
10. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

VYHODNOTENIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ
V ROKU 2004 

10.1  Dotácia zo štátneho rozpočtu

V roku 2004 bola poskytnutá Slovenskej technickej univerzite
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
školstva SR na základe uzatvorenej dotačnej zmluvy č.
316/2004 uzatvorenej dňa 2. 7. 2004, v zmysle zák. č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpi-
sov na realizáciu programu 077 01 „Poskytovanie vysokoškol-
ského vzdelania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl“
v celkovej výške 45 100 tis. Sk. Listom č. j.: 123/2004-5 zo
dňa 26. 1. 2004 bola poskytnutá Ministerstvom školstva SR
regulácia kapitálových transferov štátneho rozpočtu v celkovej
výške 13 000 tis. Sk, a to na individuálne výdavky vo výške
10 000 tis. Sk na „Rekonštrukciu objektov Mýtna 28 – 34“
a na systémové výdavky vo výške 3 000 tis. Sk na
„Rekonštrukciu kuchyne a jedálne ŠD Bottova, Trnava“.
Listom č. j.: 11366/2004-5 zo dňa 19. 7. 2004 bola poskytnutá
Ministerstvom školstva SR dotácia na individuálne výdavky
vo výške 7 000 tis. Sk na zapísanú stavbu v menovitom zoz-
name stavieb ako „Rekonštrukcia objektov Mýtna 28 – 34“, 
t. j. na výšku 42 000 tis. Sk. Listom č. j.: 15707/32206zo dňa
22. 10. 2004 bola poskytnutá Ministerstvom školstva SR dotá-
cia na systémové výdavky vo výške 9 300 tis. Sk na zapísanú
stavbu v menovitom zozname stavieb ako „Rekonštrukcia ku-
chyne a jedálne ŠD Bottova, Trnava“. Listom č. j.:
16339/35534 zo dňa 9. 11. 2004 bola poskytnutá
Ministerstvom školstva SR dotácia na systémové výdavky vo
výške 1 000 tis. Sk na zapísanú stavbu v menovitom zozname
stavieb ako „Rekonštrukcia atletického štadióna v areáli ŠD
Mladá garda“.

Rozostavané stavby z predchádzajúceho obdobia

Individuálne výdavky nad 100 000 tis. Sk:
„Rekonštrukcia objektov Mýtna 28 – 34“
Stavba bola zapísaná do menovitého zoznamu stavieb
Ministerstva školstva SR v roku 2001 s celkovým rozpočtovým
nákladom 150 000 tis. Sk. Na predmetnú stavbu bola poskytnu-
tá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
školstva SR vo výške 35 000 tis. Sk, neskôr zvýšená na 42 000
tis. Sk. Stavba je z hľadiska exteriéru kompletne zrekonštruova-
ná (strecha, vonkajšie obvodové múry a výplne otvorov). 
V interiéri sa vykonali asanačné práce na odstránenie priečok,
odľahčenie suterénu, murovanie priečok podľa nového dispozič-
ného riešenia, rozvody ÚK, elektro, vodoinštalácie. V roku
2004 bolo preinvestovaných na stavbe 56 924 970 Sk.
Preinvestovaná suma predstavuje čiastku pozostávajúcu z nevy-
čerpanej dotácie poskytnutej v roku 2003 vo výške 14 924 970
Sk a dotácie poskytnutej v roku 2004 vo výške 42 000 000 Sk.

Systémové výdavky do 100 000 tis. Sk:
„Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ŠD Bottova, Trnava“
Stavba je zapísaná v menovitom zozname stavieb Ministerstva

školstva SR na rok 2004 a bola poskytnutá dotácia zo štátne-
ho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR vo výš-
ke 19 400 tis. Sk. na realizáciu komplexnej rekonštrukcie ku-
chyne. Začatie stavby bolo posunuté z dôvodu oneskorenej
úpravy výšky dotácie zo strany Ministerstva školstva v obje-
me 9 300 tis. Sk až na 22. 10. 2004. Na stavbe sa zrealizoval
lapač tukov, stavebné úpravy a dodávka a montáž hlavného
rozvádzača, dodávka a montáž odsávacieho zariadenia v cel-
kovom objeme 4 353 tis. Sk. Stavba prechádza na realizáciu
do roku 2005.

Nové stavby

Systémové výdavky do 100 000 tis. Sk:
„Rekonštrukcia atletického štadióna ŠD Mladá garda“
Stavba bola zapísaná do menovitého zoznamu stavieb
Ministerstva školstva SR na rok 2004 s celkovým rozpočtovým
nákladom 26 915 tis. Sk a bola poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom MŠ SR vo výške 1 000 tis. Sk. a na
základe zmluvy o spolupráci so Slovenským atletickým
zväzom vo výške 3 000 tis. Sk na začatie zemných prác na sta-
venisku, odstránenie oporného múru dráhy, presunu zeminy a
zbúranie nevhodných objektov. Celkove sa preinvestovalo v ro-
ku 2004 v objeme 4 040 tis. Sk, a to za aktualizáciu projekto-
vej dokumentácie 45 tis. Sk a stavebné práce v hodnote 3 995
tis. Sk. Stavba prechádza na realizáciu do ďalšieho roku.

10.2  Fond reprodukcie 

Fond reprodukcie akumulovali predovšetkým Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie v objeme 821 tis. Sk, Rektorát STU
v objeme 1 337 tis. Sk a ŠD a J v objeme 12 356 tis. Sk. Spolu
teda bolo v rámci Slovenskej technickej univerzity naakumulo-
vaných 14 514 tis. Sk, ktoré sa použili na nasledovné akcie:

Rozostavané stavby z predchádzajúceho obdobia:
„Úprava hygienických zariadení v ŠD Mladá garda“
Úpravu nariadil svojím rozhodnutím okresný hygienik
v zmysle nových normatívov počtov študentov ubytovaných
v jednotlivých ubytovacích bunkách. Stavba prechádza ako
rozostavaná do roku 2005 s celkovým rozpočtovým nákladom
21 072 tis. Sk. Boli realizované sprchovacie boxy, WC samos-
tatne oddelené. Týmto spôsobom bolo v roku 2004 zrealizo-
vaných 26 sekcií v celkovej hodnote 12 356 tis. Sk.

„Rekonštrukcia posluchární CH 11 - CH 17 v objekte FCHPT“
Rekonštrukcia pozostáva zo zateplenia fasády objektu poslu-
chární, výmeny okien posluchární s prestupom tepla K 3, re-
pasácie vzduchotechnického zariadenia a rozšírenia kapacity
OST s meraním a reguláciou. Na výber zhotoviteľa diela bolo
vykonané verejné obstarávanie a s víťazným uchádzačom 
UNISTAV, s. r. o., Budmerice bola uzavretá zmluva o dielo
v hodnote 4 292 tis. Sk. V súčasnosti sú stavebné práce zreali-
zované v objeme 3 2275 tis. Sk a práce na technológii repasá-
cie vzduchotechniky a dodávka výmenníku DEKON v obje-
me 1 025 tis. Sk. V roku 2004 sa zrealizovali práce a dodávky
v hodnote 702 523 Sk. Predpoklad ukončenia prác je v hori-
zonte 3. 4. 2005.
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„Úpravy priestorov hale C v ťažkých laboratóriách SjF“
Úpravy v hale C v ťažkých laboratóriách Strojníckej fakulty sa
vykonávajú za účelom zmontovania linky na výrobu plastických
hmôt, ktorú venovala Plastika, a. s., Nitra pre študijné a výskum-
né účely FCHPT, na základe dohody dekanov SjF a FCHPT.
Stavbu realizuje fy Starko - Ing. Tatarko na základe vykonaného
výberu podprahovou metódou s nižšou cenou. Celkové rozpočto-
vé náklady po dodatkovaní základnej zmluvy o dielo sú 628 tis.
Sk. V roku 2004 sa zrealizovali práce v hodnote 118 206 Sk. 
V súčasnosti sú práce dokončené a linka je zmontovaná.
Nedokončené investície boli zaradené do fondu HIM.

Nové stavby

„Úprava chránených priestorov, Vazovova 5“
Úprava chránených priestorov sa zrealizovala v bloku E3 na
3. nadzemnom podlaží, v budove Rektorátu na Vazovovej uli-
ci za účelom uskladnenia utajovaných materiálov civilnej
obrany a priestorov pre zasadnutie štábu CO. Išlo o zamurova-
nie vchodových dverí miestnosti E 313, prebúranie dverného
otvoru a osadenie dverí medzi miestnosťami E 313 a E 312,
výmena dverí v miestnosti E 312 za pancierové dvere, výmena
svietidiel a podlahovej krytiny, vymaľovanie a osadenia no-
vých dverných prahov. Úpravy boli zrealizované firmou
Hornex, a. s., v hodnote 66 615 Sk.

„Rekonštrukcia striech v objekte Laurinska 14“
Rekonštrukcia časti striech sa zrealizovala výlučne nad objek-
tom prenajatého kníhkupectva Modul z titulu neustáleho zate-
kania dažďovej vody do skladových a predajných priestorov.
Bola nainštalovaná hydroizolácia FATRAFOL, geotextília
a tepelná izolácia. Uskutočnila sa výmena svetlíkov v počte
11 kusov z dôvodu nefunkčnosti. Rekonštrukciu časti striech
zrealizovala firma Špeciálne izolácie, s. r. o., Bratislava
v hodnote 1 270 tis. Sk. 
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