AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 21
zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. 12. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov
Ospravedlnení: J. Lelák (FEI), M. Buranovský, I. Siláči (FA), D. Cagáňová, N. Horňáková
(MTF)
Neospravedlnení: A. Ház, L. Uhorskaiová (FCHPT), B. Somora (FA), L. Šarkőzi (MTF)
Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, G. Juhás, JUDr. M. Haladejová, E. Jevčáková,
K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.
K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
Danica Rosinová, Michal Hanic
a za skrutátorov:
Elena Gramatová, Róbert Móro
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU 25. 11. 2013
4. Ţiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie Koncesnej
zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU
5. Rôzne
Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:
Prezentovalo sa 34 členov AS
(za – 34, proti – 0, zdrţal sa – 0)
AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadania AS STU 28. 10. 2013
P AS STU pred rokovaním AS STU nezasadal, nakoľko na ostatnom zasadaní AS STU 25.
11. 2013 bol určený jediný bod programu – koncesná zmluva, ku ktorej sa mali vyjadriť
ekonomická a legislatívna komisia AS STU.
K zápisnici z 25. 11. 2013 neboli pripomienky, z uznesení nevyplynuli termínované úlohy.
K bodu 4 – Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie Koncesnej
zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU
Rektor úvodom pripomenul, ţe koncesnou zmluvou sa mal vyriešiť problém stravovania
zamestnancov na FEI.
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Predseda LK AS informoval, ţe legislatívna komisia sa zaoberala návrhom koncesnej
zmluvy, ktorá bola upravená v zmysle pripomienok, nie však v plnom rozsahu. LK AS
odporúča členom AS STU dať predchádzajúci písomný súhlas AS STU na uzatvorenie
koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU.
LK AS sa však nestotoţňuje s prípravou zmluvy a odporúča rektorovi, aby spôsob prípravy
zmluvy dal prekontrolovať, a v tomto zmysle navrhuje AS prijať uznesenie.
Predseda EK STU uviedol, ţe zmluva sa javí nevýhodná pre STU a je nastavená ako
prakticky nevypovedateľná. EK podmieňuje schválenie zmluvy prijatím uznesenia, ţe všetky
náklady spojené s touto zmluvou bude znášať FEI, poţaduje tieţ písomné stanovisko
právneho oddelenia STU, ţe zmluva je v poriadku.
Diskusia:
Dlhšia diskusia sa týkala moţnosti stravovania sa zamestnancov FEI v iných jedálňach, ktoré
patria STU a naopak, moţnosť stravovania sa zamestnancov iných fakúlt na FEI. Členovia AS
STU upozornili na bod 3.5 zmluvy, v ktorom si koncesionár vyhradzuje právo byť jediným
dodávateľom stravy pre zamestnancov FEI. Taktieţ nie je v zmluve ošetrené stravovanie
zamestnancov FIIT.
Dekan FEI odpovedal, ţe otázka stravovania zamestnancov FIIT v uvedenej predmetnej
prevádzke sa v zmluve nerieši. Podľa informácií, ktoré dekan má, zmluva nebráni
zamestnancom FEI stravovať sa v iných stravovacích zariadeniach STU, bráni len FEI
zazmluvniť iného dodávateľa na poskytovanie stravy zamestnancom FEI.
B. Roháľ-Ilkiv upozornil, ţe zmluva dáva moţnosť voľne, bez súhlasu dekana organizovať
iné podujatia na pôde stravovacej jednotky, koncesionár má len ohlasovaciu povinnosť. Treba
rešpektovať, ţe jedáleň je na akademickej pôde, v zmluve chýba kontrolný mechanizmus.
Ďalšie pripomienky sa týkali ankety, ktorá má vyjadriť spokojnosť resp. nespokojnosť so
stravovacími sluţbami. V zmluve je zakotvené, ţe anketa bude platná, len keď sa na nej
zúčastní nadpolovičná väčšina zamestnancov FEI.
Pripomienka bola aj na meranie odberu energií. Prečo sa pri rekonštrukcii neinštalovali
merače?
Viacerí senátori vyslovili obavy, ţe prípadné následky nehospodárnosti bude znášať celá
STU.
Mnohí členovia AS STU kritizovali dĺţku rokov, na ktorú je návrh koncesnej zmluvy.
15 rokov predstavuje viac ako tri funkčné obdobia dekana aj rektora. Kto bude niesť
zodpovednosť za prípadné problémy? Členovia AS STU navrhovali, aby sa zmluva upravila
na etapy po piatich rokoch.
Dekan FEI uviedol, ţe takáto dlhá zmluvná lehota je ochranou nielen koncesionára, ale aj FEI
a bola zvolená s ohľadom na dosiahnutie priaznivej ceny jedla.
Rektor odpovedal, ţe ponuka 15 rokov bola v súťaţi.
I.Hudec sa opýtal, či koncesionár súhlasí s predloţenou upravenou zmluvou. Dekan FEI
odpovedal, ţe áno.
Na otázku predsedu AS STU, či je moţné legislatívne riešiť vhodnejším spôsobom /rozdeliť
na kratšie časove úseky/ navrhovanú platnosť koncesnej zmluvy 15 rokov, odpovedala JUDr.
Haladejová, ţe existuje viacero prijateľných riešení.
B. Kováč upozornil, ţe prenajímame akademickú pôdu a v zmluve nie je odvolávka na
vysokoškolský zákon. Mohol by tak vzniknúť problém, ak by koncesionár umoţnil
v predmetných priestoroch organizovať akcie pre akademickú pôdu nevhodné.
D. Petráš vyslovil nesúhlas s metódami, ktorými sa pripravila koncesná zmluva.
Rektor zhrnul problematiku, vyjadril sa, ţe zmluva na 15 rokov je dlhá, ale zmluva aj keď je
neštandardná, je šetrná z pohľadu cash flow, rieši stravovanie na FEI (sociálny rozmer pre
zamestnancov) a je tu moţnosť aj priebeţne ju upravovať.
Predseda EK AS predloţil návrh uznesenia, ktoré navrhla ekonomická komisia:
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Návrh uznesenia č.21.1/2013:
AS STU žiada vedenie STU zabezpečiť, aby náklady spojené s plnením koncesnej
zmluvy výlučne znášala FEI STU.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU
(za – 29, proti – 0, zdrţal sa – 6)
AS STU schválil uznesenie č. 21.1/2013
Predseda LK AS predloţil návrh uznesení, ktoré odporúča legislatívna komisia.
Návrh uznesenia č. 21.2/2013:
AS STU sa nestotožňuje s procesom prípravy koncesnej zmluvy. Odporúča rektorovi
vykonať kontrolu tohto procesu a o výsledku informovať AS STU. Termín: zasadanie
AS STU v januári 2014.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 25, proti – 0, zdrţal sa – 10)
AS STU schválil uznesenie č. 21.2/2013.
Návrh uznesenia č. 21.3/2013:
AS STU dáva predchádzajúci písomný súhlas na uzavretie „Koncesnej zmluvy
o prevádzke stravovacej jednotky“ s koncesionárom Delikanti, s. r. o., Nám. hraničiarov
35, 831 03 Bratislava, IČO: 46 884 033.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS
(za – 26, proti – 1, zdrţal sa – 8)
AS STU schválil uznesenie č. 21.3/2013.
K stravovaniu študentov sa vyjadril zástupca študentskej časti AS STU P. Beňo, ktorý
rekonštrukciu jedálne FEI vyhodnotil kladne a potvrdil, ţe strava je na dobrej úrovni.
J. Vajda sa opýtal, prečo je strava v zrekonštruovanej jedálni na ŠD Mladosť drahšia ako inde,
túto záleţitosť by mal riešiť rektorát, nakoľko do rekonštrukcie sa vloţili značné prostriedky.
K bodu 5 – Rôzne
Najbliţšie zasadanie AS STU bude 27. 1. 2014 o 14.00 hod.
Predseda AS STU uviedol, ţe stanovisko vo veci volieb do ŠČ AS FEI STU (od právneho
oddelenia R STU) je pre členov AS STU k nahliadnutiu na sekretariáte AS STU.
Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

Overili:
Danica Rosinová
Michal Hanic
Zapísala: Viera Jančušková
10. 12. 2013
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