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Vedenie STU 
18. 05. 2020 
 
 

Návrh na zjednotenie podpory oficiálne registrovaným 
študentským organizáciám na STU v Bratislave 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 
 
Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
Ing. Elena Štefancová 
zástupkyňa študentov v Správnej rade STU 
 

 
Zdôvodnenie: UZNESENIE 2.10.2/2019-SR: Správna rada STU odporúča zjednotiť 

podporu oficiálne registrovaným študentským organizáciám 

pôsobiacim na STU. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie schvaľuje návrh na zjednotenie podpory oficiálne 

registrovaným študentským organizáciám na STU v Bratislave 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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Návrh na zjednotenie podpory oficiálne registrovaným študentským 
organizáciám na STU v Bratislave 

 
Súčasný stav podpory oficiálne registrovaných študentských organizácií na STU v Bratislave 
 
Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len STU) pôsobí 14 oficiálne 
registrovaných študentských organizácií (ďalej len ŠO). Právny status týchto ŠO je „občianske 
združenie“. 

Cieľom pôsobenia ŠO je podpora aktivít študentov v rôznych oblastiach a zlepšovanie 
materiálovo-technických podmienok pre štúdium a život najmä v priestoroch študentských 
domovov, ale i v priestoroch STU.  

Prehľad o nájomných zmluvách ŠO schválených Akademickým senátom STU je v prílohe 1. 
Príloha 2 prehľadne prezentuje súčasný stav nájmov a podmienok vyžívania priestorov fakúlt 
a študentských domovov študentskými organizáciami.  

Rozdiely v podmienkach nájmov sú identifikované nasledovne: 

1. študentské organizácie majú možnosť využívať vyčlenené priestory fakultou 

bezodplatne (ESN STUBA – kancelária, ŠPEI STU – kancelária, BEST – klubovňa, ŠP ÚM 

STU - zasadačka, ŠP FA STU - kancelária, CHEM – Spolok študentov FCHPT STU – 

kancelária, študovňa, sklad ŠD Mladá Garda, ZŠ SvF STU – kancelária, študentský 

radca, Študentský cech strojárov SjF STU – kancelária), 

2. študentské organizácie majú prenajaté nebytové priestory za znížené nájomné 

1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 Smernice rektora č. 9/2013 – SR zo dňa 12. 12. 2013 

Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „smernica“) a neplatia za spotrebované energie a paušálny 

poplatok za poskytovanie služieb (YNET - ŠD Mladosť študovne), 

3. študentské organizácie majú prenajaté nebytové priestory za znížené nájomné 

1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice, neplatia za spotrebované energie, platia 

len paušálny poplatok za poskytovanie služieb (ŠCS SjF STU – ŠD Mladá Garda 

vonkajšie workoutové ihrisko), 

4. študentské organizácie majú prenajaté nebytové priestory za znížené nájomné 

1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice a platia za spotrebované energie a 

paušálny poplatok za poskytovanie služieb (ŠCS SjF STU – ŠD Mladá Garda úschovňa 

bicyklov, fitness centrum a posilňovňa, študovne, sklad, ŠPEI STU – ŠD Mladosť 

posilňovňa, IRŠ TLIS – ŠD Mladosť prevádzkovanie študentského rádia, Rádioklub 

OMEGA – ŠD Mladosť prevádzkovanie rádioamatérskeho vysielania, CASSIUS – ŠD 

Dobrovičova posilňovňa, YNET – ŠD Jura Hronca úschovňa bicyklov, YNET – ŠD 

Mladosť úschovňa bicyklov, YNET – ŠD Nikosa Belojanisa rysovňa), 

5. študentské organizácie majú prenajaté nebytové priestory za znížené nájomné 

7 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice a platia za spotrebované energie a 

paušálny poplatok za poskytovanie služieb (ŠCS SjF STU – ŠD Mladá Garda 

zabezpečenie chodu internetovej siete – serverovňa),  
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6. študentská organizácia má prenajaté nebytové priestory za znížené nájomné 

7,29 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice a platí energie 22,84 €/mesiac (IAESTE -  

FIIT klubovňa), 

7. študentská organizácia má prenajaté nebytové priestory pre internetovú kabeláž  za 

cenu 0,55 €/ubytovaný študent/rok (ŠCS SjF - ŠD Mladá Garda , YNET - ŠD Mladá 

Garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova, ŠD Mladosť) . 

 
Podmienky nájmov študentských organizácií a problémy študentských organizácií 
vyplývajúce z rozdielnych podmienok nájmov sú identifikované nasledovne: 

1. Priestory pre organizácie 

a) Klubovne, kancelárie pre fakultné organizácie – v súčasnosti fakultné organizácie 

poväčšine majú dohodu s fakultou, že môžu vyhradený priestor využívať zdarma, 

keďže ide o priestory pre študentov aktívnych vo fakultnom živote, ktorí 

organizačne zabezpečujú alebo spoluzabezpečujú fakultné podujatia, propagačné 

akcie ako dni otvorených dverí a iné. V týchto prípadoch treba zabezpečiť 

garanciu používania priestorov písomnou dohodou. 

b) Klubovne, kancelárie  pre univerzitné organizácie, ktoré zabezpečujú študentom 

napr. zahraničné odborné stáže, kurzy, prevádzkujú univerzitné rádio, ktoré 

vyhráva súťaže, a vyvíjajú rôzne iné aktivity v prospech študentov, majú rôzne 

podmienky pre využívanie priestorov. V týchto prípadoch treba otvoriť diskusiu 

a zabezpečiť zrovnoprávnenie s fakultnými organizáciami.  

c) Sklady - prenájom nebytových priestorov za znížené nájomné 1 €/m2/rok v 

súlade s čl. 5 ods. 3 smernice s úhradou za spotrebované energie + paušálny 

poplatok za poskytnuté služby považujú ŠO za adekvátne.  

 

2. Priestory pre študentov 

a) Študijné priestory (študovne, rysovne, laboratórium) - prenájom nebytových 

priestorov za znížené nájomné 1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice 

považujú študenti za primeraný, ale zjednotenie je potrebné v tom, aby za tieto 

priestory neplatili energie. Takéto priestory by mali byť v priestoroch 

študentských domovov štandardom. Študentské organizácie zaťažuje platba za 

energie, ktorá by inak mohla byť využitá na ďalšie projekty pre študentov. 

b) Úschovňa bicyklov - prenájom nebytových priestorov za znížené nájomné 

1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 ods. 3 smernice považujú študenti za primeraný, ale 

zdieľajú názor, že za tieto priestory by sa rozhodne nemali platiť energie. Takéto 

priestory by mali byť v priestoroch študentských domovov štandardom. Ich 

existencia ja prejavom podpory zdravého životného štýlu. Študentské organizácie 

zaťažuje platba energií, ktorá by inak mohla byť využitá na ďalšie projekty pre 

študentov. 

c) Posilňovňa, fitness centrum - prenájom nebytových priestorov za znížené 

nájomné 1 €/m2/rok v súlade s čl. 5 bodom 3 smernice považujú študenti za 

primeraný, ale úhradu energií požadujú zrušiť. Posilňovňa a fitness centrum 
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Herkules & Diana na ŠD Mladá Garda je študentmi vybudovaný, spravovaný, 

rekonštruovaný priestor s plochou 240 m2, ktorý slúži študentom na 

odreagovanie od školy a povinností, pomáha im udržať fyzické a mentálne 

zdravie. Členské je 5 €/mesiac. Všetky financie, ktoré sú vyzbierané za členské, sú 

uložené na samostatnom bankovom účte a používajú sa výhradne na údržbu, 

rekonštrukcie a nákup nových zariadení do fitness centra. Suma, za ktorú je 

fitness centrum dostupné pre všetkých študentov, sa nedá považovať za zisk. V 

súčasnosti je rozpracovaný veľký projekt presunu fitness centra do väčších 

priestorov a ušetrené peniaze za nájomné a poplatky za energie, by študenti 

oveľa efektívnejšie vedeli použiť tam. 

d) Workoutové vonkajšie ihrisko – ŠCS SjF dostal grant STU na vonkajšie ihrisko, 

zabezpečil jeho postavenie a je teraz voľne prístupné pre všetkých študentov 

v areáli ŠD Mladá Garda. Výsledkom je skvalitnenie života na ŠD Mladá Garda. 

ŠCS v súčasnosti za ihrisko platí nájom 1 €/m2/rok a paušálne hradí poskytnuté 

služby. Vzhľadom na zabezpečenie vybudovania a voľnú dostupnosť by ŠCS 

nemal platiť nájom, mala by byť podpísaná dohoda o užívaní priestoru.  

 

3. Infraštruktúra (internet) 

a) Serverovňa - prenájom nebytových priestorov za nájomné 7 €/m2/rok považujú 

študenti za neprimeraný, keďže energie platia zvlášť. Za vhodné riešenie 

považujú zníženie nájmu zo 7 €/m2/rok na 1 €/m2/rok bez úhrady energií. 

Slovenské aj zahraničné univerzity považujú za samozrejmosť poskytovanie 

internetového pripojenia vo svojich ubytovacích zariadeniach. Na ŠD Mlyny 

a Družba (UK) je internetové pripojenie v cene bytného, ktoré sa veľmi nelíši a je 

približne na rovnakej úrovni ako bytné na ŠD STU.  IKMG nakupuje nové 

zariadenia, robí údržbu, rekonštruuje, zapája, poskytuje čoraz lepší servis, a teda 

má na starosti fungovanie celej internetovej siete na blokoch A-E. IKMG supluje 

univerzitu a povinnosti, ktoré má univerzita voči študentom, a ešte platí nájomné 

a poplatky za energie za serverovňu a dokonca platí nájom za umiestnenie 

kabeláže. Členské, ktoré IKMG vyberá je momentálne 35€ za 12 mesiacov. 

Peniaze, ktoré sú vybraté na členskom, sú uložené na samostatnom bankovom 

účte a sú použité výhradne na údržbu a inovácie internetovej siete na Mladej 

Garde. 

b) Kabeláž - platbu 0,55 €/ubytovaný študent/rok treba riešiť, pretože ŠD nemá 

v súvislosti s kabelážou žiadne výdavky a v prípade vypovedania zmluvy s napr. 

YNETom kabeláž pripadne študentskému domovu. Internetové pripojenie 

študentov je nevyhnutné a rýchlosť a kvalita aktuálne poskytovaných služieb na 

internátoch je atraktívna. Navrhované riešenie zrušenie nájmu.  
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Preferovaný stav podpory oficiálne registrovaných študentských organizácií na STU 
študentmi 
Študenti všeobecne preferujú prenájom priestorov za znížené nájomné 1 €/m2/rok v súlade 
s čl. 5 ods. 3 smernice  bez úhrady energií a poskytovaných služieb, ak ide o nasledovné 
priestory: 

1. priestory, ktoré slúžia študentom STU a sú v nevyhnutné pre štúdium (študovne, 

rysovne), 

2. priestory, ktoré poskytujú základný komfort ubytovaným študentom (úschovne 

bicyklov), 

3. priestory, ktoré študentské organizácie vybudovali a prevádzkujú na vlastné náklady 

(posilňovne, fitnesscentrum), 

4. priestory, ktoré slúžia na voľnočasové aktivity študentov a robia dobré meno STU 

v očiach študentov a uchádzačov (workoutové ihrisko). 

Návrh riešenia zjednotenia podpory oficiálne registrovaných študentských organizácií na 
STU v Bratislave s vyjadrením priority 

1. najvyššia priorita  

a) študovne, rysovne, úschovňa bicyklov – znížené nájomné 1 €/m2/rok bez úhrady 

energií a ďalších poplatkov 

b) infraštruktúra – serverovne pre internet znížené nájomné 1 €/m2/rok bez úhrady 

energií a ďalších poplatkov 

c) kabeláž – zrušiť nájomné 

d) workoutové ihrisko – písomná dohoda o bezodplatnom užívaní priestoru 

2. vysoká priorita 

a) priestory fakultných študentských organizácií – písomná dohoda s fakultou 

o bezodplatnom užívaní priestorov 

3. stredná priorita 

a) priestory univerzitných študentských organizácií - zabezpečiť podmienky ako pre 

fakultné organizácie, pretože aj tieto organizácie vyvíjajú aktivity pre študentov 

a propagujú dobré meno STU alebo znížené nájomné 1 €/m2/rok bez úhrady 

energií a ďalších poplatkov 

b) posilňovne, fitnesscestrá - znížené nájomné 1 €/m2/rok bez úhrady energií 

a ďalších poplatkov 

Návrh riešenia zjednotenia podpory oficiálne registrovaných študentských organizácií na STU 
v Bratislave s vyjadrením priority prehľadne prezentuje príloha 2.  

Študentské organizácie ušetrené finančné prostriedky investujú do rekonštrukcií ďalších 
priestorov, údržby a rozvoja už rekonštruovaných priestorov, skvalitnenia materiálovo-
technického vybavenia, organizovanie podujatí pre študentov a skvalitnenia života študentov 
priestoroch univerzity i ŠD. 

 

 

 


