
Vedenie STU
26. 10. 2020

Návrhy 
na poskytnutie podpory 
študentským organizáciám 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
rektor  

Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prorektorka 
Mgr. Marianna Michelková 
vedúca ÚVaSŠ 

Zdôvodnenie: V súlade s článkom 3 bod 5 smernice rektora č. 1/2017-SR 
„Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ v znení dodatku č. 1. 

Návrh uznesenia: Vedenie STU posúdilo predložené návrhy na poskytnutie podpory 
študentským organizáciám STU 
a) bez pripomienok
b) s pripomienkami
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20. zasadnutie V STU, 26. 10. 2020 
Návrhy na poskytnutie podpory 

študentským organizáciám Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Návrhy na poskytnutie podpory 
študentským organizáciám  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

V súlade s článkom 3 bod 1 a 2 smernice rektora č. 1/2017-SR „Pravidlá podpory študentských 
organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ v znení dodatku č. 1 (ďalej len „smernica 
rektora“) bola dňa 16. 06. 2020 zverejnená výzva na predkladanie návrhov na poskytnutie 
podpory študentským organizáciám STU (ďalej tiež „návrhy“) na webovom sídle STU: 
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-organizacie.html?page_id=5484. 

Predložených bolo celkom 13 návrhov v celkovej výške požadovanej finančnej podpory 
16 334,46 €. Z toho jeden návrh študentskej organizácie Erasmus Student Network Slovenská 
Technická Univerzita v Bratislave, o.z. bol presunutý z I. kola, ktoré z dôvodu krízovej situácie 
nebolo realizované. V termíne na predkladanie návrhov, to je do 30. 09. 2020 (vrátane) bolo 
v II. kole predložených 10 návrhov a po termíne, to je 01. 10. 2020 (12:09 hod.) boli predložené 
dva návrhy študentskej organizácie Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU.  

Návrhy predložilo 6 študentských organizácii STU oprávnených uchádzať sa o podporu v súlade 
s článkom 2 bod 2 smernice rektora.  

K predloženým návrhom bolo v súlade s článkom 3 bod 4 smernice rektora vypracované 
stanovisko študentskej časti Akademického senátu STU, zastúpenej jeho predsedom 
Ing. Andrejom Majstríkom, ktorý priradil k jednotlivým návrhom prioritu. Na základe uvedeného 
stanoviska boli jednotlivé návrhy v kolónke Stanovisko študentskej časti AS STU označené 
číselným poradím podľa priority (od najvyššej po najnižšiu), podľa ktorej sú v tabuľke zoradené. 

Prehľad návrhov na poskytnutie podpory študentským organizáciám STU predložených 
na základe II. kola výzvy zverejnenej dňa 16. 06. 2020, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  

https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-organizacie.html?page_id=5484
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hu Názov študentskej 

organizácie STU

Kontaktná osoba študentskej 
organizácie STU                                                
(e-mail, telefón)

Dátum a reg. 
záznam  návrhu
na poskytnutie 

podpory
(Dátum/RZ)

Návrh na poskytnutie podpory
(Názov projektu a stručný popis)

Výška 
požadovanej 

podpory
v EUR

Predložené podklady 
preukazujúce oprávnenie 

uchádzať sa o podporu v zmysle 
čl. 2 smernice rektora (doklady o 
právnej forme/resp. subjektivite, 

zoznam členov)
Áno/Nie

Stanovisko študentskej 
časti AS STU zastúpenej 
jeho predsedom, resp. 

podpredsedom*

Návrh schválený Áno/Nie

3.

Board of European Students 
of Technology - Európska 
rada študentov technických 
univerzít (BEST) a IAESTE 
Slovakia LC Bratislava

Kristína Hložková;        
štatutárna zástupkyňa BEST 
Bratislava,                                       
Jakub Voříšek, prezident LC 
IAESTE BA                               e-
mail: kristina.hlozkova@gmail.com                                                      

Telefón: +421 911 532 166

28.09.2020/                         
(21086/2020)
doručené 
elektornicky  
28.9.2020 8:00

16. Trainig Day
(online tréningy pre študentov na
zlepšenie komunikačných a 
prezentačných schopností a 
osobnostných zručností)

700,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

1.

2.
Board of European Students 
of Technology - Študentská 
organizácia BEST Bratislava

Kristína Hložková;        
štatutárna zástupkyňa BEST 
Bratislava
e-mail: 
kristina.hlozkova@gmail.com                                                      

Telefón: +421 911 532 166

28.09.2020/                         
(21020/2020)
doručené 
elektornicky  
28.9.2020 8:00

Robota Fair 2020
(virtuálne podujatie zamerané na 
uplatnenie študentov a absolventov v 
praxi)

350,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

2.

4.

ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU a 
Rada ubytovaných 
študentov ŠD Mladá Garda 

Bc. Erik Škopec, predseda ŠCS 
SjF STU; vedenie@scs.sk                   
Telefón: +421 904 076 186
Tomáš Hamacek, e-mail: 
rus.mladagarda@gmail.com 

30.09.2020/                         
(21286/2020)
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 13:33 

Separovanie odpadu na kuchynkách ŠD 
Mladá Garda
(zabezpečenie košov na separovaný 
odpad s označením a návodom)

300,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

3.

9.
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Attila Múčka -tajomník pre 
financie CHEM - Spolok 
študentov FCHPT STU
e-mail: 
predsednictvo@chemfchpt.sk
Telefón:

01.10.2020/                      
(21395/2020)                  
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 23:53

Separovanie
(zabezpečenie odpadkových košov na 
separovanie odpafdu)

540,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

4.

7.
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Attila Múčka -tajomník pre 
financie CHEM - Spolok 
študentov FCHPT STU
e-mail: 
predsednictvo@chemfchpt.sk
Telefón:

01.10.2020/                      
(21389/2020)                  
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 23:52

Dovybavenie  Chilloutu
(FCHPT oddychová zóna pre študentov - 
zabezpečenie tulivakov, dataprojektoru, 
vybavenia kuchynky)

1 143,36
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

5.

10.
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Attila Múčka -tajomník pre 
financie CHEM - Spolok 
študentov FCHPT STU
e-mail: 
predsednictvo@chemfchpt.sk
Telefón:

01.10.2020/                      
(21397/2020)                  
doručené 
elektornicky  
01.10.2020 0:01

Teplé sedenie
(zabezpečenie sedákov do posluchární 
FCHPT)

547,20
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

6.
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6.
ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU

Bc. Erik Škopec, predseda ŠCS SjF 
STU;
E-mail:  skopec.erik@gmail.com,
vedenie@scs.sk
Telefón: +421 903 982 432

30.09.2020/                    
(21289/2020)  
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 13:33    

Čiastočná výmena počítačov do  
študovne C300 v priestoroch ŠD Mladá 
Garda
(5 počítačov)

4 242,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

7.
(schváliť len

3 469,44 € na výmenu 
4 počítačov)

12.
Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU

Bc. Zuzana Záňová - predseda a 
kontaktná osoba
e-mail: zanova@speai.sk,
parlament@speai.sk
Telefón: + 421 908 625 443

1.10.2020/
(21476/2020) 
doručené 
elektronicky po 
termíne 01.10.2020 
o 12:09

Rekonštrukcia posilňovne Junák 
(posilňovňa v ŠD Mladosť - zabezpečenie 
posilňovacích strojov a náradia)

950,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

8.

13.
Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU

Bc. Zuzana Záňová - predseda a 
kontaktná osoba
e-mail: zanova@speai.sk,
parlament@speai.sk
Telefón: + 421 908 625 443

1.10.2020/
(21477/2020) 
doručené 
elektronicky po 
termíne 01.10.2020 
o 12:09

Elektronický prístupový systém
(posilňovňa v ŠD Mladosť - zabezpečenie 
vstupných dverí s elektronickým 
prístupovým systémom)

218,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

9.

8.
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Attila Múčka -tajomník pre 
financie CHEM - Spolok 
študentov FCHPT STU
e-mail: 
predsednictvo@chemfchpt.sk
Telefón:

01.10.2020/                      
(21391/2020)                  
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 23:56

Digitalizácia aktivít
(zabezpečenie technického vybavenia na 
digitalizáciu  - PC, mikrofón, statív s 
držiakom na mobilný telefón)

1 528,90
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

10.

5.
ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU

Bc. Erik Škopec, predseda ŠCS SjF 
STU;
E-mail:  skopec.erik@gmail.com,
vedenie@scs.sk
Telefón: +421 903 982 431  

30.09.2020/                    
(21288/2020) 
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 13:33             

II. etapa projektu posilňovne pod 
blokom C v priestoroch ŠD Mladá Garda
(sanitácia priestorov, odvoz odpadu, 
upratanie a príprava na 
elektroinštaláciu)

3 200,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

11.

11.
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Attila Múčka -tajomník pre 
financie CHEM - Spolok 
študentov FCHPT STU
e-mail: 
predsednictvo@chemfchpt.sk
Telefón:

01.10.2020/                      
(21400/2020)                  
doručené 
elektornicky  
30.9.2020 23:58

CHEM-LAB
(zabezpečenie laboratórneho skla a 
chemikálií pre rôzne akcie)

975,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

12.

1.
Erasmus Student Network 
Slovenská Technická 
Univerzita v Bratislave, o.z.

Michal Kázsmér - prezident                                           
E-mail: 
stuba.president@esn.sk               
Telefón: 

26.03.2020/                
(4210/2020)
doručené 26.03.2020 
16:06
presunuité z I. kola 
výzvy

Žiadosť na podporu pre nové zariadenie 
novej kancelárie ESN STUBA na 
Stavebnej fakulte STU  
(zabezpečenie nábytku)

1 640,00
Áno

(posúdené, podmienky 
splnené)

13.

16 334,46CELKOM požadovaná podpora
CELKOM schválená podpora

*Vysvetlivky: Na základe stanoviska študentskej časti AS STU sú jednotlivé projekty v kolónke Stanovisko študentskej časti AS STU označené číselným poradím podľa priority.


