roku 1989. Tým preukázal, že VŠ nerozumie a nechal sa ovplyvňovať 

úzkou skupinou osôb, ktorí si riešili svoje osobné manažérske zlyhania.  Týmto postupom 

vyvolal zásadný odpor akademickej obce Slovenska,   



 

Zápisnica č. 1/2021  AS STU zo dňa 1.2.2021 

4. Vedome brzdí  a ignoruje legislatívny proces odvolania rektora STU na návrh  Akademického 

senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave neodôvodneným preskúmavaním 

procesu odvolania, čo považujeme za hrubé porušenie akademických slobôd a negovanie 

vysokoškolskej autonómie garantovanej našou legislatívou od roku 1989,  

5. Komplikovaná situácia v rezorte, charakterizovaná dlhodobým nedostatkom financií, 

neriešenou diferenciáciou vysokých škôl a celým radom ďalších závažných problémov  si 

vyžaduje erudovaného manažéra a osobu znalú pomerov na mieste vrcholového manažéra 

rezortu – sme jednoznačne toho názoru, že pán minister takým manažérom určite nie je. 

Senátor Bittera navrhol pridať sa k vyhláseniu ŠRVŠ a koordinovať sa s inými AS univerzít, aby STU 

nebola zasa pranierovaná za prípadné pochybenia.  

Senátor Híveš navrhuje počkať na reakcie  akademických senátov ďalších  univerzít; určite by to bolo 

rozumnejšie vzhľadom na väčšiu „údernú“ silu viacerých AS univerzít.   

Senátor Chmelko navrhuje prihlásiť sa k Výzve ŠRVŠ, aby dotknutí predstavitelia vlády vrátili svoje 

vysokoškolské tituly. 

V tejto diskusii vystúpili ešte viacerí diskutujúci senátori so svojimi príspevkami. 

Senátor Čaplovič po zvážení viacerých príspevkov stiahol predložené uznesenie s tým, že bude 

predmetom ďalšej diskusie a po prepracovaní bude predložené na ďalšie zasadnutie AS STU. 

Ďalšie príspevky do diskusie k tejto časti už neboli. 

 

K bodu 4/ Aktuálne otázky STU – predniesol prorektor Maravčík 

 KŠ STU zasadá podľa potreby, COVID-19 - stav k 15.1.2021 (bližšie info OM) 

o 16 aktívnych prípadov študentov (pozitivita 0,16%) 

o 18 aktívnych prípadov zamestnancov (pozitivita 0,18%) 

o   7 študentov v karanténe  

o   6 zamestnancov v karanténe 

 MŠVVaŠ SR uverejnilo finálny rozpis dotácie na rok 2021 

o iba 4 univerzity majú navýšený rozpočet, STU je medzi nimi. Celkovo 63 mil, 

prírastok 0,9 mil. 

 KZ na rok 2021 boladoručená, pripomienky dekanov zapracované, pristupuje sa k vyjed-

návaniu s UOO STU 

 Výzvy COVID-19 

o STU pripravila 9 výziev, z ktorých 5 je vo fáze podpisu 

 VSK - aktuálne info 

o 13.1.2021 sa o 14:00 hod. uskutočnila verejná on-line diskusia, niekoľko stoviek 

účastníkov 

 14.1.2021 - zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu 

dlhodobého strategického výskumu, STU iniciovala odpoveď v rámci V7+SAV a aj návrh na 

rokovanie Rady Vlády pre VTaI 

 21.1.2021 - spoločné zasadnutie manažmentov STU/UK/SAV 

o prerokovanie projektov ACCORD (UK+STU), TEAMING (SAV+ STU), SASPRO 

II (STU+UK+SAV), nový projektový zámer CEVIS (UK+SAV+STU) 

o budú iniciované stretnutia s predsedom BSK, primátorom mesta Bratislava, 

predsedom SAV a rektormi STU a UK po vedecko-administratívnej stránke  

 novela VŠ zákona - vyhlásenie UK - V STU sa uznieslo na pripojení sa k vyhláseniu UK 

 téma: o údajnom plagiátorstve ministerky rakúskej vlády 

o bola ustanovená osobitná komisia na prešetrenie podnetu týkajúceho sa priebehu 

obhajoby a obsahu dizertačnej práce Mag. Christine Aschbacher, PhD. 

o poskytovaním informácií o priebehu vyšetrovania bol poverený prof. Kopáčik, ktorý 

je zároveň predsedom komisie 

Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli. 
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K bodu 5/ - Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU 

Predseda AS STU informoval o abdikácii podpredsedu ŠČ AS STU Bc. Milana Švolíka listom 

23.11.2020 z funkcie.  Je preto potrebné, aby si ŠČ AS STU zvolila podpredsedu ŠČ AS STU. 

 

Predseda AS STU vyzval predsedu sčítacej komisie ŠČ AS STU k vykonaniu volieb podpredsedu ŠČ 

AS tajným hlasovaním. Prítomní študenti sa odobrali mimo Zasadaciu miestnosť vykonať tajnú voľbu. 

 

Sčítacia komisia ŠČ AS STU  konštatovala: 

Počet oprávnených voličov:                       15 

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:                                     9 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:         9 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:        9 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:                                                0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 9 

 

Zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov: 

 

1, Denis Eke         Počet hlasov za:   7   Počet hlasov proti:   1            Zdržal sa:     1 

 

Záver: 

Sčítacia komisia konštatovala, že podpredseda ŠČ AS STU nebol zvolený z dôvodu, že 

navrhnutý kandidát nezískal potrebný počet hlasov. 

  

Predseda AS STU konštatoval, že opakované voľby podpredsedu ŠČ AS STU sa uskutočnia na 

najbližšom riadnom zasadnutí AS STU. 

 

K bodu 7/ Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Zásady výberového 

konania na STU 

Prorektor Moravčík vyzval spracovateľa materiálu prorektora Kopáčika, aby informoval senátorov 

o predkladanom materiáli. 

Materiál upravuje ustanovenia vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov s cieľom zosúladiť jeho znenie s 

ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

LK AS STU mala pripomienku k Poznámkam pod čiarou – je potrebné ich konkretizovať. 

LK odporúča schváliť predložený materiál s pripomienkami. 

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

Akademický senát STU schvaľuje návrh vnútorného predpisu Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu 

číslo 1/2013 Zásady výberového konania na STU s pripomienkami. 

Diskusia: 

Senátor Bittera požiadal pror. Kopáčika o skorší dátum účinnosti prerokovávaného dodatku, aspoň 

1.marec 2021.  

Prof. Kopáčik prisľúbil termín 25.2.2021 ako najskorší možný termín a zároveň dohodnutý s dekanmi 

fakúlt. 

Návrh uznesenia č.6.1/2021 

Akademický senát STU schvaľuje návrh vnútorného predpisu Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu 

číslo 1/2013 Zásady výberového konania na STU s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia: 

Prezentovalo sa 34  členov  AS STU. 
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Hlasovanie :  

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

AS STU schválil uznesenie č. 6.1/2021 jednomyseľne. 
 

Predseda AS STU navrhol body 6., 8. a 9. programu zasadnutia AS STU z dôvodu pokročilého času 

a potreby dostatočného priestoru na prerokovanie presunúť na pokračujúce zasadnutie AS STU, ktoré 

by sa malo konať o týždeň dňa 08.02.2021. 

Predseda AS STU dal hlasovať o tomto návrhu: 

Prezentovalo sa 35  členov  AS STU. 

Hlasovanie :  

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

AS STU odsúhlasil návrh na preloženie prerokovania bodov 6., 8. a 9. na pokračujúce zasadnutie AS 

STU jednomyseľne. 

 

K bodu 10/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní posledného (v bodoch 2. a 3. na žiadosť MTF bol 

v oboch prípadoch posunutý začiatok doby nájmu na 01.04.2021)  doručeného  materiálu dištančne aj 

s jeho doplnením a uviedol, že údaje uvedené v materiáli boli overené aj na príslušných fakultách. 

K materiálu neboli členmi EK žiadne pripomienky. 

  Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 7.1/2021: 

Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku 

uvedeného v tabuľke číslo 1 až 16  tohto materiálu.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 34   proti: 0,    zdržal sa: 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 7.1/2021 väčšinou hlasov. 

 
1. Nájomca: STATEM s.r.o., Štetinová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 286 338, 

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava  I, oddiel: Sro, vložka č. 39828/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k zmluve č. 2/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom 

č.1 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 31.03.2021 sa odo dňa 01.04.2021 predlžuje doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí 

bloku ,, B2/1“ budovy SvF STU, I.Karvaša 2 v Bratislave, miestnosť č.5 o výmere 18 m2 do 

31.03.2024, 

predmet nájmu celkom o výmer 18,00m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie administratívnych činností súvisiacich s projektovou činnosťou nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2015 - 31.03.2024 

 Nájomné:              

 

nebytové priestory spolu (18 m2) - 92,00 €/m2/rok, t. j. spolu ročne 1 656,00 €.  

štvrťročná výška nájomného je 414 €, 

nájomné spolu ročne: 1 656 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 
zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroka. Prípadný 
preplatok bude vrátený formou zápočtu, t.j. odpočtom z prvej nasledujúcej zálohovej faktúry 
po vyúčtovaní polroka. 

 Predkladá: dekan SvF 

 

2. Nájomca: HZDR lnnovation GmbH, Bautzner Landstr. 400, 01328 Dresden, Germany, IČO: DE 182 

302 853  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci v priestoroch Univerzitného 

výskumného parku  MTF STU v Trnave, miestnosť č.151 o výmere 90,00 m2, exteriérová 

plocha medzi miestnosťami č.026 a č.027 o výmere 24,00 m2 

predmet nájmu celkom o výmer 114,00m2. 
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 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2021 – 31.03.2023 

 Nájomné: nebytový priestor spolu (114m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 5 700 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1425 €, 

nájomné spolu ročne: 5 700  €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií (voda, teplo a el. energia)a služieb vo  

výške 207 € bude nájomca uhrádzať štvrťročne vždy do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich  

refundáciu (faktúry), ktorej prílohou bude doklad preukazujúci skutočne vynaložené náklady  

k predmetnej službe.  

 Predkladá: dekan MTF STU 

 

3. Nájomca: HZDR lnnovation GmbH, Bautzner Landstr. 400, 01328 Dresden, Germany, IČO: DE 182 

302 853 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci v priestoroch Univerzitného 

výskumného parku  MTF STU v Trnave, miestnosť č.015 o výmere 34,40 m2, miestnosť 

č.013 o výmere 98,60 m2 a miestnosť č. 113 o výmere 19,20 m2,  

predmet nájmu celkom o výmer 152,20m2. 

 Účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2021 – 31.03.2030 

 Nájomné: nebytový priestor spolu (152,20 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 7 610 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1902,50 €, 

nájomné spolu ročne: 7 610  €/rok,  

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií (voda, teplo a el. energia)a služieb vo  

výške 470 € bude nájomca uhrádzať štvrťročne vždy do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich  

refundáciu (faktúry), ktorej prílohou bude doklad preukazujúci skutočne vynaložené náklady  

k predmetnej službe.  

 Predkladá: dekan MTF STU 

 

4. Nájomca: MIKOM SERVIS spol. s.r.o., Červeňákova 11, 841 01 Bratislava, IČO: 35 858 427 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 28879/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 6 k zmluve č. 10/2014 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č.5 s dobou nájmu od 

01.02.2014 do 31.01.2023 sa od 01.01.2021 rozširuje predmet nájmu a zvyšuje sa výška 

nájomného; dočasne nepotrebný majetok nachádzajúci sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3 

v BA, v bloku B  č. dverí 702 o výmere 21,56m2 a priberá sa skladový priestor v objekte D 

v suteréne (-3,60) a č. S 06 o výmere 14,50 m2, 

predmet nájmu spolu: 36,06m2. 

 Účel nájmu: kancelársky a skladový priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.02.2014 – 31.01.2023 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (21,56m2) – 58,19 €/m2/rok, t. j. 1 254,57€/rok, 

skladový priestor (14,50 m2) – 15,00 €/ m2/rok, t. j. 217,50 €/rok 

štvrťročná výška nájomného je 368,02 €, 

nájomné spolu ročne: 1 472,07 €/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 

 

5. Nájomca: Lucent Labs, s.r.o., Obchodná 15, 811 06 Bratislava, IČO: 43 961 061, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50810/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 76/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č.1 a č.4 s dobou nájmu od 01.11.2016 do 30.03.2024 sa od 01.01.2021 mení 

predmet nájmu a zvyšuje sa výška nájomného, predmet nájmu je dočasne nepotrebný 
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majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova C na prízemí  

a to laboratórny priestor č. P 022 o výmere  65,39 m2, 

predmet nájmu spolu: 65,39 m2. 

 Účel nájmu: laboratórny priestor 

 Doba nájmu: 01.11.2016 – 30.03.2024 

 Nájomné:              

 

laboratórny priestor (65,39m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 2 157,87 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 539,46 €, 

nájomné spolu ročne: 2 157,87 €/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 

 

6. 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. 6 k Nájomnej zmluve č. 49/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č.1 až č.5 s dobou nájmu od 01.01.2019 do 31.12.2020 sa odo dňa podpisu 

Dodatku č. 6 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 31.06.2021, 

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) – 20,76 €/m2/rok, t. j. 303,20 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 75,80 €, 

nájomné spolu ročne: 303,20 €/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   

 

7. Nájomca: Moving Medical Media s.r.o., Lopenícka 24, 831 02 Bratislava, IČO: 50 179 071 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109397/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 54/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou 

nájmu od 01.04.2019 do 30.03.2021 sa od 01.04.2021 mení predmet nájmu a predlžuje sa 

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

FIIT STU, Ilkovičova 2 v BA, pozostávajúci z priestorov na 6. NP kancelárie č. 6.17 o výmere 

11,99 m2 a kancelárie č. 6.18 o výmere 12,22 m2. Príslušenstvo NP je spoločný priestor a 

využitie kuchynky o výmere 13,5 m2 x 0,2 index, do 31.03.2024. 

predmet nájmu spolu: 24,21m2. 

 Účel nájmu: spojené s predmetom jeho podnikateľskej činnosti, najmä počítačové služby, služby súvisiace 

s počítačovým spracovaním údajov  

 Doba nájmu: 01.04.2019 – 31.03.2024 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (24,21m2) – 125,576 €/m2/rok, t. j. 3 040,20 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného Je 760,05 €, 

nájomné spolu ročne: 3 040,20 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

Náklady na dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou vo výške 715,97 EUR  

(za 12 mesiacov),  t.j. 59,66 EUR/ mesiac s platnosťou od 1.04.2021 do 31.03.2024. Tieto 

náklady bude FIIT STU fakturovať mesačne, a to od 15 dňa príslušného mesiaca. 

 Predkladá: dekan FIIT STU 

 

8. Nájomca: Kyokushin karate Oyama dojo - Gabčíkovo., Vajašská ulica 928/1, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 

37 984 683,  
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nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1-900/90- 

24810. 

 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 68/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov 

s dobou nájmu od 01.05.2019 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 predlžuje doba trvania  

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na 

Dunajskej ul. č. 1353, Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový priestor 

o výmere 75 m2 nachádzajúci sa na prízemí vstupného  objektu č. 2 do 31.12.2021, 

predmet nájmu spolu vo výmere 75 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti 

 Doba nájmu: 01.05.2019 – 31.12.2021 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 525 €/ročne. 

štvrťročná výška nájomného je 131,25 €, 

nájomné spolu ročne: 525 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, elektrickej energie, kúrenie, OLO, 

údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej údržby, revízna činnosť, pomerná časť 

dane z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 

 

9. 

 
Nájomca: Juraj Fenes – AUTOŠKOLA, Žabia ulica 1096, 930 05 Gabčíkovo, IČO:  32 307 896, 

nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský regiter č. Žo-1190/1992.    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2014 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 

s dodatkami č.1 až č.7 s  dobou nájmu od 01.02.2014 do 31.12.2020 sa od 

01.01.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, oddelená časť 

pozemku ÚZ STU Gabčíkovo, parc. č. 3991 (parkovisko) vo východnej časti areálu o výmere 

prenajatej plochy 7 831m2  do 31.12.2021, 

predmet nájmu spolu: 7 831 m2 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu v  nepravidelných intervaloch na praktický výcvik vedenia 

osobných motorových vozidiel. 

 Doba nájmu: 01.02.2014 – 31.12.2021 

 Nájomné: voľná plocha (7 831 m2) - 717,00 €/rok  

štvrťročná výška nájomného je 179,25 €, 

nájomné spolu ročne: 717,00 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové náklady ako aj pomerná časť dane z 
nehnuteľnosti 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 

 

10. Nájomca: TECHNOMONT Nitra, Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 50 575 228, 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Nitra, oddiel č. Sro, vl. č. 41932/N.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 99/2016 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č.3 s dobou 

nájmu od 01.01.2017 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 predlžuje doba trvania nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove ÚZ STU na 

Dunajskej ul. č. 79, Gabčíkovo. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytový priestor 

o výmere 84,00 m2 pozostávajúci z kancelárskych miestností č. 6 a č. 8 nachádzajúcich sa na 

prízemí objektu č. 6 ÚZ STU Gabčíkovo do 31.12.2021,   

predmet nájmu spolu vo výmere 84,00 m2. 

 Účel nájmu: administratívne práce a práce spojené s predmetom podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.12.2021 

 Nájomné:              

 

miestnosti č. 6 a č. 8  - ( 84,00 m2) – 8,00 €/m2/rok, t. j. 672,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 168,00 €, 

nájomné spolu ročne: 672,00 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1 
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 Náklady za 

služby a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať mesačne vo výške 131,44 € (za dodávku vody, elektrickej energie, kúrenie, OLO, 

údržba, opravy v prenajatých priestoroch v rámci bežnej údržby, revízna činnosť, pomerná časť 

dane z nehnuteľností) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ Gabčíkovo 

 

 

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

je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81144/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 20/2017 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č.2 s dobou 

nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2022 sa od 01.01.2021 rozširuje sa predmet nájmu a zvyšuje 

sa výška nájomného za užívanie nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte SvF STU 

na Technickej ul. 5 v BA, sklad č. 101.3 o výmere 19,30m2, kancelária číslo 104.2 o výmere 

19,40m2, sociálne zariadenie o výmere 1,92 m2, sociálne zariadenie o výmere 7,28 m2 do 

30.06.2022, 

predmet nájmu spolu: 47,90m2.   

 Účel nájmu: výkon administratívnych prác a skladovanie agendy súvisiacej s podnikaním nájomcu 

 Doba nájmu: 01.07.2018 - 30.06.2022 

 Nájomné:              

 

kancelárske priestory  (19,40 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 970,00 €/rok, 

skladové priestory  (19,30 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 289,50 €/rok, 

komunikačné priestory  (7,28 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 109,20 €/rok, 

sociálne zariadenia  (1,92 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 38,40 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 351,77 €, 

nájomné spolu ročne: 1 407,10 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za 

služby a energie: 
polročne, nájomcovi fakturované do 15. dňa 1. mesiaca nasledujúceho polroka so 
splatnosťou 7 kalendárnych dní 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 

12. Nájomca: SK.AGROW s.r.o., Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa, IČO: 50 504 304, 

nájomca je zapísaný v OR OS  Trnava, oddiel Sro., vložka č.: 38389/T 

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

č. 9 v BA, nachádzajúci sa v novej budove na druhom nadzemnom podlaží, pozostávajúci 

z kancelárskeho priestoru o výmere 91,10 m2, kuchynského priestoru o výmere 35,90 m2, 

skladového priestoru o výmere 35,60 m2 a serverovne 1,00 m2, príslušenstvom nebytového 

priestoru sú aj spoločné priestory o výmere 31,90 m2, 

predmet nájmu spolu: 195,50 m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel v súlade s predmetom 

svojej podnikateľskej  činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2021 – 31.12.2025 

 Nájomné:              

 

kancelárske priestory (91,10 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 7 288,00 €/rok, 

kuchynské a skladové priestory (71,50 m2) – 30,00 €/m2/rok, t. j. 2 145,00 €/rok, 

serverovňa (1,00 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 15,00 €/rok, 

spoločné priestory (15,00 m2) – 31,90 €/m2/rok, t. j. 478,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 2481,63€, 

nájomné spolu ročne: 9 926,50 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb bude  

vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí 

štvrťroka 

vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi 

formou zápočtu. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 

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

v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013.  
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13 Nájomca: Panza Robotics, s. r. o., Štefánikova 4, 917 01 Trnava, IČO: 53 330 633 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47744/T. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove 

FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v Bratislave v suteréne bloku D pozostávajúci zo skladového 

priestoru č. S 07 o výmere 12,82 m2 a skladového priestoru č. S 08 o výmere 14,50 m2, 

predmet nájmu spolu: 27,32 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel v súlade s predmetom svojej 

podnikateľskej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2021 – 31.12.2024 

 Nájomné: skladový priestor (27,32m2) – 15,00€/m2/rok, t. j. 409,80 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 102,45 €, 

nájomné spolu ročne: 409,80 €/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 

 

 

K bodu 11/ - Návrh Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

Materiál je predložený na prerokovanie v AS STU z dôvodu zmien v Organizačnom poriadku 

Rektorátu STU súvisiacich so zmenou organizačného zaradenia Útvaru ľudských zdrojov. 

LK AS STU prerokovala materiál odporúča schváliť materiál bez pripomienok. 

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

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh Dodatku číslo 9 

k Organizačnému poriadku Rektorátu STU a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať. 

Diskusia: 

Senátor Bittera sa opýtal, či sa neuvažovalo pri tomto dodatku s pridaním Oddelenia kvality do 

organizačnej štruktúry rektorátu. 

Prorektor Moravčík odpovedal, že v oblasti vedy a výskumu sa pripravuje a pravdepodobne vznikne 

Útvar kvality. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 8.1/2021: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval návrh Dodatku číslo 9 

k Organizačnému poriadku Rektorátu STU a odporúča rektorovi predmetný dodatok vydať. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 34   proti: 0,    zdržal sa: 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2021 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 12/ - Návrh na založenie inej právnickej osoby - Inteligentná mobilita Slovenska 

Materiál bol predložený v zmysle  ustanovenia § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 

s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 

lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

LK AS STU prerokovala materiál odporúča schváliť materiál bez pripomienok. 

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

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom na založenie inej právnickej osoby Inteligentná mobilita Slovenska a s peňažným vkladom 

do tejto právnickej osoby a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu Správnej rade STU. 



 

Zápisnica č. 1/2021  AS STU zo dňa 1.2.2021 

Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 9.1/2021: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom na založenie inej právnickej osoby Inteligentná mobilita Slovenska a s peňažným vkladom 

do tejto právnickej osoby a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu Správnej rade STU. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 9.1/2021 jednomyseľne. 

 

K bodu 13/ - Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby - Poradenské služby a konzultácie 

v doprave, o. z.. 

Prorektor Moravčík vysvetlil, že sa jedná o nové združenie; Stavebná fakulta a Fakulta architektúry a 

dizajnu STU dáva návrh na peňažný vklad – ročný členský príspevok. 

Materiál je predkladaný v zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá vkladania peňažných 

vkladov alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 

 Predmetom vkladu je ročný členský príspevok STU vo výške 500 €. 

 Cieľom združenia je najmä: podpora výskumu, vývoja, inovácií v oblasti prírodných a technických 

vied všeobecne pre oblasť mobility, osobitne v koľajovej doprave v integrácií s ostatnými druhmi 

dopravy 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča ho schváliť materiál bez pripomienok. 

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

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom na peňažný vklad do inej právnickej osoby (Poradenské služby a konzultácie v doprave, o. 

z.) a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

STU. 

Diskusia: žiadne príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 10.1/2021: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom na peňažný vklad do inej právnickej osoby (Poradenské služby a konzultácie v doprave, o. 

z.) a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

STU. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 10.1/2021 jednomyseľne. 

 

 Predseda AS STU navrhol prerušiť o 19:00 hod. zasadnutie senátu. 

Návrh uznesenia č. 11.1/2021: 
Akademický senát STU navrhuje prerušenie zasadnutia a jeho pokračovanie dňa 08.02.2021 o 13:00 

hod.. Miesto konania zasadnutia AS STU: Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35   proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 11.1/2021 jednomyseľne. 

 

 Pokračujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.02.2021 o 13:00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča. 

 Zasadnutie  Predsedníctva AS STU je plánované na 15.02.2021 o 14:00 hod. na rektoráte 

STU. 

 Zasadnutie AS STU je plánované na 01.03.2021. 



 

Zápisnica č. 1/2021  AS STU zo dňa 1.2.2021 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

              

 Marián Peciar, v. r.  

                        predseda AS STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Milan Naď, v. r.                  ..................................... 

 

František Ridzoň, v. r.          .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 01.02.2021: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


