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2. zasadnutie KR, 10.02.2020 
Nadácia STU pre rozvoj talentov – informácia 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

V zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 
každá fyzická osoba – daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 
vykonal ročné zúčtovanie, oprávnená vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa 
má poukázať ním určenej právnickej osobe. 
 
Pri STU pôsobí Nadácia STU pre rozvoj talentov, ktorá je oprávneným prijímateľom 
podielu zaplatenej dane (2 %). 
 
Nadácia STU pre rozvoj talentov (ďalej len „nadácia“) je právnickou osobou – účelové 
združenie majetku, ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu, ktorým sa 
v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov rozumie podpora vzdelávania, vedecko-výskumných činností, 
športových aktivít a rozvoj infraštruktúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „STU“) a základných a stredných škôl v Slovenskej republike. 
 
S cieľom naplnenia uvedeného účelu sa nadácia každoročne snaží získavať finančné 
prostriedky z radov absolventov STU, priateľov a priaznivcov STU formou darov, ako aj 
z podielu zaplatenej dane, ktoré nadácia sa poskytuje pre: 

a) Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (ďalej len „STU“) na: 

 zlepšenie materiálneho vybavenia a prístrojovej základne, 

 zlepšenie informačných technológií, 

 skvalitňovanie informačných potrieb prostredníctvom knižničných 
fondov a prístupu k bankám údajov, 

 skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov, 

 podporu vydávania vedeckých publikácií, skrípt a iných pedagogických 
pomôcok, 

 zlepšenie technického stavu budov a zariadení, 

 oceňovanie osobností z prostredia STU ako aj mimo STU za významné 
vedecké prínosy a spoločensky prospešnú činnosť, 

 podporu styku s verejnosťou a propagácie STU, 

 budovanie a skvalitňovanie komunikácie s uchádzačmi o štúdium, 
so študentmi, s absolventmi STU, 

b) študentov STU na: 

 poskytovanie štipendií, 

 zlepšenie materiálno-technického vybavenia zariadení na regeneráciu síl, 

 podporu vysielania študentov do zahraničia, 

 oceňovanie činností a výsledkov činností študentov STU. 
c) zamestnancov STU na: 

 podpora vydávania vedeckých publikácií, skrípt a iných pedagogických 
pomôcok, 

 zlepšenie materiálno-technického vybavenia zariadení na regeneráciu síl. 
 
O použití prostriedkov nadácie rozhoduje v zmysle vyššie uvedených okruhov správna 
rada nadácie, ktorú tvoria členovia Vedenia STU. 


