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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 12/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 25.05.2020 

 
PRÍTOMNÍ:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Ing.  Dušan Faktor, PhD. 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
Mgr. Fedor Blaščák 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
3. Kontrola úloh 
4. Správa o činnosti a hospodárení Kancelárie spolupráce s praxou (KSP) za rok 2019                
5. Správa o činnosti a hospodárení UTI za rok 2019  
6. Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021  
7. Účasť STU na veľtrhoch 2020  
8. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ  
9. Rôzne 

A. Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 18.5.2020 
B. Zimná univerzita pre maturantov 2021 

   
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na rokovaní a informoval o programe 12. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 12.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 12. zasadnutia. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík informoval, že 

 dňa 27.5.2020 sa o 09:00 hod. uskutoční rokovanie krízového štábu k možnostiam otvorenia Študentských domovov a 
jedální  STU od 01.06.2020 v rámci aktuálnych hygienických a bezpečnostných podmienok a počas letných mesiacov 

 
Kvestor 

 informoval, že nielen na fakultách, ale aj na R STU bol stanovený okruh ľudí, ktorým z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa bola znížená mzda na 80% 

 
UZNESENIE: 12.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 
 
K BODU 3:  Kontrola úloh 
 

 
UZNESENIE: 12.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 25.05.2020. 
 
K BODU 4:  Správa o činnosti a hospodárení Kancelárie spolupráce s praxou (KSP) za rok 2019 
 
Správu uviedol prorektor Uherek v zmysle schváleného harmonogramu. Prizvaná: JUDr. Rybanská. 
JUDr. Rybanská v krátkosti oboznámila prítomných o uskutočnených aktivitách v roku 2019, hlavných cieľoch a hospodárení KSP.  
Pozornosť upriamila najmä na nižšie uvedené fakty: 

 za rok 2019 bolo na STU doručených 47 Oznámení pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva (PPV) 
o pre porovnanie v roku 2018 – 43 oznámení a v roku 2017 – 27 oznámení 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

1.9/2020-V Aktualizovať ECTS informačný balík 
a spresniť informácie na webovom sídle STU 
o poskytovaní štúdia vo svetovom jazyku. 

apríl 2020 
máj 2020 
01.06.2020 

prorektorka 
Bakošová 

2 predĺžená 

1.10/2020-V Vytvoriť nový systém vzájomného zápočtu  
pedagogických výkonov súčastí STU. 

marec 2020 
apríl 2020 
máj 2020 

prorektorka 
Bakošová 

2 splnená 
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 dôvody podania prihlášok: projekty - 26, publikácie, kariérny postup, potreby fakulty - 16 a možná komercializácia – 5 
 STU využila možnosť podania 2 medzinárodných PCT prihlášok (NCTT SR) 
 celý rok bolo realizované elektronické podávanie prihlášok vrátane elektronickej komunikácie 
 viac ako 63% z celkových výdavkov bolo distribuovaných na fakulty (z PPV vytvorených v roku 2019) 
 aktuálny stav všetkých PPV STU k 13.5.2020  

o  počet prihlášok úžitkových vzorov v konaní – 49 
o  počet zapísaných a platných úžitkových vzorov - 131 

 
K správe sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej: 

 rektor sa zaujímal o porovnanie výsledkov s TUKE a UNIZA 
o JUDr. Rybanská konštatovala, že v rámci PPV je t.č. lídrom TUKE, nasleduje STU, UNIZA a SAV 

 úspech TUKE vidí najmä vo väčšej kapacite personálneho zabezpečenia pracoviska 
 prorektorka Bakošová  

o sa zaujímala, aké sú vhodné spôsoby informovania zamestnancov a študentov o spôsoboch a možnostiach ochrany 
priemyselného vlastníctva a ako sa toto informovanie realizovalo v r. 2019 

 realizovali sa semináre a prednášky v obmedzenej forme 
o 63% výdavkov sa vracia na fakulty, pri rozpise dotácie (alebo v nejakom inom vhodnom období) by bolo možno 

zaujímavé vyčísľovať, koľko z finančných prostriedkov pridelených pracoviskám rektorátu sa nejakým spôsobom 
vráti/vrátilo na fakulty 

 v tejto súvislosti kvestor upozornil, že niektoré existujúce celouniverzitné štruktúry, t.j. univerzitné pracoviská (okrem KHC 
napr. aj PS STU) s vlastným rozpočtom sú v niektorých prípadoch historicky prežité a navrhuje ich zjednodušenie, napr. 
zriadením útvaru na R STU, ideálne s účinnosťou od 1.1.2021   

 predseda AS STU, prof. Peciar 
o uviedol, že v kapitole 7 je uvedený prehľad podaných predmetov PV a bolo by vhodné uviesť sumárny prehľad 

príslušnosti pôvodcov k jednotlivým súčastiam, t.j. ako na prihláškach STU participujú pracoviská fakúlt  
 prorektor Kopáčik  

o zaujímal sa o dôvody dlhej doby udelenia patentu (3 – 5 rokov) a relatívne nízkej úspešnosti, ako aj možnosti pokrytia 
správnych poplatkov z národného projektu (podľa JUDr. Rybanskej je rozhodnutie závislé na splnení podmienok a 
hlasovania zástupcov univerzít)  

 doba udelenia patentov v rámci Európy patrí k tým najrýchlejším na Slovensku, pri podaní európskej 
patentovej prihlášky je to zvyčajne viac ako 7 rokov 

 
UZNESENIE: 12.4/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Kancelárie spolupráce s praxou (KSP) za rok 2019. 
UZNESENIE: 12.4.1/2020-V 
Vedenie STU odporúča s účinnosťou od 1.1.2021 pripraviť návrh na reorganizáciu agendy duševného vlastníctva a transferu technológií 
zriadením nového útvaru v rámci R STU. 
 
K BODU 5:  Správa o činnosti a hospodárení UTI za rok 2019 
 
Správu uviedol prorektor Uherek v zmysle schváleného harmonogramu. Prizvaná: Mag. Vavreková. 
Prorektor Uherek úvodom informoval, že v UTI došlo v minulom roku k výraznej zmene aktivít. Časť pracoviska bola financovaná  
z príjmov z prenájmu priestorov na Pionierskej. Vysťahovaním sa príjem zastavil a UTI prešlo primárne na hlavnú činnosť. Veľká  
časť pracoviska sa presťahovala na FEI STU a časť na FA STU. Nové priestory sú t.č v rekonštrukcii. 
K uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej členovia vedenia predložili nasledujúce pripomienky: 

 rektor spolu s prorektorkou Bakošovou upozornili na formálnu chybu – krátkodobé a dlhodobé ciele sú v správe uvedené 
2x na dvoch rôznych miestach 

 prorektorka Bakošová 
o  konštatovala, že web stránka UTI www.inqb.sk nie je aktuálna 
o zaujímala sa, kým spôsobom sa UTI prezentuje, resp. propaguje na študentských vedeckých konferenciách a ako 

informuje študentov STU o svojej činnosti 
 vedúca UTI konštatovala, že propagácia neprebieha na všetkých fakultách, minulý rok sa UTI 

prezentovalo len na FCHPT STU 
 v súvislosti s COVID-19 sa sociálne siete a elektronické newslettre javia ako veľmi účinné nástroje, 

s fakultami sa komunikuje pravidelne na mesačnej báze, online aktivity sa stávajú prioritou a bude sa 
v nich pokračovať naďalej  

 prorektor Uherek konštatoval, že UTI výrazne pomáha aj skupine Impulz korona 
 kvestor ocenil prácu UTI, zároveň však požiadal nezahŕňať do hospodárenia položky ako „daň, zisk po zdanení“, keďže sa 

jedná o hlavnú činnosť 
 predseda AS STU, prof. Peciar 

o konštatoval, že v roku 2019 došlo k zásadnej zmene vo fungovaní a financovaní UTI a lokácii v dôsledku uvoľnenia 
priestorov SjF na Pionierskej ulici v Bratislave.  Došlo tiež k zmene štatútu UTI. V správe nie je okrem odrážok v 
kapitole „Krátkodobé ciele“ tejto agende venovaná žiadna zmienka, hoci je to od založenia najvýznamnejšia a 
generálna zmena. 

 rektor sa priklonil k názoru predsedu AS STU a konštatoval, že správa by mala tieto informácie obsahovať 
 prorektorka Vitková taktiež ocenila spracovanie správy  a zaujímala sa o dôvod krátkodobého pôsobenia študentských 

projektov v UTI – kapacitné dôvody 
 
UZNESENIE: 12.5/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení UTI za rok 2019 s pripomienkami. 

http://www.inqb.sk/
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K BODU 6:  Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021 
 
E. Jevčáková v krátkosti informovala, že harmonogram je predkladaný na pravidelnej báze každý polrok.  
V rámci krátkej diskusie požiadala prítomných o vyjadrenie sa k termínu zasadnutia V STU dňa 21.12.2020, následne sa venovala  
pripomienkam členov vedenia: 

 rektor navrhol doplniť „vianočné“ KR STU 
o  po krátkej diskusii sa prítomní rozhodli takéto zasadnutie do harmonogramu nezaradiť  

 prorektorka Bakošová  
o konštatovala, že termín zasadnutia V STU dňa 21.12.2020 nepovažuje za vhodný 

 členovia vedenia sa dohodli na novom termíne zasadnutia – dňa 7.12.2020 o 14:00 hod. 
o upozornila na kolíziu termínov - 6.10. 2020 sa uskutoční Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2020, kde sa 

v dopoludňajších hodinách zabezpečuje prednáška pre výchovných poradcov, navrhla, aby sa promócie doktorandov 
uskutočnili o 13:00 hod. tak ako 5.10.2020 

 návrh bol prijatý všetkými členmi vedenia 
 predseda AS STU, prof. Peciar 

o  informoval, že podľa potreby bude možné, že zasadanie AS STU bude musieť byť aj novembri 
 návrh bol prijatý, novembrové termíny PAS a AS STU budú doplnené 

 
UZNESENIE: 12.6/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/202 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok 
odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 7:  Účasť STU na veľtrhoch 2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s prípravou účasti STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania v roku 2020. 
Zároveň informovala, že za účelom získania finančných prostriedkov pre skvalitnenie expozície, STU podala na Magistrát HM SR 
BA projekt do grantového programu Šport a vzdelávanie (STU a UK podali projekt samostatne na svoju časť expozície). 
Prorektorka Vitková sa následne venovala pripomienkam členov vedenia: 

 prorektorka Bakošová 
o zaujímala sa o výšku celkových nákladov na realizáciu veľtrhov v minulom roku 
o navrhla formálnu úpravu predložených uznesení, konkrétne v bodoch 2 a 3 

Pôvodný text: 
2. V-STU súhlasí, aby bola študentom reprezentujúcim STU na veľtrhoch 2020 zo strany fakúlt/univerzitného 
ústavu vytvorená možnosť náhrady za vymeškaný výučbový proces v čase konania veľtrhov. 
Navrhovaný text:  
„V STU nariaďuje fakultám/ÚM ospravedlniť neúčasť študentov na vyučovacom procese.“ 
Pôvodný text: 
3. V-STU schvaľuje  udelenie odmeny študentom zo štipendijného fondu, príp. z iných zdrojov v celkovej sume 3000,- 
€. 
Navrhovaný text:  
„V STU schvaľuje priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov študentom aktívne sa podieľajúcim na 
propagácii štúdia na STU v celkovej sume 3000,- €.“ 

 počas diskusie vyvstala požiadavka na ďalšiu úpravu uznesenia v bode 3, na ktorej sa zhodli všetci 
prítomní členovia vedenia: 

„V STU schvaľuje priznanie odmeny študentom v zmysle platnej legislatívy.“ 
 prorektor Kopáčik 

o  navrhol doplniť schválenie rozpočtu na každú akciu samostatne 
Mgr. Blaščák v nadväznosti na plánovanú realizáciu veľtrhov konštatoval, že veľtrhy sa s ohľadom na COVID-19 možno ani 
neuskutočnia. Z hľadiska redukcie nákladov a zníženiu rozpočtu navrhol posilniť pozíciu STU v online priestore. 
V rámci predloženého materiálu sa voľne diskutovalo aj k propagácii web stránky STU a jej fakúlt, kde prorektor Kopáčik uviedol, 
že cielená reklama fakúlt ma výraznejší efekt. Zároveň podporil myšlienku prezentácie spoločnej expozície STU a UK, ktorá má za 
cieľ prilákať študentov späť na Slovensko a podporiť Bratislavu ako región. 
 
UZNESENIE: 12.7/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o účasti STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania v roku 2020.  
UZNESENIE: 12.7.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje pre rok 2020 účasť STU na veľtrhoch Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, Pro 
Educo Košice. 
UZNESENIE: 12.7.2/2020-V 
Vedenie STU nariaďuje fakultám/ÚM STU ospravedlniť neúčasť študentov na vyučovacom procese. 
UZNESENIE: 12.7.3/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje priznanie odmeny študentom v zmysle platnej legislatívy. 
 
K BODU 8:  Návrhy na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ 
 
Materiál uviedol a prezentoval kvestor v zmysle článku 2 bod 5 Smernice rektora číslo 9/2013-SR Nájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „smernica rektora číslo 9/2013-SR“). 
V rámci krátkej diskusie  

 rektor sa zaujímal o spôsob určovania valorizácie nájmov 
 prorektorka Bakošová  
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o vyjadrila nesúhlas so zmluvou v bode 6 
 podľa požiadaviek študentov by malo byť nájomné symbolické bez poplatku za energie 

o  v rámci bodu 20 sa zaujímala, či nájom nie je nízky 
 predseda AS STU, prof. Peciar  

o sa zaujímal, či v súvislosti s potrebou vyprázdniť budovu FCHPT STU na Kollárovom námestí v rámci projektu 
ACCORD nebude fakulta potrebovať všetky dostupné nepotrebné priestory pre svoju hlavnú činnosť 

o požiadal o vysvetlenie k bodu 6 - rovnaká požiadavka, ako bod 6 materiálu predloženého na zasadnutie V STU dňa 
18.05.2020, avšak s odlišnými údajmi 

o konštatoval, že body 16-18 sa týkajú divadla Malá scéna s.r.o. a zmenou identifikačných údajov majiteľa, zaujímal sa, 
či sú doterajšie finančné záväzky voči STU vysporiadané 

 kvestor potvrdil vysporiadanie záväzkov 
 

1. Nájomca: ISTRAN, spol. s r.o., Žitná 42, 831 06 Bratislava IČO: 31 397 760, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 9174/B  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v Bratislave, nachádzajúci sa v novej budove, pozostávajúci z laboratórneho priestoru č. 570 o 
výmere 32 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 6,24 m2. 
predmet nájmu spolu: 38,24 m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané 
v obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.11.2020 – 31.10.2024 
 Nájomné:              

 
laboratórny priestor č. 570  (32,00m2) – 70,00 €/m2/rok, t. j. 2 240,00 €/rok, 
spoločné priestory (6,24m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 93,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 583,40 €, 
nájomné spolu ročne: 2 333,60 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 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 
 

2. Nájomca: CERTEX a.s., Radlinského 9, 812 37 Bratislava, IČO: 35 723 246,  
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 1463/B  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v Bratislave, nachádzajúci sa v bloku D novej budovy, pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č. P 
- 136 o výmere 9 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 1,76 
m2. 
predmet nájmu spolu: 10,76m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané 
v obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024 
 Nájomné:              

 
kancelársky priestor č. P - 136  (9,00m2) – 90,00 €/m2/rok, t. j. 810,00 €/rok, 
spoločné priestory (1,76m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 26,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 209,10 €, 
nájomné spolu ročne: 836,40 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 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 
 

3. Nájomca: BELT spol s r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava, IČO: 31 393 861, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 8836/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v Bratislave, nachádzajúci sa v bloku D novej budovy, pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č. P 
- 136 o výmere 9 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 1,76 
m2. 
predmet nájmu spolu: 10,76m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané 
v obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024 
 Nájomné:              

 
kancelársky priestor č. P - 136  (9,00m2) – 90,00 €/m2/rok, t. j. 810,00 €/rok, 
spoločné priestory (1,76m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 26,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 209,10 €, 
nájomné spolu ročne: 836,40 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 
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 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 
 

4. Nájomca: H-SET s.r.o, Holeková 6, 811 04 Bratislava, IČO: 35 749 067 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 17566/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v Bratislave, nachádzajúci sa v novej budove, pozostávajúci z kancelárie č. P – 6a o výmere 22 m2 a 
skladu č. P – 6a o výmere 14 m2. Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o 
výmere 7,02 m2. 
predmet nájmu spolu: 43,02 m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané 
v obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.11.2020 – 30.11.2024 
 Nájomné:              

 
kancelársky priestor č. P – 6a  (22,00m2) – 100,00 €/m2/rok, t. j. 2 200,00 €/rok, 
skladový priestor č. P – 6a  (14,00m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 280,00 €/rok, 
spoločné priestory (7,02m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 105,30 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 646,33 €, 
nájomné spolu ročne: 2 585,30 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 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 
 

5. Nájomca: SynthCluster s.r.o., Moyzesova 15900 01 Modra, IČO: 45 442 703 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 63900/B  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského ulici č. 9 
v Bratislave, nachádzajúci sa v starej budove, pozostávajúci z laboratórnej miestnosti č. 466/A o 
výmere 55 m2, laboratórnej miestnosti č. 402 o výmere 14 m2, laboratórnej miestnosti č. 408 o 
výmere 14 m2, kancelárie - miestnosť č.409 o výmere 25 m2, skladu - miestnosť č. 406 o výmere 
23 m2 a skladu - miestnosť č. 407 o výmere 4 m2.. Príslušenstvom nebytového priestoru sú 
spoločné priestory o výmere 26,33 m2. 
predmet nájmu spolu: 161,33 m2.  

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané 
v obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.11.2020 – 30.11.2024 
 Nájomné:              

 
kancelársky priestor (25,00m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 2 000,00 €/rok, 
skladové priestory (27,00m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 540,00 €/rok, 
laboratórne priestory (83,00m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 4 150,00 €/rok, 
spoločné priestory (26,33m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 394,95 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 771,24 €, 
nájomné spolu ročne: 7 084,95 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou 

 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 
 

6. Nájomca: IAESTE Slovakia, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,  IČO: 30 845 408, 
nájomca je zapísaný v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 116/1985 
Zb., číslo súpisu lll/2-207/1993. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 96/2019 R-STU STU o nájme nebytových priestorov s dobou 
nájmu od 01.09.2019 do 31.08.2020 od 01.09.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v  budove FIIT STU, ulica Ilkovičova č.2, 
Bratislava, na šiestom nadzemnom podlaží; kancelária č. 6.26 o výmere 12,22m2 a využívanie 
kuchynky (9,15 m2 x 0,2 index) do 31.08.2021, 
predmet nájmu spolu: 12,22 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať na účely, spojené s predmetom jeho neziskovej 
činnosti. 

 Doba nájmu: 01.09.2019 - 31.08.2021 

 Nájomné:              
 

kancelária č. 6.26 (12,22m2) – 63,75 €/m2/rok, t.j. 779,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 194,75 €, 
nájomné spolu ročne: 779,00  €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou.  

 Náklady za služby Náklady za  dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou sadzbou ,náklady bude FIIT STU 
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a energie: fakturovať mesačne, a to nasledovne: Dohodnuté náklady za dodanie elektrickej energie,  vody, 
tepla, teplej vody a služieb vyfakturuje FIIT STU do 15 dňa príslušného mesiaca. Nájomca je 
povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet 
uvedený vo faktúre. Základ pre stanovenie  paušálnej sadzby tvoria  náklady predchádzajúceho 
obdobia za dodanie elektrickej energie,  vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FIIT 
STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.  

 Predkladá: dekan FIIT STU 
 

7. Nájomca: Kathy ´s Accounting, spol. s r.o., Nábrežie mládeže 563/59 949 01 Nitra, IČO: 53 014 871 
nájomca je zapísaný v OR OS Nitra, oddiel Sro., vložka č.: 50909/N 

 Predmet nájmu: predmetom nájmu je dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa 
v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v Bratislave, budova D, na 3. poschodí, 
kancelársky priestor č. 325 o výmere 13,24 m2, 
predmet nájmu spolu: 13,24m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané v 
obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

miestnosť č.325 (13,24m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 794,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 198,60 €, 
nájomné spolu ročne: 794,40 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 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 
 

8. Nájomca: Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Plynárenská 7/C 821 09, Bratislava , IČO:  
35 864 648 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 29517/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 65/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu 
s dodatkom č.1  s dobou nájmu od 01.07.2016 do 30.06.2020 sa od 01.07.2020  predlžuje doba 
trvania nájmu a mení predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor 
nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, budova D, na 2. 
poschodí, kancelárske priestory  č. 220 o výmere 83,96 m², č. 221 o výmere 22,24 m², č. 217 o 
výmere 30,14 m², č. 218 o výmere 13,24 m², č. 219 o výmere 14,76 m², č. 222 o výmere 19,85 m², 
č. 223 o výmere 22,24 m², č. 224 o výmere 19,85 m², č. 220b o výmere 27,27 m², č. 225a o výmere 
1 m², spolu o výmere 254.55 m². A zastrešený priestor v budove A na prízemí, slúžiaci ako stojisko 
na uloženie bicyklov, č. 014 o výmere 6,76m2 do 30.06.2024, 
predmet nájmu spolu: 261,31 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania činností, ktoré má zapísané v 
obchodnom registri. 

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor spolu (254,55 m2) – 63,98  €/m2/rok, t. j. 16 286,11 €/rok, 
priestor na odkladanie bicyklov (6,76m2) – 59 €/m2/rok, t. j. 400,00€/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 4 171,53  €, 
nájomné spolu ročne: 16 686,11 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 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 
 

9. Nájomca: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 705 779  

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 330/B. 
 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 25/2015 R-STU STU o nájme nebytových priestorov s dobou 

nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2020 od 01.07.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove SvF STU na ulici I. Karvaša č. 2 v 
Bratislave v a to predajňa, nachádzajúca sa vo výstavnom priestore vestibulu bloku „B“ SvF o 
rozlohe 59,4 m2 a skladové priestory nachádzajúce sa na prízemí bloku „B“ SvF o rozlohe 45,00m2, 
do 30.06.2024, 
predmet nájmu je 104,40m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory za účelom vykonávanie činností: nákup, predaj kníh a 
skrípt a kancelárskych potrieb. 
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 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

predajňa (59,40 m2) – 54,00 €/m2/rok, t. j. 3 207,60 €/rok, 
skladové priestory (45,00 m2) – 3,70 €/m2/rok, t. j. 166,50 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 843,53 €, 
nájomné spolu ročne: 3 374,10 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za nasledujúce energie a služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu: dodávka vody, stočné, dodávka elektrickej energie, kúrenie. 
Tieto náklady bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe  
skutočných odberov zistených z podružných meračov prenajímateľa. Faktúra prenajímateľa za 
energie a služby spojení s užívaním predmetu nájmu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

10. Nájomca: GenePracti, s.r.o., J. Alexyho 9, 841 01 Bratislava, IČO: 45 324 301, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 62299/B.  
 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 24/2015 R-STU STU o nájme nebytových priestorov s dobou 

nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2020 od 01.07.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa prízemí budovy SvF STU na Námestí 
slobody č. 17 v Bratislave a to ordinácia o rozlohe 15,52 m2,  prijímacia miestnosť o rozlohe 16,68 
m2, čakáreň o rozlohe 31,61 m2, šatňa o rozlohe 16,10 m2, do 30.09.2020, 
predmet nájmu je 79,91 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory za účelom prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia – ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.09.2020 

 Nájomné:              
 

ordinácia (15,52 m2) – 36,00 €/m2/rok, t. j. 558,72 €/rok, 
prijímacia miestnosť (16,68 m2) – 36,00 €/m2/rok, t. j. 600,48 €/rok, 
čakáreň (31,61 m2) – 10,80 €/m2/rok, t. j. 341,39 €/rok, 
šatňa  (16,10 m2) – 36,00€/m2/rok, t. j. 579,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 520,04 €, 
nájomné spolu ročne: 2 080,19 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za nasledujúce energie a služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu: dodávka vody, stočné, dodávka elektrickej energie, kúrenie. 
Tieto náklady bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe  
skutočných odberov zistených z podružných meračov prenajímateľa. Faktúra prenajímateľa za 
energie a služby spojení s užívaním predmetu nájmu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

11. Nájomca: AL gate, s.r.o.., Švabinského 5 851 01 Bratislava, IČO: 44 769 890,  

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 58350/B.  
 Predmet nájmu: dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 21/2015 R-STU STU o nájme nebytových priestorov s dobou 

nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2020 od 01.07.2020 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v areáli SvF STU na Technickej ulici č. 5 v 
Bratislave a to skladový priestor (miestnosť č. 26 ) s výmerou 240,50 m2, do 30.06.2023, 
predmet nájmu je 204,50 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel montáže a skladovania hliníkových výrobkov 
v rámci vykonávania prác v rozsahu zapísanej živnosti. 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2023 

 Nájomné:              
 

skladový priestor (240,50 m2) – 14,00 €/m2/rok, t. j. 3 367,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 841,75 €, 
nájomné spolu ročne: 3 367,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za nasledujúce energie a služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu: dodávka vody, stočné, dodávka elektrickej energie, kúrenie. 
Tieto náklady bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe  
skutočných odberov zistených z podružných meračov prenajímateľa. Faktúra prenajímateľa za 
energie a služby spojení s užívaním predmetu nájmu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

12. Nájomca: Slovenský národný komitét IWA, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO: 31 745 415,  

nájomca je zapísaný v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona 
č. 116/1985 Zb.,  
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 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na 16. poschodí v bloku C 
budovy SvF STU na Radlinského ulici č. 11 v Bratislave a to miestnosť č. C1612 s výmerou 17,42 
m2, 
predmet nájmu je 17,42 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu v súlade so stanovami 
Slovenského národného komitétu IWA. 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. C1612 (17,42 m2) – 89,00 €/m2/rok, t. j. 1 550,38 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 387,60 €, 
nájomné spolu ročne: 1 550,38 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi úhradu za nasledujúce energie a služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu: dodávka vody, stočné, dodávka elektrickej energie, kúrenie. 
Tieto náklady bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi po ukončení polroka na základe  
skutočných odberov zistených z podružných meračov prenajímateľa. Faktúra prenajímateľa za 
energie a služby spojení s užívaním predmetu nájmu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

13. Nájomca: EURO DENTAL, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, IČO: 45 316 295, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 62047/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č.3 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 82/2014 R-STU spolu 
s dodatkami č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.01.2015 do 30.06.2020 od 01.07.2020 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok –  časť pozemku,  1 parkovacie miesto č.14, 
pred blokom A Stavebnej fakulty STU pri vstupe z Námestia Slobody do 30.09.2020, 
predmet nájmu spolu: 1 parkovacie miesto 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať predmet nájmu na parkovanie motorového vozidla ŠPZ: BA 163 ZU. 

 Doba nájmu: 01.01.2015 – 30.09.2020 

 Nájomné:              
 

jedno parkovacie miesto – 660,00 €/rok 
nájomné spolu ročne: 660,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

--------------------------------- 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

14. Nájomca: MEDISPA s.r.o., Vrakunská cesta 4, 821 06 Bratislava, IČO: 44 788 070, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58620/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v objekte ŠD Dobrovičova na ulici Dobrovičova 
č.14 v Bratislave, nachádzajúci sa na prízemí s vchodom z Dostojevského radu č. 7, pozostávajúci 
z miestnosti č. 11 o výmere 38,00 m² a spoločných priestorov - pomerná časť chodby a WC o 
výmere 3,00 m² 
predmet nájmu spolu: 41,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, poskytovanie kozmetických služieb. 
 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024  

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 11 (38,00 m2) – 96 €/m2/rok, t. j. 3 648,00 €/rok, 
spoločné priestory (3,00 m2) – 34 €/m2/rok, t. j. 102,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 937,50 €, 
nájomné spolu ročne: 3750,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

15. Nájomca: Práčovne CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 46 429 727,  
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81161/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v objekte ŠD Dobrovičova na ulici Dobrovičova 
č.14 v Bratislave, nachádzajúci sa na piatom poschodí, pozostávajúci z -Manipulačnej miestnosti  
o výmere 7,50 m ², 
predmet nájmu spolu: 7,50 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, prevádzkovanie práčkových 
automatov.  

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2024  
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 Nájomné:              
 

manipulačná miestnosť (7,50 m2) – 41 €/m2/rok, t. j. 307,50 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 76,88 €, 
nájomné spolu ročne: 307,50 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

16. Nájomca: DIVADLO MALÁ SCÉNA STU, Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, IČO: 42 177 405, 
Nájomca je občianske združenie, zaregistrované na MV SR, pod číslom VVS/1-900/90-352  
91.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 13/2015 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č.3 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 31.12.2020 sa od 
01.01.2021 predlžuje doba trvania nájmu a menia sa identifikačné údaje štatutárneho 
zástupcu nájomcu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci  sa v dvornej 
časti ŠD Dobrovičova na ulici Dobrovičova č.14 v Bratislave, pozostávajúci z garáže č.3 o výmere 
16,07 m², do 30.06.2022 
predmet nájmu spolu: 16,07 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať ako sklad kulís pre prevádzku divadla. 
 Doba nájmu: 01.04.2015 – 30.06.2022 

 Nájomné:              
 

garáž č.3  (16,07 m2) – 20 €/m2/rok, t. j. 321,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 80,35 €, 
nájomné spolu ročne: 321,40 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

17. Nájomca: DIVADLO MALÁ SCÉNA STU, Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, IČO: 42 177 405, 
Nájomca je občianske združenie, zaregistrované na MV SR, pod číslom VVS/1-900/90-352  
91. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 16/2015 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.06.2015 do 31.12.2020 sa od 
01.01.2021 predlžuje doba trvania nájmu a menia sa identifikačné údaje štatutárneho 
zástupcu nájomcu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD 
Dobrovičova na ulici Dobrovičova č.14 s vchodom z Dostojevského radu č. 7 v Bratislave, 
pozostávajúci z miestností: 
-prízemie, miestnosť č. 8 o výmere 9,84 m2 
-prízemie, miestnosť č. 9 o výmere 11,66 m2  
-prízemie, miestnosť č. 10 o výmere 15,90 m2  
-prízemie, miestnosť č. 11 o výmere 40,73m2  
-miestnosti javiska a hľadiska o výmere 474,54 m2  
-suterén, miestností pre technikov č. 2,3,4,5,6,7 o výmere 82,08 m2 
-suterén, miestnosti pre technikov o výmere 18,00 m2 
-prízemie, šatne o výmere 77,00 m2  
-suterén, miestnosť klimatizácie o výmere 33,00 m2 
-2. suterén, šatne o výmere 33,01 m2  
-2. suterén, šatňa o výmere 70,56 m2 
-  Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory (sociálne zariadenia, chodby a 
schodiská) o výmere 183,34 m2 do 30.06.2022 
predmet nájmu spolu: 1 049,66 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na prevádzku divadla. 
 Doba nájmu: 01.06.2015 – 30.06.2022 

 Nájomné:              
 

miestnosti javiska a hľadiska (474,54 m2) – 12 €/m2/rok, t. j. 5 694,48 €/rok, 
miestnosť č. 8 (9,84 m2) – 68,12 €/m2/rok, t. j. 670,30 €/rok, 
miestnosť č. 9 (11,66 m2) – 68,12 €/m2/rok, t. j. 794,30 €/rok, 
miestnosť č. 10 (15,90 m2) – 68,12€/m2/rok, t. j. 1 083,11 €/rok, 
miestnosť č. 11 (40,73m2)– 68,12€/m2/rok, t. j. 2 774,53 €/rok, 
miestnosti pre technikov (18,00 m2) – 10,25€/m2/rok, t. j. 184,50 €/rok, 
miestnosti pre technikov č. 2,3,4,5,6,7 (82,08 m2)– 10,25 €/m2/rok, t. j. 841,32 €/rok, 
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šatne (77,00 m2) – 8,54 €/m2/rok, t. j. 657,58€/rok, 
miestnosť klimatizácie (33,00 m2) – 8,54 €/m2/rok, t. j. 281,82 €/rok, 
šatne (33,01 m2) – 8,54  €/m2/rok, t. j. 281,91€/rok, 
šatňa (výmere 70,56 m2) – 8,54  €/m2/rok, t. j. 602,60 €/rok, 
spoločné priestory (výmere 183,34 m2) – 8,54  €/m2/rok, t. j. 1 565,72€/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 4 451,21 €, 
nájomné spolu ročne: 17 804,83€/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

18. Nájomca: Malá scéna s.r.o., Šarfická 66 900 82 Blatné, IČO: 50 091 735, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112914/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 2/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov 
spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.02.2018 do 31.12.2020 sa od 01.01.2021 
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa 
na prízemí v ŠD Dobrovičova na ulici Dobrovičova č.14 v Bratislave, pozostávajúci z miestností: 
-kancelária číslo 4  o výmere 14,80 m² 
-kancelária číslo 6  o výmere 25,00 m² 
-pomerná časť WC a chodba o výmere 6,00 m², do 30.06.2022 
predmet nájmu spolu: 45,80 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať ako sklad kulís pre prevádzku divadla. 
 Doba nájmu: 01.02.2018 – 30.06.2022 

 Nájomné:              
 

kancelárie č. 4 a č.6  (39,80 m2) – 96 €/m2/rok, t. j. 3 820,80 €/rok, 
pomerná časť WC a chodba (6,00 m2) – 34 €/m2/rok, t. j. 204,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 006,20 €, 
nájomné spolu ročne: 4 024,80 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

19. Nájomca: EDEN TRAVEL, s.r.o.,  Vazovova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 652 504, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41445/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 3/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov 
spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.02.2016 do 30.06.2020 sa od 01.07.2020 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci  sa v ŠD 
Akademik, na ul. Vazovova 1 v Bratislave, pozostávajúci z: 
-miestnosti č. 1.09 – kancelária o výmere 12,33 m2 
-miestnosti č. 1.10 prevádzkový priestor o výmere 66,28 m2 
- miestnosti č. 1.07 zádverie (predsieň) o výmere 2,99 m2 
-miestnosti č. 1.08 WC o výmere 3,69 m2  
- miestnosti č. 0.007 – sklad o výmere 53,96 m2  
-miestnosti č. 0.008a zádverie (predsieň) o výmere 3,79 m2 
-miestnosti č. 0.008 sociálne zariadenie 4,20 m2, do 30.06.2024 
predmet nájmu spolu: 147,24 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom prevádzkovania cestovnej kancelárie. 
 Doba nájmu: 01.02.2016 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 1.09 (12,33 m2) – 96 €/m2/rok, t. j. 1 183,68 €/rok, 
miestnosti č. 1.10 (66,28 m2) – 30 €/m2/rok, t. j. 1 988,40  €/rok, 
miestnosti č. 1.07, 1.08, 0.008 a 0.008a  (14,67 m2) – 10 €/m2/rok, t. j. 146,70 €/rok, 
miestnosť č. 0.007 (53,96 m2) – 21 €/m2/rok, t. j. 1 133,16  €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 112,99 €, 
nájomné spolu ročne: 4 451,94 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
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faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

20. Nájomca: EDEN TRAVEL, s.r.o.,  Vazovova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 652 504, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41445/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 64/2016 R-STU o nájme nebytových 
priestorov s dobou nájmu od 01.10.2016 do 30.09.2020 sa od 01.10.2020 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Akademik, 
na ul. Mýtna 34 v Bratislave, pozostávajúci z miestností na prízemí: 
-č.0.32 o výmere 9,10 m2 (sklad), 
-č. 0.33 o výmere 70,40 m2 (kaviareň - reštaurácia), 
-č. 0.34 o výmere 3,30 m2 (chodba), 
-č. 0.35 o výmere 3,32 m2 (predsieň WC muži), 
-č. 0.36 o výmere 3,38 m2 (WC muži), 
-č. 0.37 o výmere 2,65 m2 (predsieň WC ženy), 
-č. 0.38 o výmere 5,58 m2 (WC ženy), 
-č. 0.39 o výmere 46,90 m2 (zázemie kaviarne), 
-č. 0.40 o výmere 6,50 m 2 (chodba), 
-č. 0.41a o výmere 2,16 m2 (predsieň), 
-č. 0.41b o výmere 3,55 m2 (hygienické zariadenie), 
-č. 0.42 o výmere 10,68 m2 (šatňa - denná miestnosť), 
-č. 0.43 o výmere 9,83 m2 (sklad) a 
 z miestnosti na 1. poschodí č. 1.38 o výmere 142,72 m2 (kaviareň – reštaurácia), do 30.06.2024 
predmet nájmu spolu: 320,07 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom prevádzkovania kaviarne – reštaurácie.  
 Doba nájmu: 01.10.2016 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

kaviareň – reštaurácia (213,12 m2) – 25 €/m2/rok, t. j. 5 328,00 €/rok, 
zázemie kaviarne (46,90 m2) – 21 €/m2/rok, t. j. 984,90  €/rok 
skladové priestory (18,93 m2) – 21 €/m2/rok, t. j. 397,53 €/rok, 
šatňa – denná miestnosť (10,68 m2) – 10 €/m2/rok, t. j. 106,80  €/rok, 
príslušenstvo (30,44 m2) – 10 €/m2/rok, t. j. 304,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 780,41€, 
nájomné spolu ročne: 7 121,63 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

21. Nájomca: STAFIN PLUS, s. r. o,  Ševčenkova 10 851 01  Bratislava, IČO: 43 892 701, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50281/B.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 18/2017 R-STU o nájme nebytových 
priestorov s dobou nájmu od 01.10.2017 do 30.09.2020 sa od 01.10.2020 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD  Mladá 
Garda, na ulici Račianska č. 103 v Bratislave, ktorý sa nachádza na prízemí na bloku F:  
-miestnosť č. 01 HF 01 0015 (prevádzkový priestor) o výmere 21,00 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0016  o výmere 7,36 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0016A (hygienické zariadenie) o výmere 3,76 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0017 a miestnosť č. 01 HF 01 0018 kancelársky priestor o výmere  
25,24 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0022  o výmere 4,39 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0023 (chodba) o výmere 3,41 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0024 (kancelársky priestor) o výmere 16,14 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0026A (sklad) o výmere 32,01 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0028A (chodba) o výmere 4,46 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0028B (hygienické zariadenie) o výmere 1,97 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0028E (sklad) o výmere 10,79 m2  
-miestnosť č. 01 HF 01 0028F o výmere 8,20 m2 
-miestnosť č. 01 HF 01 0028G (prevádzkový priestor) o výmere 18,71 m2, do 30.06.2023, 
predmet nájmu spolu: 157,44 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom prevádzkovania kaviarne – reštaurácie.  
 Doba nájmu: 01.10.2017 – 30.06.2023 
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 Nájomné:              
 

kancelársky priestor  (41,38 m2) – 85 €/m2/rok, t. j. 3 517,30 €/rok, 
prevádzkový priestor (39,71 m2) – 30 €/m2/rok, t. j. 1 191,30 €/rok 
skladové priestory (42,80 m2) – 20 €/m2/rok, t. j. 856,00 €/rok, 
príslušenstvo, chodby a hygienické zariadenie (33,55 m2) – 10 €/m2/rok, t. j. 335,50  €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 475,03€, 
nájomné spolu ročne: 5 900,10 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou. 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 
uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

22. Nájomca: ZO-MA, s. r. o., Tobrocká 2, 811 02 Bratislava, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51418/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0002/19 (18/2017 R-STU) s dobou 
nájmu od 05.07.2019 do 30.06.2020 sa od 01.07.2020 predlžuje doba trvania nájmu; 
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda, Račianska 
103 v Bratislave. Predmet nájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v suteréne bloku K: 
miestnosť č. 01 HK – 1 0127 o výmere 24,00 m2, do 30.06.2021 
predmet nájmu spolu: 24,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti: skladový priestor 
 Doba nájmu: 05.07.2019 – 30.06.2021 

 Nájomné: skladový priestor (24,00 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. spolu 480,00 € 
štvrťročná výška nájomného je 120,00 €, 
nájomné spolu ročne : 480,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po 
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J  STU 
 

23. Nájomca: KESA – Ing. Mária Čunderlíková, Nevädzova 4, 917 01 Trnava, IČO: 14 120 747,  
nájomca je zapísaný v ŽR OÚ Trnava, odb. živnostenského podnikania, č.reg. 207-2736 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v objekte MTF na Hajdóczyho ulici v Trnave, 
stavba so súpisným číslom 6768, spoluvlastnícky podiel STU 18/30, nebytové priestory (sklad) 
nachádzajúce sa na podzemnom podlaží (suterén) o výmere 805,04 m ², 
predmet nájmu spolu: 805,04 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom obchodnej činnosti a ako sklady  
 Doba nájmu: 06.10.2016 – 31.12.2020 

 Nájomné:              
 

sklad (805,04 m2) – 10 €/m2/rok, t. j. 8050,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 2012,60 €, 
nájomné spolu ročne: 8050,40 €/rok, 
Výška nájomného je určená vzhľadom na nižšiu atraktivitu priestorov a zároveň s ohľadom na 
často sa opakujúci havarijný stav kanalizačného potrubia, ktorý nájomca znáša na vlastné 
náklady. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Za služby platí nájomca štvrťročne preddavky vo výške 693,98 €. V tejto sume sú zahrnuté 
štvrťročné preddavky za: 

- zálohová platba za dodávku vody:     28,38 € 
- zálohová platba za dodávku elektrickej energie: 153,41 € 
- zálohová platba za dodávku tepla:   512,19 € 

Za služby bude nájomca platiť preddavkom štvrťročne do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich 
refundáciu (faktúra). Upratovanie prenajatých priestorov nie je zahrnuté v cene služby. 

 Predkladá: dekan MTF STU 

 
UZNESENIE: 12.8/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti SvF STU, FEI STU, ÚZ ŠD a J STU, FIIT STU, FCHPT STU a MTF STU o nájom nehnuteľného majetku STU 
uvedeného v bodoch 1 až 23 tohto materiálu s pripomienkami a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 1 až 23 tohto materiálu 
v zmysle článku 3 bod 3 smernice rektora číslo 9/2013-SR predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu do 
Akademického senátu STU. 
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K BODU 9:  Rôzne 
K BODU 9/A: Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 18.05.2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Informovala o stave prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 18.05.2020. 
Konštatovala rovnakú úroveň v bakalárskom a inžinierskom štúdiu a nárast v doktorandskom štúdiu.  
V rámci krátkej diskusie sa prítomní zaujímali aj o demografickú krivku, kde je zaznamenaný permanentný pokles, medziročne 7%.  
Pokles sa očakáva ešte ďalšie 2 roky. 
 
UZNESENIE: 12.9A/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o počte uchádzačov prihlásených na štúdium k 18.05.2020. 
 
K BODU 9/B: Zimná univerzita pre maturantov 2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková ako alternatívny návrh k LUS 2020, ktorej realizácia je t.č. s ohľadom na COVID-19 ohrozená.  
Konštatovala, že konanie podujatia v termíne blízkom pre podávanie prihlášok môže výrazne podporiť rozhodovanie maturantov 
v prospech STU. 
V rámci krátkej diskusie 

 prorektorka Bakošová sa zaujímala o realizáciu LUS formou on-line 
o prorektorka Vitková vysvetlila, že zatiaľ sa o uvedenej alternatíve neuvažuje, realizácia by si vyžadovala dôslednú 

prípravu 
 predseda AS STU, prof. Peciar, konštatoval, že odhadované finančné prostriedky považuje za neprimerane nízke, napr. voči 

kalkuláciám súvisiacim s organizovaním LUS 
o prorektorka Vitková informovala, že financovanie podujatia je v intenciách LUS 

 
 
UZNESENIE: 11.17B/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o internej výzve na postdok pozície. 
 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Prorektorka Vitková  

 uskutočnil sa audit web stránok STU, konštatovala, že najvyššiu návštevnosť zaznamenáva vstupná web stránka STU, 
z ktorej návštevníci prechádzajú na jednotlivé fakulty  

 informovala o 
o možnosti prihlásenia sa na Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) s termínom do 13.9.2020 
o posune termínu podujatia „Európska noc výskumníkov“, ktoré bolo plánované 27.11.2020 
o záujme doplniť stojany na bicykle pred budovu R STU  

 v rámci mobilít neboli vyčerpané finančné prostriedky ešte za rok 2018, presúvajú sa zo zimy na leto 
 
Prorektor Moravčík 

 MŠVVaŠ SR ako RO ŠF vykonal v rámci NKÚ paralelne kontrolu na všetky projekty a fázovanie, do 28.5.2020 je potrebné 
reagovať, či v rámci využívania zariadení získaných zo ŠF neprekročila STU ako inštitúcia 20%-nú hranicu vytvárania 
zisku 

o  otázky boli postúpené na participujúce fakulty, o prípadných sankciách sa s RO zatiaľ neviedla diskusia 
 z EIT Manufacturing prišlo prvých cca 160 tis. EUR, ktoré by mohli byť rozdelené na jednotlivé projekty, avšak príkaz 

rektora „Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT“ nebol doposiaľ schválený, preto sa 
k rozdeleniu finančných prostriedkov predbežne nepristúpi 

o upozornil na nevyhnutnosť riešiť situáciu s okamžitou platnosťou 
o finančný odhad na ďalšie podané projekty je cca 600 tis. EUR, avizovaná úspešnosť konzorcií, ktorých je STU 

súčasťou, je medzi 30 - 40% 
 STU podala 3 projekty v rámci EIT Digital 
 v dôsledku korona krízy silnejú tlaky na zníženie členských poplatkov partnerov, najmä z výskumného a univerzitného 

prostredia 
o minimálne v rámci EIT Manufacturing je v príprave výrazná redukcia vstupných poplatkov 

 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 informoval o priebehu a programe zasadnutia AS STU 
 
Prorektor Uherek 

 v nadväznosti na podpísané MOU ohľadom výskumu v oblasti grafenu informoval o návrhu na založenie neziskovej 
organizácie 

 
Prorektor Kopáčik 

 informoval, že na FEI STU sa uskutočnilo jedno habilitačné konanie - docent by mal byť podľa harmonogramu 
vymenovaný pred zasadnutím KR STU dňa 8.6.2020 

o  menovanie bude riešené individuálne 
 
Mgr. Blaščák informoval o 

 vydaní nového čísla časopisu Spektrum, aj prostredníctvom webu 
 zverejnení recenzie k výstave Archívu STU na FA STU  
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Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 27.05.2020    Zápisnicu overil: 28.05.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 

Jún 
01.06.2020 

V STU 14:00  

 AS STU 10:00  

 08.06.2020 KR STU 09:00  

 
15.06.2020 

VR STU 09:00  

 PAS STU 14:00  

 22.06.2020 V STU 09:00  

 
29.06.2020 

V STU 09:00  

 AS STU 14:00  


