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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 4/2022 
z rozšíreného zasadnutia Vedenia STU zo dňa 16.5.2022 

 
PRÍTOMNÍ:   Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Mgr. Rastislav Igliar 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.  
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

 
PRIZVANÍ  HOSTIA: Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.  
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.  
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, PhD. 
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

  
TRVALE PRIZVANÍ: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
   Ing. Juraj Rybanský 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022  
3. Návrh smernice rektora Vnútorný kontrolný systém STU  
4. Návrh dodatku číslo 2 smernice rektora číslo 7/2016-SR „Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v 

Bratislave“  
5. Harmonogram rokovaní na akademický rok 2022/2023  
6. Návrh Metodického usmernenia k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy na STU  
7. Návrh vnútorného predpisu Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania 

študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na STU  
8. Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (European Association of Research Managers and Administrators)  
9. Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (CEDEG)  
10. Plán verejného obstarávania STU v Bratislave na rok 2022  
11. Pasport energetických zariadení STU – určenie zodpovednosti  
12. Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ  
13. Rôzne 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rektor privítal členov rozšíreného vedenia a prizvaných hostí na rokovaní.  
Následne informoval prítomných o programe 4. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 4.1/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje program 4. zasadnutia Vedenia STU bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022 
 
Materiál uviedol rektor. Konštatoval, že zaregistroval spoločný list dekanov, v ktorom deklarovali, že niektoré pripomienky nepovažujú 
za uzavreté a žiadali o pokračovanie diskusie. V nadväznosti na uvedené otvoril priestor na ďalšiu diskusiu. 
Kvestor úvodom informoval, že návrh rozpisu dotácie reflektuje metodiku, ktorá bola schválená v AS STU a zohľadňuje stav po spoločnej 
diskusii. Uviedol, že problémovo vníma najmä pretrvávajúcu otázku postavenia rektorátu voči fakultám. Apeloval na prítomných, že 
predmetnú problematiku je potrebné zadefinovať čo najskôr. Konštatoval, že kým nebudú jasné úlohy, ktoré má R STU zabezpečovať, a 
ktoré sú fakulty ochotné akceptovať a financovať zo spoločných zdrojov, dovtedy to bude predstavovať problém. 
Informoval, že MŠVVaŠ SR avizovalo krátenie finančných prostriedkov o ďalších 27 mil. EUR pre budúci rok. Už teraz je podľa jeho 
vyjadrenia jasné, že rozpis dotácie bude pre budúci rok krátený o 2-4 mil. EUR. 
K predloženému materiálu sa viedla široká, prevažne neformálna diskusia. 
Boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 okrem metodiky je návrh rozpisu dotácie na súčasti STU predložený (a vložený v e-Poradách) na rokovanie SR STU na diskusiu 
– zaujímal sa, či ide o totožný materiál, ktorý je predmetom diskusie na rokovaní V STU  

o kvestor uviedol, že materiál nie je totožný, na SR STU bude primárne predstavený a vysvetlený proces, tzn. informácia, 
ako rozpis dotácie vzniká 

o rektor doplnil, že členovia SR STU by mali poznať sumu a mechanizmus delenia dotácie a zoznámiť sa 
s problematikou, ktorá sa rieši po metodike 
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 Uviedol, že ak bude na zasadnutí SR STU dňa 17.5.2022 schválená Metodika delenia dotácie, a bude väčšinový konsenzus fakúlt 
pri rozpise dotácie, materiál by sa následne mohol prerokovať na zasadnutí AS STU dňa 30.5.2022, čo je nevyhnutný 
predpoklad, aby mohol byť rozpis dotácie predložený na schválenie SR STU (teoreticky by to SR STU mohla schváliť na nejakom 
zasadnutí ešte v priebehu júna 2022) a súčasti STU by mohli mať finálnu výšku dotácie ešte pred prázdninami - skončilo by sa 
tak provizórium. 

o  dekan Gatial reagoval, že v zmysle spoločného listu dekanov nepovažujú návrh za prerokovaný 
 apeloval ma prítomných, že vzhľadom na “likvidačné” prídely pre niektoré z fakúlt (podľa aktuálnej metodiky MŠVVaŠ SR) je 

nevyhnutné hľadať taký kompromis, aby fakulty nestratili možnosť vykonávať hlavnú činnosť (vzdelávanie, výskum) a rektorát 
vedel zabezpečiť nevyhnutné a ďalšie dohodnuté činnosti pod značkou STU - okamžité zníženie mzdových výdavkov 
nepovažuje za reálne, upozornil, že bez racionálneho kompromisu sa nedá očakávať prerokovanie v AS STU 
 

Dekan Gatial 
 zaujímal sa, či projekt ACCORD je nutné financovať z dotácie 

o  rektor uviedol, že t.č. neexistuje iná možnosť 
 upozornil, že na hárku “1. RD2022 G” sú v TaS pre R STU v poliach N10 a N11 uvedené sumy 725 491 a 100 000 EUR, čo je spolu 

825 491 EUR, ako nešpecifikované TaS. Ale v nápočte TaS na hárku “3. R STU” je v poli C10 uvedená suma 760 000 EUR. 
Zaujímal sa o rozdiel 65 491 EUR a potom prekročenie R-STU cez 11%  

o  prorektor Bittera konštatoval, že R STU má tiež svoje výkonové služby, uvedená suma v TaS je za zahraničné granty 
 
Dekan Gregor 

 uviedol, že situácia sa diskutuje dlhodobo a stále nie je zadefinovaný jasný spoločný princíp, očakáva iniciatívu z pozície R STU - 
koncepciu, resp. zadefinovanie jednotnej metodiky 

 konštatoval 3 základné body, ktoré by sa mali z pozície R STU diskutovať: 
1. postavenie R STU 
2. financovanie spoločných aktivít z dotácie - z jeho pohľadu by mali byť financované len aktivity, do ktorých je 

zahrnutých všetkých 7 fakúlt (odvolávka na pravidlo z minulosti, kde v prípade, že participujú 4 fakulty, podieľajú sa 
na financovaní všetky - napr. projekt ACCORD a pod.) 

o  uvedený princíp nepovažuje za spravodlivý, ako zmysluplné vidí sa k diskusii v budúcnosti vrátiť 
3. otázka pôžičiek a ich splácania 

Rektor 
 k bodu 1: spoločná diskusia sa podľa jeho vyjadrenia vyrieši s novým Štatútom STU, ktorý je potrebný vzhľadom na novelu VŠ 

zákona 
 k bodu 2: požiadal prítomných o stanovisko k možnosti spoluúčasti na projekte ACCORD len tých fakúlt, ktoré majú z projektu 

benefit 
 k bodu 3: v súčasnej situácii nepovažuje za správne otvárať dlhy z minulosti  

 
Dekan Čambál uviedol, že 

 v tabuľke č. 1, stĺpec I, riadok 7 stále chýba celková suma, ktorá má byť vyplatená do miezd vrátane účelu STU. Dôvod je ten, že 
celkovo mzdy z tabuľky č. 1 sú vo výške 3 100 218 EUR, čo podľa jeho vyjadrenia nie je pravda. Zároveň považuje za vhodné 
odčleniť zo mzdových finančných prostriedkov určené na účel STU na Mzdy účel STU 20 280 EUR a Odvody účel STU 7 139 
EUR. Aktuálne je to všetko v jednej sume vo výške na mzdy. Rozpočet za MTF STU by sa mal schvaľovať na mzdy: 3 120 498 
EUR a odvody 1 098 416 EUR. Účtovne sa rozpisuje dotácia na účet 691 - dotácia z tabuľky č. 1, fakulte by tak účtovne chýbalo v 
dotácii na rok 2022. 

o  prorektor Bittera informoval, že uvedené bolo riešené s tajomníčkou fakulty 
 konštatoval, že nie je uzavretá diskusia k 3 bodom: 

o Pokles rektorátu a celouniverzitných pracovísk STU je vo výške 3,3%. Podľa dohody, prijatej na KR STU, by mal nárast, 
resp. pokles dotácie vyčlenených prostriedkov pre rektorát a celouniverzitné pracoviská bez účelových prostriedkov 
kopírovať medziročné percento nárastu, resp. poklesu prostriedkov pridelených z MŠVVŠ SR. Pokles STU je 6,57 % 
(bez účelových prostriedkov). 

o S ohľadom na stav poklesu finančných prostriedkov a predaj majetku v Gabčíkove navrhol, aby sa z dotácie 
nevyčleňovala čiastka 500 tis. EUR na spolufinancovanie projektu ACCORD, ale aby sa na to použili uvedené 
prostriedky. 

 Rektor uviedol, že použitie finančných prostriedkov získaných predajom ÚZ v Gabčíkove podlieha súhlasu SR 
STU. Aktuálne nie je možné zabezpečiť iné zdroje. 

o Návrhy na redukciu, príp. "odstránenia" konkrétnych položiek tzv. podporných aktivít: K návrhom sa postupne 
vyjadrili jednotliví kompetentní. 

 ďalej navrhol  
o nenavyšovať sumu za CUVTIS – nechať sumu max. na úrovni roku 2021, prípadne znížiť o 6,57% – zároveň zverejniť 

čerpanie v predchádzajúcom období a aktuálny zostatok 
o nenavyšovať sumu za SW licencie – nechať sumu max. na úrovni roku 2021, prípadne znížiť o 6,57% – zároveň 

zverejniť čerpanie v predchádzajúcom období a aktuálny zostatok 
 uvedené rektor nepovažuje za reálne vzhľadom na závislosť na externom dodávateľovi a nárast cien 

o nenavyšovať sumu za Odborné databázy s celouniverzitným zameraním – nechať sumu max. na úrovni roku 2021, 
prípadne znížiť o 6,57% – zároveň zverejniť čerpanie v predchádzajúcom období a aktuálny zostatok 

o vysvetliť „Materiálovotechnologické a organizačné zabezpečenie vzdelávacích činností pre STU (40 000,- EUR) 
o zabezpečiť činnosti AS, VR a SR (51 000,- EUR) z iných ako dotačných zdrojov 
o zrušiť položku „Zabezpečenie vzdelávania doktorandov“ (10 000,- EUR) – vzdelávanie doktorandov sa realizuje na 

fakultách 
o nenavyšovať sumu za „Externá a interná komunikácia“ – nechať sumu max. na úrovni roku 2021 
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o zrušiť položku „Odmenenie najlepších výstupov tvorivej činnosti“ (13 520,- Eur) – najlepšie výstupy odmeníme na 
fakultách 

o zrušiť položku „Podpora tímov H2020“ (32 000,- Eur) – zaujímal sa, či vyhodnotil niekedy niekto, nakoľko sú tieto 
finančné prostriedky vynaložené efektívne  

 zaujímal sa, čo konkrétne znamená „Podpora medzinárodnej VT spolupráce“ (10 000,- EUR) a ďalších 40 000,- EUR na 
„Medzinárodné vzťahy“ 

 zaujímal sa o vznik novej položky „Zabezpečenie agendy univerzitnej knižnice“ (20 000,- EUR) a kto využíva univerzitnú 
knižnicu 

o  detaily poskytol prorektor Híveš 
 navrhol znížiť položku na vydávanie SPECTRUM (50 000,- EUR) 
 zaujímal sa, čo konkrétne znamená „Podpora spolupráce s praxou“ 

o vysvetlí pror. Strémy osobne 
 InQb (9 5000,- EUR) – požiadal zverejniť čerpanie v predchádzajúcom období a aktuálny zostatok 

Rektor odporučil konkrétne požiadavky/návrhy konzultovať s príslušne zodpovednými prorektormi. 
 
Dekan Kotuliak 

 zaujímal sa o rektorátne položky - nárast/pokles 
 uviedol, že mu nie je jasné financovanie SR STU 

o kvestor vysvetlil, že podľa novely VŠ zákona majú členovia SR STU nárok na poskytnutie odmeny za čas výkonu 
funkcie na zasadnutiach a náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie - pravidlá určí AS STU 

o uvedené však kvestor nepovažuje za kľúčové výdavky, tie sú primárne spojené s organizačným, administratívnym a 
technickým zabezpečením činnosti SR STU na účet STU (napr. rôzne analýzy a pod.)   

 
V rámci diskusie ďalej kvestor informoval aj o  

 pláne financovania centrálne dotovaných súčastí STU - potrebe vytvorenia takých podmienok, aby mohli samostatne zarábať 
(napr. CAŠ, Technik). Cieľom je, aby sa od budúceho roka osamostatnili natoľko, aby si vedeli zabezpečiť dodatočné zdroje.  

 projekte ACCORD - situácia je kritická, stav sa mení veľmi dynamicky 
K projektu ACCORD, konkrétne k stavbám a rekonštrukčným prácam (najmä zvýšeným cenám) sa viedla široká neformálna diskusia. 
 
Po rozsiahlej diskusii k rôznym konkrétnym položkám návrhu rektor vyzval prítomných, aby sa pozreli na návrh prizmou budúceho 
obdobia, napr. nie sú uzavreté zmluvy na energie, ktoré narástli do výšky (100 – 300) %, rozpočet bude v budúcom roku opäť znížený, 
tzn. celkovo bude nižší o (2 - 2,5) mil. EUR. 
 
Dekan Šooš zdôraznil potrebu hľadať spoločné riešenie, fakulty podľa jeho vyjadrenia idú do existenčného minima, preto opätovne 
apeloval na diskusiu k metodike a hľadania konsenzu vo vzťahu R STU a fakúlt. 
Dekan Gregor doplnil, že dekani už 3 roky nedostali odpoveď na otázku, či pri návrhu dotácie sa má R STU podieľať rovnakým spôsobom 
na zvýšení/znížení dotácie ako fakulty. Zdôraznil, že ide o princíp a systematiku. Kvestor vyjadril nesúhlas s uvedeným princípom a 
vysvetlil dôvody.  
 
Záver: 
S cieľom postúpiť materiál na ďalšie schvaľovanie kvestor a prorektor Bittera navrhli upraviť rozpis nasledovne: 

 zníženie miezd R STU 07712 na 755 000 € (zníženie o 65 000 €) 
 zníženie odvodov R STU 07712 na 265 760 € (zníženie o 22 880 €) 
 zníženie TaS R STU na 628 000 € (zníženie o 32 00 €) 

Rozpočet R STU sa tak znižuje o 6,59%. Suma vo výške 119 880 EUR sa “zamrazuje”. 
 
UZNESENIE: 4.2/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022 s pripomienkami. 
 
K BODU 3:  Návrh smernice rektora Vnútorný kontrolný systém STU 
 
Materiál uviedol rektor. Prizvaná: Ing. Matúšková.  
Vedúca ÚHK R STU v krátkosti informovala, že smernica predstavuje zabezpečenie finančného riadenia a kontrolných mechanizmov 
v rámci STU. 
 
Z diskusie: 
Prorektor Bittera 

 zaujímal sa, či doteraz nebolo finančné riadenie a kontrolné mechanizmy v rámci STU zabezpečené 
o  Ing. Matúšková uviedla, že bolo zabezpečené čiastočne, nižšou normou 

 konštatoval, že Čl. 7 a 8 sa týkajú práv a povinností oprávnenej osoby (kontrolného orgánu), avšak v texte nie je nikde 
vysvetlené, kto je oprávnená osoba, ani kontrolný orgán 

o oprávnená osoba je kontrolný orgán (osoba, ktorá príde na kontrolu na základe poverenia) 
 
Dekan Gatial 

 v rámci Čl. 2, bod 9 "Na základe rozhodnutia Akademického senátu STU alebo rektora môžu byť vykonané mimoriadne kontroly 
a to na základe Poverenia vydaného rektorom." – uvedené považuje za zvláštnu formuláciu. Zaujímal sa o prípad, ak AS STU 
chce vykonať kontrolu a rektor nevydá poverenie, či sa kontrola uskutoční  

o Ing. Matúšková uviedla, že za vykonávanie kontroly je zodpovedný rektor, zo strany AS STU môže byť rektor 
zaviazaný na vykonanie kontroly 
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 Následne v Čl. 4 je špecifikované, že "(2) Akademický senát STU je oprávnený nariadiť rektorovi vykonanie kontroly plnenia 
úloh alebo finančnej kontroly na mieste prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra."  
Uvedené považuje za zbytočne byrokratické. Ak má mať AS STU právo nariadiť kontrolu, nech vydá poverenie priamo predseda 
AS STU, a nech je z procesu rektor vynechaný. V Čl. 5, bod 6 je opäť formulácia "Mimoriadne kontroly môžu byť vykonané 
výlučne na základe písomného poverenia vydaného rektorom STU."  
Uvedené považuje za komplikované, jedna vec sa rieši na troch miestach. 

o Ing. Matúšková informovala, že kontrolu v rámci STU vykonávajú všetci zamestnanci - vykonávajú základnú finančnú 
kontrolu, následne ju vykonáva nadriadený vedúci zamestnanec 

 zaujímal sa, či má AS STU právo rektorovi kontrolu „nariadiť“ 
o  je potrebné vychádzať z dikcie zákona a prípadne upraviť 

 v rámci Čl. 8, bod 7: Kontrolóri sú povinní oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania 
iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto 
podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v 
správe neuvádzajú." – zaujímal sa o prípad, ak kontrolóri niečo nájdu, nikomu o tom nedajú vedieť, nedajú si to vysvetliť, či to 
potom pošlú rovno na políciu 

o  uvedené upravuje príslušný zákon – vyššia norma 
 
UZNESENIE: 4.3/2022-V 
Vedenie STU súhlasí s návrhom smernice Vnútorný kontrolný systém Slovenskej technickej univerzity s pripomienkami.  
 
K BODU 4:  Návrh dodatku číslo 2 smernice rektora číslo 7/2016-SR „Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave“ 
 
Materiál uviedol rektor. Prizvaná: Ing. Matúšková.  
Vedúca ÚHK R STU informovala, že dodatok je predložený v zmysle zákona č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Následne poukázala na hlavné zmeny a doplnenia. Za vytvorenie, zachovávanie a 
rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá štatutárny orgán STU, a tým je rektor. Dôvody sú vysvetlené v materiáli.  
 
Z diskusie: 
Rektor 

 z gramatického hľadiska požiadal o úpravu predložky v názve materiálu  - vykonávanie finančnej kontroly na STU 
 
Prorektor Bittera 

 zaujíma sa, či by nemal úplné znenie podpísať súčasný rektor 
o  uvedené preverí kvestor  

 
Dekan Gatial    

 podporil návrh, súhlasí s elektronizáciou 
 
UZNESENIE: 4.4/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh Dodatku číslo 2 smernice rektora číslo 7/2016-SR „Vykonávanie finančnej kontroly na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave“ s pripomienkami. 
 
K BODU 5:  Harmonogram rokovaní na akademický rok 2022/2023 
 
Materiál uviedol rektor. 
Ide o materiál, ktorý je predkladaný štandardne na pravidelnej báze. Zmenou je, že harmonogram je predložený na celý akademický rok 
2022/2023 (pôvodne bol predkladaný na polročnej báze). 
Ďalšia zmena spočíva v rokovacom dni, kde na základe predchádzajúcich dohôd harmonogram zohľadňuje návrat k jednému 
rektorátnemu dňu (streda) pre všetky grémiá STU. 
 
Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 konštatoval rovnaký deň zasadnutí KR STU a AS STU, podľa jeho vyjadrenia by uvedené mohlo byť časovo náročné pre tých, čo 
budú mať byť aktívni na oboch zasadnutiach 

o z procesnej stránky a v nadväznosti na jednotlivé rokovania a ich postupnosť pri schvaľovaní materiálov sa návrh javí 
ako optimálny 

 
UZNESENIE: 4.5/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje harmonogram rokovaní na akademický rok 2022/2023 a odporúča predložiť materiál na vedomie Kolégiu 
rektora STU. 
 
K BODU 6:  Návrh Metodického usmernenia k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy na STU  
 
Materiál uviedol prorektor Bittera. 
Dokument je pripravený v zmysle ustanovenia § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z. účinného od 25. 04. 2022 a v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútorného predpisu STU  
č. 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej  
technickej univerzite v Bratislave“ v platnom znení. 
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Z diskusie: 
Dekan Čambál 

 navrhol vytvoriť na STU jednotný test VŠP  
o prorektor Bittera uviedol, že MŠVVaŠ SR odporúča SCIO testy, ktoré však nie sú na niektorých fakultách vítané 
o t.č. je rozhodnutie ponechané na fakultách, avšak nevylúčil v budúcnosti prípadnú úpravu 

 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa, či je definitívne, že ak študent študuje v AJ, dostane príslušná fakulta z úrovne MŠVVaŠ SR dotáciu 
o informáciu overí prorektor Bittera, bude však potrebné vyberať poplatky naďalej a bude tiež potrebné študentov (aj z 

Ukrajiny so statusom azylanta) upozorniť na túto skutočnosť hneď pri prijímacom konaní (pri rozhodnutí o prijatí) 
 konštatoval, že do novely VŠ zákona bol pridaný úplne nový odsek, na základe ktorého má zamestnávateľ "povinnosť - 

bremeno" vysporiadať sa so zamestnancami, ktorí dovŕšili vek 70 rokov 
o doposiaľ takáto povinnosť nebola a zamestnávateľ jednoducho ukončil pracovný pomer bez odstupného 
o upozornil, že bude potrebné počítať aj s finančnými prostriedkami na pokrytie týchto nákladov 

 
Dekan Čambál 

 zaujímal sa, či budú pravidlá prístupné aj v anglickej mutácii 
o  uvedené sa neplánuje, je povinnosť komunikovať v SJ 

 
Voľná diskusia sa o.i. viedla aj k: 

 vykonaniu testu (či je ekvivalentom maturity)  
 formuláru čestného vyhlásenia, podľa vyjadrenia rektora pri slove “sworn” ide o príliš “silné” vyhlásenie 

 
UZNESENIE: 4.6/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh Metodického usmernenia k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave. 
 
K BODU 7:  Návrh vnútorného predpisu Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na STU  
 
Materiál uviedol prorektor Bittera. 
Dokument je predložený na základe § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako vnútorný predpis v rámci 
vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU a na posúdenie jeho súladu so štandardmi pre 
vnútorný systém a so štandardmi pre študijný program podľa § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania. 
Ide o materiál, ktorý je posledný v rámci balíka VSK. 
 
Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 podľa jeho vyjadrenia je predpis komplikovaným a časovo aj personálnym zaťažením pracovníkov, ktorí sa musia venovať 
hlavnej činnosti a popri tom obrovskému množstvu aj byrokratickým predpisom existujúcim aj v súčasnosti 

 Článok 2, odsek (2) – zaujímal sa, ako sa bude relevantne vyhodnocovať napr. parameter (b), (e), (f), (g), keď na to garant 
študijného programu nemá možnosť také dáta zhromažďovať, a ich zhromažďovanie je možné iba na základe ochoty 
oslovených respondentov alebo zväzov, poisťovne a pod. 

 Článok 2 a článok 3 - oba články hovoria, že sa hodnotenie vykonáva najmenej raz za rok, zaujímal sa o význam 
 Článok 5 – zaujímal sa, čo znamená, že fakulta periodicky monitoruje, vyhodnocuje a hodnotí habilitačné a inauguračné konania 

(čo konkrétne sa hodnotí) 
 Článok 6 – zaujímal sa, či bude VUPCH a VTC súčasťou riadneho členenia AIS, či sa to bude musieť vkladať manuálne alebo sa to 

bude generovať z databáz 
Docent Makýš uviedol, že údaje, resp. štatistika sa len preklopí z existujúcich databáz. Zároveň pripustil možné komplikácie a ponúkol 
fakultám inštruktáž. Väčšina údajov však bude riešená automaticky.  
Prorektor Híveš doplnil, že stačí hodnotiť mieru naplnenia kritérií, personálny stav (aktuálny, trendy), snaha je proces čo najviac 
zautomatizovať z dostupných údajov z IS AIS. 
 
Dekan Gatial - komentár: 

 Návrh je pripravený v duchu zásad akreditácie. Život ukáže, či to bude len formálne cvičenie alebo aj reálny nástroj na 
vylepšovanie kvality. Navrhuje sa pomerne veľa sledovaných parametrov, pri ktorých nie je isté, či ich vôbec má zmysel 
sledovať každoročne. Pri počtoch absolventov STU určite bude mať výpovednú hodnotu iba priemerovaný údaj za 3-6 rokov. S 
viacerými údajmi bude problém s metodikou a interpretáciou, napr. miera uplatnenia absolventov. Chýba hodnotenie 
obsahovej stránky v porovnaní s medzinárodným rámcom. 

 
UZNESENIE: 4.7/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje Návrh vnútorného predpisu Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave. 
 
K BODU 8:  Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (European Association of Research Managers and 

Administrators) 
 
Materiál uviedol rektor. Prizvaní: JUDr. Michalička, Ing. Cuninka. 
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Riaditeľ Projektového strediska R STU, Ing. Cuninka, informoval, že ide o organizáciu združujúcu nielen univerzity, ale aj výskumné 
inštitúcie a podniky. Zaoberá sa hlavne „research“ manažmentom, administráciou a projektovým manažmentom. 
 
Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 zaujímal sa o význam a benefit členstva v právnickej osobe - konkrétne príklady aktivít 
o organizácia poskytuje školenia, workshopy pre projektových manažérov a administrátorov 
o vstupom do organizácie je možné uchádzať sa o granty na školenia, výmenu „best practises“, posilnenie 

medzinárodnej výskumnej spolupráce atď. 
 
UZNESENIE: 4.8/2022-V 
Vedenie STU prerokovalo Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby „European Association of Research Managers and 
Administrators“ a odporúča materiál predložiť na schválenie Akademickému senátu STU. 
 
K BODU 9:  Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby (CEDEG) 
 
Materiál uviedol rektor. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
Návrh prezentoval dekan Čambál ako postup v zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá vkladania peňažných vkladov alebo 
nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 – peňažný vklad do inej právnickej osoby „CEDEG, z.s.“.  
 
Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 písmeno (b) - členský príspevok 1 000 EUR má kryť rozpočet univerzity – spolu s prorektorom Bitterom sa zaujímali o 
konkrétnu zákazku, resp. zdroj krytia aj v ďalších rokoch  

 písmeno (c) - Hlavné prínosy členstva v spolku – zaujímal sa o pridanú hodnotu uvedených výhod, všetky pracoviská sa snažia 
uvedených 5 bodov neustále s maximálnym úsilím zabezpečovať aj dnes 

 
Dekan Čambál uviedol, že návrh bol schválený vedením fakulty. Dokument je predložený na rokovanie V STU v súlade s internými 
predpismi STU. 
 
Rektor 

 konštatoval, že chýba genéza a podrobnejšie informácie, skúsenosti s obdobnými projektmi nie sú priaznivé 
o doplňujúce informácie prezentoval prorektor Híveš v neprítomnosti prorektora Strémyho   

Kvestor 
 navrhol súhlasiť so vstupom a výdavky hradiť z fakulty (ako individuálna aktivita) 

 
Závery: 
Rektor uviedol, že je potrebné stanovisko všetkých dekanov k otázke, či aktivita bude považovaná za celouniverzitnú alebo fakultnú a 
navrhol odložiť rokovanie k materiálu na nasledujúce rozšírené vedenie. 
 
Po dodatočnej konzultácii po rokovaní sa rektor a dekan Čambál dohodli, že vstup do spolku bude realizovaný centrálne z 
pozície STU a peňažný vklad, resp. ďalšie s tým spojené náklady bude znášať MTF STU. 
 
UZNESENIE: 4.9/2022-V 
Vedenie STU prerokovalo Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby „CEDEG, z.s.“ a odporúča materiál predložiť na schválenie 
Akademickému senátu STU. 
 
K BODU 10: Plán verejného obstarávania STU v Bratislave na rok 2022 
 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaný: Ing. Kolenička. 
Dokument je predložený v zmysle „Smernice rektora č. 10/2016-SR“ ods. (2) písm. d) a Článku 5. Plán verejného obstarávania zákaziek 
na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb zostavil útvar verejného obstarávania STU na základe 
požiadaviek súčastí STU a organizačných zložiek Rektorátu STU. 

 
Z diskusie: 
Rektor 

 požiadal o vyjasnenie sumy 16 mil. EUR (MTF STU)  
o  Ing. Kolenička uviedol, že údaje boli do systému vložené priamo z fakulty 

V súvislosti s uvedeným rektor a kvestor požiadali všetkých dekanov o verifikáciu predložených údajov. 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 upozornil, že textový súbor má v hlavičke rok 2022, v texte sa ale uvádza 2019 
 tiež upozornil na vysoké výdavky MTF STU 
 zaujímal sa, či sa na projekt ACCORD obstarávajú aj stavebné činnosti (v súvislosti s nárastom cien stavieb) 

o  VO stále prebieha 
 
Prorektor Bittera 

 upozornil na formálnu chybu – v dokumentoch by mala byť FAD a nie FA 
 tiež v prílohe Plán … v riadku č. 6 je dvakrát SvF STU (SvF má výpočtovú techniku aj v r. 154) 
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Dekan Šooš tiež upozornil na chyby: 
 položka č. 6 - chýba požiadavka SjF STU v “mieste plnenia” je 2x uvedená SvF STU 
 položka č. 9 - v “mieste plnenia” je uvedená aj fakulta architektúry a dizajnu  
 položka č. 149 – je potrebné upraviť sumu (chyba nastala na strane SjF STU – 5 000 namiesto 50 000) 
 225 Služby BOZP a PO - SjF STU chýba v pláne STU 
 226 Upratovacie služby - SjF STU chýba v pláne STU  

  
Dekan Gatial 

 chýba veľa položiek, avšak väčšina je zahrnutá 
 mnohé fakulty majú položku "Náborová kampaň", položka z FCHPT STU chýba 

o prípadné nezrovnalosti bude riešiť FCHPT STU v súčinnosti s R STU 
 
UZNESENIE: 4.10/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje plán verejného obstarávania na rok 2022 s pripomienkami. 
 
K BODU 11: Pasport energetických zariadení STU – určenie zodpovednosti 
 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaný: Ing. Nemec. 
Predloženie pasportu energetických zariadení STU je predkladaný za účelom jednoznačného určenia zodpovednosti za energetické 
zariadenia STU a jej súčasti. 
 
Z diskusie: 
Rektor 

 zaujímal sa, či je zahrnutá pasportizácia aj MTF STU 
o áno, jednalo sa primárne o časti, ktoré sú spoločné pre viaceré súčasti 

 
Dekan Šooš 

 upozornil, že sa nezhodujú fakturované m2 
o  uvedené bude doriešené 

 
UZNESENIE: 4.11/2022-V 
Vedenie STU schvaľuje Pasport energetických zariadení STU – určenie zodpovednosti s pripomienkou. 
 
K BODU 12: Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ  
 
Materiál uviedol rektor v zastúpení kvestora 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“). 
 

1. Nájomca: ABClife s.r.o, Paláriková 4, 811 05 Bratislava, IČO: 51 443 848 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 126537/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 70/2019 R-STU o nájme nebytových 
priestorov s dobou nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v suteréne 
v objekte ŠD Nikosa Belojanisa, v budove na Wilsonovej ulici č. 6 v BA, miestnosť č. 02NB0-1007 
(prevádzkový priestor) o výmere 18,00 m2 do 30.06.2025, 
predmet nájmu spolu: 18,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom školení zdravotnej pomoci. 
 Doba nájmu: 01.07.2019 – 30.06.2025 

 Nájomné:              
 

prevádzkový priestor (18,00 m2) – 68,00 €/m2/rok, t. j. 1 224,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 306,00 €, 
nájomné spolu ročne: 1 224,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 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 
 

2. Nájomca: STISO, s.r.o., 35, 920 66 Horné Trhovište, IČO: 44 646 232 
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro., vložka č.: 23378 /T 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 4/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov 
spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD Nikosa 
Belojanisa, na ul. Wilsonova 6 v Bratislave, pozostávajúci z miestnosti č.02NB-1 008 (sklad) o 
výmere 12,38 m2, miestnosť č. 02NB-1 009 (sklad) o výmere 6,08 m2 nachádzajúcich sa v 
suteréne ŠD vrátane spoločných priestorov do 30.06.2025, 
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predmet nájmu spolu: 18,46 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom vykonávania prác (plotrovanie, xeroxové a 
kancelárske služby) spojených s predmetom podnikania, ktoré sú v súlade s jeho  
podnikateľským oprávnením. 

 Doba nájmu: 01.04.2015 – 30.06.2025 

 Nájomné:              
 

sklad (18,46 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 369,20 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 92,30 €, 
nájomné spolu ročne: 369,20 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 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 
 

3. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 358 48 863 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve FCHPT STU č. 04/2020 R-STU o umiestnení a prevádzkovaní 
telekomunikačného zariadenia s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.06.2020 do 31.05.2022 sa 
od 01.06.2022 predlžuje doba trvania nájmu; strešné priestory nachádzajúci sa v budove 
FCHPT STU na Radlinského 9 v BA,  nová budova blok a do 31.05.2027. 

 Účel nájmu: umiestnenie a prevádzka telekomunikačných zariadení nájomcu 
 Doba nájmu: 01.06.2020 – 31.07.2022 
 Nájomné:              

 
nájomca sa zaväzuje platiť ročné nájomné vo výške 6 600,00 €/rok 
nájomné spolu ročne: 6 600,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

v nájomnom je zahrnutý ročný poplatok za poskytovanie služieb vo výške 256,00 €/rok. Úhrada 
za poskytovanie elektrickej energie bude účtovaná za jednotlivé kalendárne polroky, podľa 
skutočného odberu odpočítaného Prenajímateľom na inštalovanom elektromere Nájomcu na 
základe dodávateľských faktúr. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

4. Nájomca: European Alliance for Innovation n.o., Farská 1306/25, 949 01 Nitra, IČO: 50642588 
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 57/2020 o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 
01.04.2021 do 31.03.2022 sa od 01.04.2022 predlžuje doba trvania nájmu dočasne nepotrebný 
majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Rektorátu STU, Vazovova č. 3 v BA, 
miestnosti: 
kancelária č. 2.09  o výmere 10,10 m2 
kancelária č. 2.10  o výmere 10,00 m2 
kancelária č. 2.11  o výmere 13,20 m2 
kancelária č. 2.05  o výmere 56,20 m2 
kancelária č. 2.06 o výmere 48,60 m2. 
Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 46,60 m2 do 31.03.2023 
predmet nájmu spolu: 184,70 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu využívať ako  učebňu. 
 Doba nájmu: 01.04.2021 – 31.03.2023 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (138,10 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 11 048 €/rok, 
spoločné priestory (46,60 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 466,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 2 878,50 €, 
nájomné spolu ročne: 11 514,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 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: kvestor  
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5. Nájomca: A.A. Service, spol. s.r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 35 807 601 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23637/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 6 k Nájomnej zmluve č. 35/2016 R-STU o nájme nebytový priestorov spolu 
s dodatkami č. 1 až č. 5 s dobou nájmu od 01.05.2016 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na 
1. poschodí, (vstup na blok B4), internát A, blok E v objekte ŠD Mladosť, v budove na ulici Staré 
Grunty č. 53 v BA, miestnosť č. 106a – (kancelária) o výmere 6,00 m2 do 30.06.2023, 
predmet nájmu spolu: 6,00 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie administratívnych prác spojených s predmetom podnikania. 
 Doba nájmu: 01.05.2015 – 30.06.2023 

 Nájomné:              
 

kancelária (6,00 m2) – 62,00 €/m2/rok, t. j. 372 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 93,00 €, 
nájomné spolu ročne: 372,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 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 
 

6. Nájomca: CTRL s.r.o., Omská 14, 040 01 Košice, IČO: 45 684 901,  
nájomca je zapísaný v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 26103/V. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, 
budova E na 2. poschodí a to kancelársky priestor č. 213 o výmere 14,74 m2, 
predmet nájmu spolu: 14,74 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť  nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania. 
 Doba nájmu: 01.05.2022 – 30.04.2026 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (14,74 m2) – 145,00 €/m2/rok, t. j. 2 137,30 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 534,33 €, 
nájomné spolu ročne: 2 137,30 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 
 

7. Nájomca: STISO, s.r.o.,35, 920 66 Horné Trhovište, IČO: 44 646 232 
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro., vložka č.: 23378 /T 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve FA STU č. 21/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov s 
dobou nájmu od 16.07.2017 do 15.08.2022 sa od 16.08.2022 predlžuje doba trvania nájmu 
a zároveň sa znižuje veľkosť užívanej plochy, dočasne nepotrebného majetku; nebytový 
priestor nachádzajúci sa v suteréne budovy FAD STU na Námestí slobody č. 19 v BA, miestnosť 
č. 040 + miestnosť č. 041 – 78,56 m2 a miestnosť č. 082 – 43,49 m2 do 30.06.2027, 
predmet nájmu spolu: 122,05 m2 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom vykonávania prác (plotrovanie, xeroxové a 
kancelárske služby) spojených s predmetom podnikania, ktoré sú v súlade s jeho 
podnikateľským oprávnením. 

 Doba nájmu: 16.07.2017 – 30.06.2027 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 040, 041 (78,56 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 3 928,00 €/rok, 
miestnosť č. 082 (43,49m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 869,80 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 1 199,45 €, 
nájomné spolu ročne: 4797,80 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Nájomca uhradí prenajímateľovi na základe vyhotovenej faktúry, po uplynutí príslušného  
štvrťroka, najneskôr do 30 dní,  úhradu preddavkov na náklady za služby a energie so  
splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FAD STU 
 

8. Nájomca: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava, Panenská 11,  
811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 791 898 
nájomca je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, registračné číslo: 100000109 
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 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22 s dobou nájmu od 
01.03.2022 do 28.02.2023 sa odo dňa účinnosti tohto dodatku znižuje veľkosť užívanej 
plochy; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na 3. poschodí 
v budove na Pionierskej ulici č. 15 v Bratislave, pozostávajúci z 
kancelárií o výmere 744,80 m2, serverovne o výmere 4,80 m2, technických miestností 
(kuchynka, miestnosti pre upratovačku)o výmere 15,60 m2, sociálne zariadenia o výmere 
30,30 m2, chodby o výmere 287,00 m2, zasadačky o výmere 95,90 m2, 
predmet nájmu spolu: 1 178,40 m2. 

 Účel nájmu: Účelom nájmu je užívanie prenajatého nebytového priestoru na prevádzkovanie Základnej 
umeleckej školy 

 Doba nájmu: 01.03.2022 – 28.02.2023 

 Nájomné:              
 

kancelária (744,80 m2) – 66,00 €/m2/rok, t. j. 49 156,80 €/rok, 
serverovňa (4,80 m2) – 77,00 €/m2/rok, t. j. 369,60 €/rok, 
sociálne zariadenia (30,30 m2) – 22,00 €/m2/rok, t. j. 666,60 €/rok, 
technické miestnosti (15,60 m2) – 16,50 €/m2/rok, t. j. 257,40 €/rok, 
chodby (287,00 m2) – 16,50 €/m2/rok, t. j. 4 735,50 €/rok, 
zasadačky (95,90 m2) – 66,00 €/m2/rok, t. j. 6 329,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 15 378,83 €, 
nájomné spolu ročne: 61 515,30 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Záloha na úhrady za služby: 
- elektrická energia v sume 350 EUR s DPH/3 mesiace 
- teplo v sume 1 000,00 EUR s DPH/3 mesiace 
- voda v sume 200,00 EUR s DPH/3 mesiace 
sa hradí štvrťročne vopred vo výške 1 550,00 EUR s DPH/3 mesiace. 

 Predkladá: dekan SjF STU 
 

9. Nájomca: Advanced Engineering s. r. o., Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, IČO: 51 303 451,  
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 41428/T 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v budove CAMPUS MTF STU, 
pavilón T 002 – kancelársky priestor č. 5.101 a 5.205 o výmere 59,62 m2, 
predmet nájmu spolu: 59,62 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť nájomcu  a spolupráca na spoločných výskumných aktivitách 
 Doba nájmu: odo dňa nadobudnutia účinnosti – 30.04.2027 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (59,62 m2) – 35,00 €/m2/rok, t. j. 2 086,70 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 695,57 €, 
nájomné spolu ročne: 2 086,70 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Za služby bude nájomca platiť preddavkom polročne do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich 
refundáciu vo výške 792,76 €/rok. 

 Predkladá: dekan MTF  STU 
 

10. Nájomca: PredictiveDataScience, s. r . o., Kĺzavá 31, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 
IČO: 51 303 451, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 123947/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v budove CAMPUS MTF STU, 
pavilón T 002 – kancelársky priestor č. 5.105 o výmere 19,40 m2, 
predmet nájmu spolu: 19,40 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť nájomcu. 
 Doba nájmu: odo dňa nadobudnutia účinnosti – 30.04.2025 

 Nájomné:              
 

kancelársky priestor (19,40 m2) – 35,00 €/m2/rok, t. j. 679,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 169,75 €, 
nájomné spolu ročne: 679,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

Za služby bude nájomca platiť preddavkom polročne do 14 dní od prevzatia žiadosti o ich 
refundáciu vo výške 489,80 €/rok. 

 Predkladá: dekan MTF  STU 
 

11. Nájomca: artBOX, s.r.o., Račianska 69B, 831 02 Bratislava, IČO: 47 147 555 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89592/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 38/2020 R-STU o nájme vyhradených parkovacích miest 
spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.10.2020 do 30.09.2022 sa odo dňa 01.10.2022 
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie 
miesta nachádzajúce sa v areáli FIIT STU v Bratislave, v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves, par. č. 
2998/31, areál prenajímateľa Ilkovičova č. 2, Bratislava, LV č. 1425 do 30.09.2023, 
predmet nájmu: 5 parkovacích miest. 

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa. 
 Doba nájmu: 01.10.2020 - 30.09.2023 
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 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 200,00 €/rok/1 státie, 
nájomné spolu ročne: 1000,00 €/ 5 státi 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: dekan FIIT STU 
 

12. Nájomca: S-TERM s.r.o., Pavlova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 43 862 152 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 49588/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 54/2014 R - STU spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 
01.07.2014 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 mení výška nájomného a predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte SvF 
STU, Technická ulica č. 5 v Bratislave – miestnosť č. 37 - sklad o výmere 24,30 m2, skladový 
priestor č. 29 o výmere 30,60 m2, učebňa č. 25 o výmere 68,40 m2, skladový priestor č. 30a 
o výmere 21,30 m2, skladový priestor č.30b o výmere 23,00 m2, skladový priestor č. 28 o výmere 
20,50 m2, skladový priestor č. 26 o výmere 13,30 m2, sociálne zariadenia č. 32 o výmere 11,70 
m2, do 30.06.2026 
predmet nájmu celkom o výmere: 213,10 m2 .   

 Účel nájmu: skladovanie materiálu a náhradných dielov a odborná inštruktáž technikov  
 Doba nájmu: 01.07.2014 – 30.06.2026 

 Nájomné:              
 

zvyšuje sa celková ročná výška nájomného 
štvrťročná výška nájomného je 1 398,53 €, 
nájomné spolu ročne: 5 594,10 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované 
zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je povinný uhradiť 
faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako 
aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí 
zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych 
dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan SvF  STU 
 

13. Nájomca: S-TERM s.r.o., Pavlova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 43 862 152 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 49588/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 55/2014 R - STU o nájme vyhradených parkovacích miest 
spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2014 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – parkovacie miesta 
nachádzajúce sa v objekte SvF STU, Technická ulica č. 5 v Bratislave, v katastrálnom území 
Trnávka, parcela č. 16954/2 a 16953/5 zapísanej na LV č.1850, 
predmet nájmu: 2 parkovacie miesta. 

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa.  
 Doba nájmu: 01.07.2014 – 30.06.2026 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00 €/rok/1 státie, 
nájomné spolu ročne: 360,00 €/ 2 státia 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: dekan SvF  STU 
 

14. Nájomca: YNET občianske združenie, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423 
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90 – 
17701-2 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZŠD a J STU č. 9707/0001/22 (19/2022 R-STU) s dobou 
nájmu od 15.04.2022 do 31.12.2022 sa od 01.01.2023 predlžuje doba trvania nájmu; 
dočasne nepotrebný majetok nebytový priestor nachádzajúci sa: 
a) ŠD MLADOSŤ: 

 miestnosť č. 2.18 – blok A8 – úschovňa bicyklov o výmere 27,20 m2, 
 miestnosť č. 114,115,115- blok C – sklad o výmere 42,44 m2, 
 miestnosť č. 209- blok C 2. poschodie – sklad o výmere 13,58 m2, 

a) ŠD Jura Hronca: 
 miestnosť č. 02HA-02 120 – úschovňa bicyklov o výmere 21,96 m2, 
 miestnosť č. 02HA-02 121 – úschovňa bicyklov o výmere 21,04 m2, 
 miestnosť č. 02HB-12 1122 – sklad o výmere 15,20 m2, 

ŠD Mladá Garda: 

                                                           

1 Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
  v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013. 
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 miestnosť č. 01HI-1 0097 – úschovňa bicyklov o výmere 21,96 m2, 
do 31.12.2025, 
predmet nájmu spolu: 154,87 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako úschovňu bicyklov pre svojich členov 
občianskeho združenia (študenti STU) 

 Doba nájmu: 15.04.2022 – 31.12.2025 

 Nájomné: 
 

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške: 1,00 €/m2/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 38,72 €, 
nájomné spolu ročne: 154,87 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby  
a energie: 

Náklady za opakované dodanie energií bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne, a to vždy 
po skončení kalendárneho štvrťroka podľa skutočne spotrebovaných energií. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   
 

15. Nájomca: Hajali, s.r.o., Karadžičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 46 543 562, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79402/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0004/17 (č. 19/2017 R-STU) o prenájme 
pozemku spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2017 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok – pozemok, označený ako priľahlá 
plocha v areáli ŠD Mladosť (exteriér pred blokom D1) na ul. Staré Grunty č. 53 v Bratislave o 
výmere 49,88 m2 do 30.06.2024, 
predmet nájmu spolu: 49,88 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca pozemok použije na umiestnenie prenosného predajného stánku na rýchle občerstvenie. 
 Doba nájmu: 01.07.2017 – 30.06.2024 

 Nájomné:              
 

pozemok (49,88 m2) – 45 €/m2/rok, t. j. 2 244,60 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 561,15 €, 
nájomné spolu ročne: 2 244,60  €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: T.I.N.O. s.r.o., Belámiková 2, 841 04 Bratislava, IČO: 46 039 058 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70761/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 9707/0006/2019 (č. 99/2019 R-STU) 
o prenájme pozemku spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.10.2019 do 30.09.2022 sa od 
01.10.2022 predlžuje sa doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 
– pozemok označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, Staré grunty 53 v Bratislave 
pozostávajúci z parkovacích miest č. 22, 23 a č. 24 o rozlohe 2,5 m x 5 m do 30.09.2024, 
predmet nájmu spolu: 3 parkovacie miesta. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmetné parkovacie miesta používať na parkovanie motorových vozidiel 
súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou. 

 Doba nájmu: 01.10.2019 – 30.09.2024 

 Nájomné:              
 

parkovacie miesta č. 22, 23 a č.24 – 180,00 €/rok/ jedno státie, t. j. 540,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 135,00 €, 
nájomné spolu ročne: 540,00 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

17. Nájomca: MUDr. Nora Lingurská, Budatínska 21,851 05 Bratislava, IČO: 31 758 771 
nájomca je lekár v odbornej špecializácii stomatológia 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0030/15 (č. 79/2015 R-STU) spolu 
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2016 do 31.12.2022 sa od 01.01.2023 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici 
Bernolákova 1 v BA, prízemie ŠD J. Hronca, pozostávajúci z miestnosti č. 02HA 01 12b 
ambulancia o výmere 22,15m2, čakáreň o výmere 19,97 m2, denná miestnosť o výmere 14,93m2, 
soc. zariadenie o výmere 6,84m2, do 31.12.2026 
predmet nájmu spolu: 63,89 m2. 

 Účel nájmu: stomatologická ambulancia 
 Doba nájmu: 01.01.2016 – 31.12.2026 

 Nájomné: ambulancia (22,15 m2) – 34,00 €/m2/rok, t. j. 753,10 €/rok, 
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čakáreň (19,97 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 299,55 €/rok, 
denná miestnosť (14,93 m2) – 23,00 €/m2/rok, t. j. 343,39 €/rok, 
soc. zariadenie (6,84 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 136,80 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 383,21 €, 
nájomné spolu ročne: 1 532,84 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových 
faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe 
skutočnej spotreby energie. Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe 
vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   
 

18. Nájomca: Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU, Ilkovičova 3, 812 19 
Bratislava, IČO: 00 677 329 
nájomca je občianskym združením registrovaným pod č. VVS/1-900/90-4716 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0006/17 (č. 37/2017 R-STU) spolu 
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.01.2018 do 31.12.2022 sa od 01.01.2023 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v ŠD Mladosť, na ul. Staré 
grunty 53 v Bratislave, pozostávajúci z miestnosti č. 108 a 119 o výmere 42,94 m2, 
do 31.12.2024 
predmet nájmu spolu: 42,94 m2. 

 Účel nájmu: a organizovanie športovej a inej voľnej časovej aktivity pre študentov a členov ŠP FEI STU 
 Doba nájmu: 01.01.2018 – 31.12.2024 

 Nájomné: Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške: 1,00 €/m2/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 10,74 €, 
nájomné spolu ročne: 42,94 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových 
faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe 
skutočnej spotreby energie. Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe 
vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   
 

19. 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. 5 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 13/2015 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č. 4 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 30.06.2022 sa 
od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu; 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 30.06.2024 
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 – 30.06.2024 

 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 smernicou1. 

 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   
 

20. 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. 16/2015 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č. 3 s dobou nájmu od 01.06.2015 do 30.06.2022 sa 
od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu; 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  
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-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 30.06.2024 
predmet nájmu spolu: 1 049,66 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na prevádzku divadla. 
 Doba nájmu: 01.06.2015 – 30.06.2024 

 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, 
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 3 858,03 €, 
nájomné spolu ročne: 15 432,13 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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: 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. 4 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 2/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov 
spolu s dodatkami č. 1 až č. 3 s dobou nájmu od 01.02.2018 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
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 30.06.2024 
predmet nájmu spolu: 45,80 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať ako kancelárske priestory. 
 Doba nájmu: 01.02.2018 – 30.06.2024 

 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 smernicou1. 

 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: IRŠ TLIS, Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, Bratislava, IČO: 42 445 833 
nájomca je zapísaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcia 
Verejnej Správy, odbor všeobecnej vnútornej správy oddelenie registrácií, registračné číslo: 
VVS/1-900/90-45900. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 6/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov 
spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 02.09.2021 do 31.10.2022 sa od 01.11.2022 predlžuje 
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na 
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zníženom podlaží bloku A8 /B4/ v objekte ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava; miestnosti č. 
08.7 (produkčné štúdio) o výmere 13,52 m2 , miestnosť č. 08.8 (akustická komora) o výmere 6,82 
m2, miestnosť č. 08.4 (oddychová miestnosť) o výmere 7,15 m2 , miestnosť č. 08.5 (sociálne 
zariadenie) o výmere 1,63 m2, miestnosť č. 08.6 (elektrotechnická miestnosť) o výmere 5,87 m2, 
spoločné priestory - chodba pomerná časť o výmere 4,67 m2, miestnosť č. 08.10 (sklad) o výmere 
11,96 m2, miestnosť č. 08.9 (chodba) o výmere 8,41 m2, miestnosť č. 08.12 (vysielacie štúdio) 
o výmere 13,75 m2, miestnosť č. 08.11 (oddychová miestnosť) o výmere 6,96 m2, do 31.10.2023 
predmet nájmu spolu: 80,74 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať na výchovu mládeže a nových členov v rádioamatérstve, 
organizovanie rádioamatérskej činnosti v radoch študentov STU a iných aktivít spojených so 
stanovami občianskeho združenia. 

 Doba nájmu: 02.09.2021– 31.10.2023  
 Nájomné: Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru  

Vo výške: 1,00 €/ m2/ rok, ročne 80,74 € (80,74 m2)  
štvrťročná výška nájomného je 20,19 €, 
nájomné spolu ročne: 80,74 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1 nájomné je v súlade so smernicou1 

 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 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: Tomáš Breuer, Podhorská 76, 921 01 Banka, IČO: 51 364 395, 
nájomca je zapísaný v štatistickom registri organizácií  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 67/2020 R-STU o nájme nebytových 
priestorov s dobou nájmu od 01.10.2021 do 30.09.2022 sa od 01.10.2022 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v objekte ŠD Jura Hronca 
na Bernolákovej ulici č. 1 v Bratislave, nachádzajúci sa na šiestom nadzemnom podlaží bloku B, 
pozostávajúci z miestnosti č. 02HB 07 622 (skladový priestor) o výmere 15,00 m² 
do 30.09.2024, 
predmet nájmu spolu: 15,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom skladovania elektrotechnického náradia. 
 Doba nájmu: 01.10.2021 – 30.09.2024 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 02HB 07 622  (15,00 m2) – 24 €/m2/rok, t. j. 360,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 90,00 €, 
nájomné spolu ročne: 360,00 €/rok, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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   
 

24. Nájomca: MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava? IČO: 44 729 081 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57935/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 80/2019 R-STU o nájme nebytových 
priestorov s dobou nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba 
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte ŠD 
Akademik, ulica Vazovova č. 1 v BA, pozostávajúci z priestorov v suteréne a na prízemí: 
miestnosť č. 0.12 – sklad o výmere 18,16 m2 nachádzajúci sa v suteréne, miestnosť č. 0.13 – 
sklad o výmere 80,08 m2 nachádzajúci sa v suteréne, miestnosť č. 1.16A – ambulancia o výmere 
14,55 m2 nachádzajúca sa na prízemí, miestnosť č. 1.16 B – ambulancia o výmere 19,08 m2 
nachádzajúca sa na prízemí, miestnosť č. 1.16C – kancelária o výmere 28,60m2 nachádzajúca sa 
na prízemí a miestnosť č. 1.16D – sociálne zariadenie a spol. priestory o výmere 22,79 m2 
nachádzajúca sa na prízemí, do 30.06.2025 
predmet nájmu spolu 183,26 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti.  
 Doba nájmu: 01.07.2019 – 30.06.2025 

 Nájomné: miestnosť č. 0.12, 0.13 (98,24 m2) – 20,32 €/m2/rok, t. j. 1 996,24 €/rok, 
miestnosť č. 1.16A a 1.16B (33,63 m2) – 33,725 €/m2/rok, t. j. 1 134,17 €/rok, 
miestnosť č. 1.16C (28,60m2) - 90,43 €/m2/rok, t. j. 2 700,70 €/rok, 
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miestnosť č. 1.16D (22,76 m2) – 20,32 €/m2/rok, t. j. 463,09 €/rok 
štvrťročná výška nájomného je 1 573,55 €, 
nájomné spolu ročne: 6 294,20 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 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 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 
 

25. Nájomca: SLOVKOR-M, s.r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 35 799 340 
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 22803/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 56/2016 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2016 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor v ŠD Mladá 
Garda, na ulici Račianska č.103 v Bratislave, ktorý sa nachádza v suteréne na bloku B, 
pozostávajúci z miestnosti č. 01 HB -1 0013 o výmere 20,90 m2, miestnosti č. 01 HB -1 0019 o 
výmere 23,59 m2, miestnosti č. 01 HB -1 0020 o výmere 23,22 m2, miestnosti č. 01 HB -1 0021 o 
výmere 24,25 m2 a miestnosti č. 01 HB -1 0022 o výmere 10,02 m2 do 30.06.2025 
predmet nájmu spolu: 101,98 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladový priestor, za účelom uloženia 
spisového materiálu, (archivácie ako miesto uloženia). 

 Doba nájmu: 01.07.2016 - 30.06.2025 

 Nájomné: miestnosť č. 01 HB -1 0013 (20,90 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. 418,00 €/rok, 
miestnosť č. 01 HB -1 0019 (23,59 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. 471,80 €/rok, 
miestnosť č. 01 HB -1 0020 (23,22 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. 464,40 €/rok, 
miestnosť č. 01 HB -1 0021 (24,25 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. 485,00 €/rok, 
miestnosť č. 01 HB -1 0022 (10,02 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. 20,04 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 509,90 €, 
nájomné spolu ročne: 2039,60 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1 nájomné je v súlade so smernicou1 

 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 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 
 

26. Nájomca: Sebastian Křeček, Kukučínova 10, 831 03 Bratislava, 
nájomca je súkromná osoba. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 60/2016 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.10.2016 do 30.09.2022 sa 
od 01.10.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové 
priestory nachádzajúce sa v ŠD Mladá garda, Račianska 103 v Bratislave: miestnosti č. 01 HK-
10134 (sklad) o výmere 21,65 m2, č. 01 HI-10114 (sklad) o výmere 23,19m2, č. 01 HI-10115 
(sklad) o výmere 9,70 m2 a č. 01 HI-10116A (hygienické zariadenie) o výmere 5,52m2 do 
30.09.2025, 
predmet nájmu spolu: 60,06m2. 

 Účel nájmu: nájomca nebytové priestory využíva ako sklad 
 Doba nájmu: 01.10.2016 - 30.09.2025 

 Nájomné: miestnosť č. 01 HK-10134 sklad (21,65 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. spolu 433,00 € 
miestnosť č. 01 HI-10114 sklad ( 23,19 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. spolu 463,80 € 
miestnosť č. 01 HI-10115 (sklad) (9,70 m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j. spolu 194,00 € 
miestnosť č. 01 HI-10116A (hygienické zariadenie) (5,52m2) - 10,00 €/m2/rok, t. j. spolu 55,20 
€ 
štvrťročná výška nájomného je 286,50 €, 
nájomné spolu ročne : 1 146,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1    

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dnípo 
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 
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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 
 

27. Nájomca: MUDr. Eva Konečná, Karadžičova 33, 811 08 Bratislava, IČO: 31812465 
neštátny lekár v odbore pediatria a dorastový lekár, č. licencie SLK L1A/B 
A/1123/05. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 52/2016 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2016 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 
predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory nachádzajúce 
sa v ŠD Mladá garda, Bratislava na prízemí boku „S“ a to: miestnosť č. 01 HS 01 0007 - ambulancia 
o výmere 24,40 m2, miestnosť č. 01 HS 01 0008 - skladový priestor o výmere 4,30 m2, miestnosť 
č. 01 HS 01 0009 chodba o výmere 2,10 m2, miestnosť č. 01 HS 01 0010 hygienické zariadenie o 
výmere 1,00 m2 a  miestnosť č. 01 HS 01 0011A - čakáreň o výmere 14,80 m2 do 30.06.2025, 
predmet nájmu celkom  vo výmere 46,60m2. 

 Účel nájmu: Liečebno-preventívna starostlivosť pre študentov STU v odbore pediatria a dorastový lekár 
 Doba nájmu: 01.07.2016 - 30. 06.2025 
 Nájomné: ambulancia - (24,40 m2) - 34,00 €/m2/rok, t. j. 829,60 €/rok, 

skladový priestor - (4,30 m2) - 24,00 €/m2/rok, t. j. 103,20 €/rok, 
chodba a čakáreň, hygienické zariadenie - (17,90 m2) - 10,00 €/m2/rok, t. j. 179,00 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 277,95 €, 
nájomné spolu ročne: 1111,80 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 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 obdŕžaní 
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 
 

28. Nájomca: MlynCoWork o.z., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 247 450 
nájomca je zapísaný na MV SR, odbor všeobecnej vnútornej správy, odd. vnútorných vecí, č. 
spisu: VVS/1-900/90-48411. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 71/2016 R-STU o nájme nebytových 
priestorov spolu s dodatkami č. 1 až č. 3 s dobou nájmu od 01.09.2016 do 30.06.2022 sa 
od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 
v ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 53, Bratislava, nachádzajúci sa na 1. poschodí bloku „I“, internát B, 
pozostávajúci z miestnosti č. 105 – prevádzkový priestor o výmere 30,80 m2 a spoločný priestor 
o výmere 14,36m2, do 30.09.2024, 
predmet nájmu spolu je 45,16m2. 

 Účel nájmu: prevádzkový priestor na činnosť zameranú na rozvoj vedomostí a zručností študenta 
 Doba nájmu: 01.09.2016 – 30.09.2024 

 Nájomné: miestnosť č. 105 (30,80 m2) – 30,00 €/m2/rok, t. j. 924,00 €/rok, 
spoločný priestor (14,36 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 215,40 €/rok, 
štvrťročná výška nájomného je 284,85 €,  
nájomné spolu ročne: 1 139,40 €. 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 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 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   
 

29. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 43/2014 R-STU spolu s dodatkom č. 1 
s dobou nájmu od 01.08.2014 do 31.07.2022 sa od 01.08.2022 predlžuje doba trvania nájmu, 
dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa v budove SvF STU na 
Radlinského 11 v BA, v bloku C, pozostávajúci z miestnosti o veľkosti 20,00 m2 (23. podlažie), 
priestory na/v budove SvF STU, časť pozemku a časť strechy potrebných na umiestnenie 
optických trás do 31.07.2026, 
predmet nájmu spolu: 20,00 m2 + časť strechy + časť pozemku 
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 Účel nájmu: umiestnenie optických trás  
 Doba nájmu: 01.08.2014 – 31.07.2026 

 Nájomné: nájomca sa zaväzuje platiť ročné nájomné vo výške 2 051,82 €/rok 
nájomné spolu ročne: 2 051,82 €/rok. 
nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 
a energie: 

v nájomnom je zahrnutý ročný poplatok za poskytovanie služieb vo výške 256,00 €/rok. Úhrada 
za poskytovanie elektrickej energie bude účtovaná za jednotlivé kalendárne polroky, podľa 
skutočného odberu odpočítaného Prenajímateľom na inštalovanom elektromere Nájomcu na 
základe dodávateľských faktúr. 

 Predkladá: dekan SvF  STU 
 
Z diskusie: 
Prorektor Bittera 

 konštatoval, že niektoré nájmy idú so spätnou platnosťou 
o kvestor informoval, že rozhodujúci je dátum podpisu zo strany STU (aj keď druhá strana podpísala zmluvu skôr), 

zmluva teda bude právoplatná a zverejnená až podpise STU  
 
UZNESENIE: 4.12/2022-V 
Vedenie STU prerokovalo žiadosti ÚZ ŠD a J STU, FCHPT STU, Rektorátu STU, FAD STU, FEI STU, SjF STU, SvF STU, MTF STU, FIIT STU, o 
nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 29 tohto materiálu a odporúča rektorovi žiadosti uvedené v bodoch 1 až 7 
a 9 až 29 tohto materiálu v zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o 
zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov preložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU. 
 
K BODU 13: Rôzne  
 
Prorektor Bittera 

 informoval o stave podaných prihlášok na STU k 12.5.2022 vrátane porovnania s rovnakým termínom predchádzajúceho 
akademického roka 

 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 informoval, že AS STU sa začína zaoberať plánom volieb do AS STU 
 
Dekan Kotuliak 

 zaujímal sa o podrobnosti zmluvy uzatvorenej s EU BA ohľadom procesného auditu 
o Kvestor informoval, že STU čaká procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí – celouniverzitných pracovísk a 

fakúlt. Jeho výsledkom by mal byť súbor analýz, modelov a návrhy optimalizácie procesov a organizačnej štruktúry. 
Vypracuje ho na základe podpísanej zmluvy EU v Bratislave. 

 konštatoval, že projekt bol predstavený dávnejšie, k jeho realizácii sa však pristúpilo až v týchto dňoch, 
pilotne v prvej fáze audit prebehne na FCHPT STU a SjF STU 

 bola diskutovaná možnosť centralizácie niektorých funkcií na R STU - dekani predložili návrh na centralizáciu sociálnych 
štipendií a pod. – zaujímal sa, či sa uvedenej veci niečo udialo 

o  kvestor potvrdil, že proces prebieha 
 
Ing. Rybanský 

 informoval o prezentácii STU na festivale bábkových divadiel „ZA 7 HORAMI“ , ktorý sa uskutoční v júli v Liptovskom Jáne - 
STU bude na festivale zastupovať FCHPT STU a STUBA Green Team 

 
Dekan Čambál 

 poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na získaní príspevku na rekonštrukciu plavárne na MTF STU 
 
Prorektor Stanko 

 V súvislosti s AIS informoval o prebiehajúcich rokovaniach v rámci upgradu IS AIS o moduly súvisiace s VSK agendou.  
Upozornil, že inflačná doložka zmluvy s firmou servisujúcou IS AIS môže výrazne navýšiť 15 percentnú servisnú časť ročného 
poplatku a v rámci trendu zmeny biznis modelu IT produktov sa môžu nároky na rozpočet výrazne zvýšiť. Preto sa uvažuje aj 
o možnosti nezávislých riešení. 

 informoval, že IT fitness TEST je k dispozícií na www.fitness.eu – informácia pre fakulty 
 v rámci CAŠ STU – konali sa Medzinárodné atletické preteky a 37. ročník tradičného medzinárodného mítingu - Memoriál 

Tomáša Babiaka 
 
Dekan Gatial 

 informoval o doručení listu zo spoločnosti  AVA-stav , ktorá žiada o osobné stretnutie a prediskutovanie možnosti navýšenia 
ceny diela 

o diskusia by sa mala uskutočniť na univerzitnej úrovni 
o uvedeným sa bude zaoberať kvestor za účasti Ing. Belka 

 
 
 

http://www.fitness.eu/
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Prorektor Híveš 
 informoval o harmonograme nevyhnutných legislatívnych krokov v súvislosti s novelou VŠ zákona 
 informoval, že vďaka kvestorovi sa podarilo uzavrieť dohodu na realizáciu ihriska pre MŠ STUbáčik 
 v rámci periodického hodnotenia - po diskusii s prodekanmi pre VaV požiadal rektora o vyvolanie rokovania minimálne na 

úrovni SRK 
 
E. Jevčáková 

 informovala o pozvánke riaditeľky VUS Technik, Mgr. Meškovej, na predstavenie celovečerného programu z Mesta na Miesta, 
ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2022 o 18:00 hod. v Dome kultúry Dúbravka 

o  program pozostáva z 10 nových programových čísiel 
 potvrdenie záujmu do 20.5.2022 na adresu lubica.meskova@stuba.sk  

 
 
V závere rektor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil 4. zasadnutie Vedenia STU.  

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 
 

Máj 30.5.2022 
KR STU 09:00  
AS STU 14:00  

 
13.6.2022 

V STU 09:00  
Jún PAS STU 14:00  

 20.6.2022 VR STU 13:00  

 
27.6.2022 

KR STU 09:00  
 AS STU 14:00  

 
 
Zapísala: 20.5.2022       Zápisnicu overil: 20.5.2022 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       prof. Ing. Ján Híveš, PhD., v.r. 
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