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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  2 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 12.12.2016 o 14.00 hod. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 4 

Nezúčastnili sa: senátori: P. Žiaček, M. Hanic, P. Dóza, R. Kutláková, K. Cagáň,  J. Hurban 

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, O. Moravčík, P. Čičák,, M. Haladejová, M. 

Michalička, E. Jevčáková, j. Šajbidor, E. Michalová 

 

Program: 

 

 

1) Otvorenie 

2) Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice  

3) Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU 24.10. 2016 

4) Aktuálne otázky STU 

5) Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu 

STU 

6) Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu 

priestorové plánovanie  v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 

2017/2018 na Ústave manažmentu STU 

7) Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného programu 

priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie  v akademickom roku 

2017/2018 na Ústave manažmentu STU 

8) Rozpočet STU – úprava rozpisu dotácie na rok 2016 – použitie nerozdelenej dotácie 

9) Zmena účelu použitia prostriedkov z rozpisu dotácie – Fond obnovy pre SvF STU 

10) Návrh dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku STU 

11) Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve na FCHPT STU 

12) Výhľadový investičný plán STU do roku 2020 

13) Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľných vecí 

STU 

14) Rôzne 

 

 

 

 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

 

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš 

privítal senátorov, prítomných hostí. 

Pred oficiálnym otvorením rokovania predseda AS STU vyzval prítomných senátorov a hostí 

AS , aby si minútou ticha uctili pamiatku náhle zosnulého prorektora prof. Ing. Stanislava 

Biskupiča  a venoval mu ďakovné slová za jeho profesionálny prínos najmä v oblasti vedy 

a výskumu na STU.   

 

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice a komisie pre sčítavanie hlasov pre tajné voľby 

K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

R. Riedlmajer a P. Lacko 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

J. Dický a F. Ridzoň 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

Hlasovanie :  za : 33   proti : 0               zdržal sa : 0 

Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

zo zasadania AS STU z 24.10.2016  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU: 

- oznámenie ministrovi školstva o návrhu nového člena Správnej rady STU 

- na základe podnetu pána senátora Šooša o opravu a doplnenie bodu 13/ - Valorizácia platov 

  VŠ učiteľov – informácia bola zápisnica doplnená a vymenená aj na web stránke STU 

- dočasné poverenie pre pána prorektora Peciara vedením agendy prorektora pre vedu 

  a výskum p. Biskupiča, ktorý náhle skonal 25.11.2016 

- PAS STU sa venovalo aj programu MŠ „Učiace sa Slovensko“ 

- predseda PAS informoval o voľbách do  ŠRVŠ, ktoré sa už uskutočnili takmer na všetkých 

  fakultách STU  

- senátor Janíček pripomenul list (mailová komunikácia), ktorým upozorňuje na zvýšené 

vysúťažené ceny výpočtovej techniky o (15-35) % ako priemerný trhový štandard 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 24.10.2016 neboli vznesené žiadne ďalšie  

pripomienky. 

P AS STU, konané dňa 10.10.2016 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania 

AS STU. Rektor predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov 
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komisií (EK, LK a PK), ktorých sa body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie 

týchto materiálov vo svojich komisiách. 

Ekonomická komisia  zasadala dňa 7.12.2016, legislatívna komisia zasadala dňa 5.12.2016 

a pedagogická komisia rokovala elektronickou komunikáciou medzi členmi komisie. 

 

 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU  

      p. rektor informoval prítomných o aktuálnych otázkach a dôležitých udalostiach: 

             

 

 Agendu pre vedu a výskum, po náhle zosnulom prorektorovi Biskupičovi, 

rozhodnutím mimoriadneho zasadnutia vedenia dňa 25.11.2016 agendu prevzal 

prorektor Peciar 

 MŠVVaŠ SR zverejnilo: 

- Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre 

oblasť vysokého školstva - „Učiace sa Slovensko“ 

- dokumenty k rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 

2017 (návrh metodiky rozpisu na rok 2017, návrh rozpisu dotácií 

na rok 2017, publikačná činnosť) 

 Zavedenie používania elektronických schránok na STU - elektronické schránky 

sfunkčnené – už prebiehajú školenia. V tejto súvislosti poďakoval najmä 

prorektorovi Čičákovi a prof. Horváthovi 

 projekt Teaming skončil vo finálnom hodnotení v prvej 15-tke, avšak v tejto 

fáze nebude financovaný 

 6.11.2016 sa uskutočnila Beánia STU  

 pozvanie na „Vôňa Vianoc s STU“, koncert sa uskutoční dňa 20.12.2016 

o 19:00 hod. v DPOH 

 

Okrem dnes predložených materiálov informoval rektor STU aj o materiáloch, ktoré boli 

predmetom programu Kolégia STU a Vedenia STU o. i, aj:  

 

1. Počty študentov v akademickom roku 2016/2017  

2. Opatrenia na zatraktívnenie štúdia na STU  

3. Vyhlásenie výzvy rektora o najlepší umelecký výkon za rok 2016 

4. Vyhodnotenie výzvy Vedec roka 2016  

5. Vyhodnotenie Výzvy na vydanie publikácie  

6. Popredné výskumné pracoviská STU  

7. Revitalizácia ŠD v Bratislave do r. 2016 - informácia 

8. Návrh príkazu rektora „Používanie ochrannej známky SPEKTRUM STU“  

9. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU  

10. Návrh na vydanie Rozhodnutia rektora o nepotrebnosti nehnuteľnej veci STU 

v Bratislave – URZ Nižná Boca  

11. Rozhodnutie rektora o nepotrebnosti hnuteľných vecí STU - sektorový a kancelársky 

nábytok a elektrotechnické zariadenie  

12. Návrh smernice rektora Škodové konanie na STU v Bratislave  

13. Návrh Smernice rektora  „Cestovné náhrady v podmienkach STU v Bratislave pri 

tuzemských pracovných cestách“ 

14. 80. výročie založenia STU 

- Návrh príkazu rektora „Používanie príležitostného hlavičkového 

papiera a pečiatky k 80. výročiu založenia STU“  

 

Diskusia: 

Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 5/ - Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave 

manažmentu STU 

Predseda  AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU a tento následne 

odovzdal slovo doc. Ing. Mariánovi Zajkovi, PhD. – riaditeľovi ÚM STU, zastupujúcemu 
senátora Finku.  
Materiál „Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu 

STU“ je predkladaný z nasledujúcich dôvodov: 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 

30.10.2015 pod číslom 5015-18811/46631:5-15A0 podľa § 83 ods. 9 zákona po vyjadrení 

Akreditačnej komisie zamietol práva uskutočňovať študijné programy predložené Ústavom 

manažmentu STU v rámci komplexnej akreditácie činností STU z dôvodu nesplnenia 

stanovených kritérií.  

Ide o nasledovné študijné programy: 

1) priestorové plánovanie, v študijnom odbore 5.1.2. priestorové plánovanie, 3 stupeň 

štúdia, externá forma, štandardná dĺžka štúdia 4 roky, jazyk slovenský a anglický, 

2) priestorové plánovanie, v študijnom odbore 5.1.2. priestorové plánovanie, 3 stupeň 

štúdia, externá forma, štandardná dĺžka štúdia 4 roky, jazyk anglický.  

V prípade obidvoch uvedených študijných programov bol pracoviskom Ústavu manažmentu 

STU vypracovaný nový návrh odstraňujúci nedostatky uvedené v hodnotiacej správe 

Akreditačnej komisie. 

Rektor STU doplnil, že ide o externú formu štúdia. 

Senátor Dický predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, že 

materiál bol s malými formálnymi pripomienkami prerokovaný elektronickou komunikáciou 

medzi členmi komisie, členovia nevzniesli zásadné pripomienky a preto ho odporúča schváliť 

bez pripomienok. 

Diskusia : 

Senátor Dický navrhuje, aby  všetky programy štúdií boli schvaľované v   jednom termíne. 

Senátor Bobrík zastáva názor, že predmet TV by mal byť zaradený do všetkých študijných 

programov ÚM – p. Zajko – bude trvať na  doriešení TV na ÚM STU.  

Senátor Dický je toho názoru, že predmet TV nemá byť súčasťou, naopak senátor Beňo 

zastáva názor, že predmet TV a najmä výučba jazykov majú byť súčasťou výučby v rámci 

programov štúdií.  

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
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Návrh uznesenia č. 1.2/2016. 

AS STU prerokoval materiál „ Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na 

Ústave manažmentu STU“ bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

(za: 32,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.2/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 6/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného 

programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom 

roku 2017/2018 na Ústave manažmentu STU  

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiáli. 

Senátor Dický predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, že 

materiál bol s malými formálnymi pripomienkami prerokovaný elektronickou komunikáciou 

medzi členmi komisie, členovia nevzniesli zásadné pripomienky a preto ho odporúča schváliť 

bez pripomienok. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

                            Návrh uznesenia č. 2.2/2016: 

AS STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného 

programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom roku 

2017/2018 na Ústave manažmentu STU“ bez pripomienok  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

(za: 33,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 2.2/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 7/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného 

programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom 

roku 2017/2018 na Ústave manažmentu STU  

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiáli. 

Senátor Dický predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, že 

materiál bol s malými formálnymi pripomienkami prerokovaný elektronickou komunikáciou 

medzi členmi komisie, členovia nevzniesli zásadné pripomienky a preto ho odporúča schváliť 

bez pripomienok. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

 

                            Návrh uznesenia č. 3.2/2016: 

AS STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného 

programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie v akademickom roku 

2017/2018 na Ústave manažmentu STU“ bez pripomienok  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

(za: 32,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 3.2/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 8/ - Rozpočet STU – úprava rozpisu dotácie na rok 2016 – použitie nerozdelenej 

dotácie 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiáli a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorá ho 

prerokovala na svojom zasadnutí 07.12.2016.. 

EK AS STU predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí, kde odznelo viacero 

otázok týkajúcich sa okruhov problémov: 

- akým spôsobom boli použité prostriedky na odstránenie grafitov a ako sa bude 

postupovať v roku 2017; 

- akým spôsobom boli  použité prostriedky a ako sa bude postupovať v roku 2017  

- prečo neboli databázy v roku 2016 financované z grantu CVTI a ako sa bude 

postupovať pri úhrade databáz v roku 2017; 

- na čo boli použité prostriedky v sume 90000 EUR v položke Implementácia e- 

schránok – v tejto súvislosti EK AS STU žiada vedenie STU o podanie informácie 

na rokovaní AS STU aký objem financií bol doposiaľ potrebný na implementáciu 

zákona o e-Governmente a aký objem prostriedkov bude potrebný na úhradu 

aktualizácie softvérového vybavenia obstaraného v tejto súvislosti v budúcom roku; 

- na čo boli použité prostriedky na dofinancovanie Know-How centra – EK AS STU 

žiada vedenie STU  o podanie bližšej informácie o skladbe výdavkov na zasadnutí 

AS STU. 

- EK AS STU súčasne žiada o preverenie súladu uznesení AS STU prijatých na 

zasadnutí v júni 2016 s navrhovaným použitím nerozdelenej dotácie. 

Na uvedené okruhy otázok odpovedal a vysvetlil princíp delenia kvestor STU.. 

EK AS STU predložený materiál prerokovala a navrhuje AS STU prijať uznesenie, ktoré 

bolo prijaté na zasadnutí ekonomickej komisie AS STU, a to č.1/102/2016 zápisnice 

z rokovania EK AS STU zo dňa 07.12.2016: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet 

STU - úprava rozpisu dotácie na rok 2016 – použitie nerozdelenej dotácie a odporúča AS 

STU schváliť materiál bez pripomienok 

Diskusia: 

Senátor Janíček  a senátor Hruštinec mali krátke príspevky do diskusie ohľadne jednotlivých 

položiek rozpisu.  

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 4.2/2016 
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AS STU schvaľuje návrh na rozpis nerozdelenej dotácie vo výške 500tis. € podľa 

predloženého materiálu bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

(za: 30,    proti: 0,    zdržal sa: 3) 

AS STU schválil uznesenie č. 4.2/2016 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 9/ - Zmena účelu použitia prostriedkov z rozpisu dotácie – Fond obnovy pre 

SvF STU 

Predseda AS odovzdal slovo predkladateľovi  tohto materiálu rektorovi STU, ktorý materiál 

stručne uviedol a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU. Tento informoval prítomných 

o prerokovaní materiálu v EK AS STU  a prijatí uznesenia č. 2/12/2016 : EK AS STU 

prerokovala materiál Zmena účelu použitia– Fond obnovy pre SvF STU a odporúča AS STU 

schváliť materiál bez pripomienok. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

 

Návrh uznesenia č. 5.2/2016 

AS STU schvaľuje materiál „Zmena účelu použitia prostriedkov z rozpisu dotácie – Fond 

obnovy pre SvF STU“ predloženého materiálu bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

(za: 33,    proti: 0,    zdržal sa: 0 ) 

AS STU schválil uznesenie č. 5.2/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 10/ - Návrh dodatku  č. 5 k Organizačnému poriadku STU 

Predseda AS  odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu,  rektorovi STU, ktorý 

informoval prítomných o obsahu tohto materiálu a zároveň predložil na rokovanie poslednú 

úpravu znenia čl. I bod 4 návrhu Dodatku č. 5. k OP STU. 

   V tomto dodatku ide najmä o doplnenie adries súčastí STU, doplnenie oprávnenia rektora 

   interným predpisom Stanoviť najmä oznamovacie povinnosti súčastí STU v dôsledku zmeny 

   ich adresy.  Striktné rozlíšenie pojmov „adresa sídla STU“ a „adresa súčasti STU“,  

   deklarovanie platnosti číselníka súčastí STU vydaného na prechodnú dobu (od 1.11.2016 

   v súvislosti s vydaním OP ICV STU do vydania a účinnosti najbližšieho dodatku 

   k vnútornému predpisu STU, ktorým je Organizačný poriadok STU a podlieha schváleniu  

   AS STU). 

Predsedníčka LK predniesla stanovisko LK k predloženému materiálu, ktorá vzniesla viaceré 

vecné ale aj formálne pripomienky. 

Diskusia:  

K predloženému materiálu diskutovalo viacero senátorov a to najmä k rektorom 

predloženému poslednému zneniu čl. 1 bod 4. 

Senátor Dický upozornil na skutočnosť zodpovednosti za ubytovanie. Rektor  STU 

odpovedal a v tejto súvislosti  zdôraznil, že vytvorením ubytovacej komisie sa zjednoduší 

ubytovávanie študentov. 

Senátor Beňo ocenil snahu Rektora STU smerujúcu k sprehľadneniu legislatívy pre 

poskytovanie ubytovania. Vo svojom príspevku požiadal, aby budúca legislatíva jasne 

definovala kompetencie jednotlivých riadiacich pracovníkov (prorektora, riaditeľa ÚZ ŠDaJ) 

a definovala všetky základné predpisy, ktoré sa budú týkať ubytovávania študentov. Ďalej 

upozornil, že netreba zabudnúť na Rady Ubytovaných Študentov, ktoré tvoria významný 

prvok študentskej samosprávy na STU a ich postavenie by nemalo byť v žiadnom prípade 

oslabené. Zároveň ponúkol Vedeniu STU súčinnosť študentských senátorov pri tvorbe tejto 

legislatívy. Rektor STU súhlasil, že postavenie RUŠ treba jasne zadefinovať. 

Senátor Hudec sa tiež prikláňa k určitej postupnosti vydania jasných pravidiel a určeniu, kto 

bude rozhodujúci a zodpovedný pri prideľovaní ubytovania. 

V diskusii vystúpili aj senátori Rollová a Uherek. 

Predseda AS vyjadril názor, aby sa materiál dopracoval tak, aby bol legislatívne čistý. 

Predkladateľ – rektor STU -  zobral späť navrhovanú zmenu  v časti uvedenej v čl. I bode 4 

návrhu Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity STU 

v Bratislave 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli 

Predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č.6.2/2016 

AS STU schvaľuje Dodatok číslo 5 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so zapracovanými  pripomienkami legislatívnej komisie.“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

(za: 32,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.2/2016 jednomyseľne. 

 

 

K bodu11/ - Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve na FCHPT STU 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiály a odovzdal slovo pánovi dekanovi FCHPT STU, ktorý 

spolu s pani tajomníčkou fakulty oboznámili prítomných podrobnejšie s pripravovaným 

dodatkom ku koncesnej zmluve. 

1/ Predseda EK AS STU,  prerokovala na svojom zasadnutí 07.12.2016 a prijala nasledovné 

uznesenie: 

                            Uznesenie č.3/12/2016: EK AS STU prerokovala materiál Návrh na uzavretie dodatku ku   

koncesnej zmluve o prevádzke stravovacej jednotky uzavretej medzi STU v Bratislave  

a Delikanti s.r.o. zo dňa 9.12.2013 a odporúča AS schváliť návrh na uzatvorenie dodatku ku 

koncesnej zmluve.   

 

2/ Predsedníčka  LK  AS STU informovala prítomných o prerokovaní materiálu v LK AS 

STU dňa 05.12. 2016. LK žiadala vysvetliť a zaslať právne posúdenie ku koncesii. 
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Z dostupných informácií nie je LK AS STU proti, aby bol dodatok uzatvorený a prijala 

nasledovné uznesenie: 

LK AS STU odporúča AS STU vyjadriť predchádzajúci písomný súhlas na uzatvorenie 

Dodatku č.1 ku Koncesnej zmluve  zo dňa 09.12.2013 o prevádzke stravovacej jednotky 

uzavretej medzi STU v Bratislave a Delikanti, s. r. o.“ 

 

Ešte pred diskusiou rektor opätovne vyslovil svoj nesúhlas (predložený na všetkých 

grémiách) s uzatvorením dodatku ku koncesnej zmluve o prevádzke stravovacej jednotky. 

Navrhuje zároveň dve riešenia: 1. Zabezpečenie stravy na FCHPT cez Stravovacie centrum 

STU, 2. Nové VO na uzatvorenie Koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky na 

FCHPT. 

Diskusia :  

V rámci diskusie vystúpila väčšina senátorov, z ktorých niektorí boli za uzatvorenie 

predmetného dodatku iní zase proti. Diskusia bola pomerne rozsiahla  časovo, obsahovo, ale 

aj rôznymi názormi a ich obhajobou. 

Po jej skončení dal predseda AS o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 7.2/2016: 

AS STU vyjadruje predchádzajúci písomný súhlas na uzatvorenie Dodatku č.1 ku Koncesnej 

zmluve  zo dňa 09.12.2013 o prevádzke stravovacej jednotky uzavretej medzi Slovenskou 

technickou univerzitou  v Bratislave a Delikanti, s. r. o.“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU 

(za: 13,     proti: 4,    zdržal sa: 14)  

AS STU neschválil uznesenie č. 7.2/2016 väčšinou hlasov. 

 

K bodu č. 12/  -  Výhľadový investičný plán STU do roku 2020 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál 

uviedol. Následne predseda vyzval predsedu EK AS STU o informáciu prerokovania tohto 

bodu v komisii. Predseda EK informoval prítomných o otázkach a pripomienkach členov EK 

na ktoré odpovedal kvestor STU.EK AS STU prerokovala materiál Výhľadový investičný 

plán STU do roku 2020 – aktualizácia a odporúča  AS STU vziať materiál na vedomie. 

Diskusia : 

Senátor Janíček mal pripomienku k ACCORD a navrhuje tabuľky reálne upraviť, tabuľku č. 

3 dať (slovné texty) do súladu s reálnym čerpaním financií. V diskusii vystúpili viacerí 

senátori – Rohaľ-Iľkiv, Húsenicová, Pavlovičová, Nahálka. Rektor STU sa vyjadril 

k príspevkom senátorov  týkajúcich sa odpredajov nehnuteľností – investície z nich v zmysle 

investičného plánu idú do budov – plaváreň  na ŠD JH, z ACCORD – na FEI, JASPERS  - 

podklady na schválenie MŠ SR. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

 

Návrh uznesenia č. 9.2/2016 

AS STU prerokoval  materiál „Výhľadový investičný plán STU do roku 2020“ a berie ho na 

vedomie s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS STU. 

(za: 27,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 9.2/2016 jednomyseľne. 

 

K bodu 13/ - Návrh na odsúhlasenie NZ a dodatkov k NZ 

Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál 

uviedol a vyzval kvestora STU o stručnú informáciu. Kvestor STU informoval 

o malých  zmenách v predloženom materiáli, ktoré boli akceptované a prerokované aj EK AS 

STU, a to : 

- bod č. 3 tabuľky – zmena doby nájmu do 31.12.2019 

- bod č. 4 tabuľky – zmena doby nájmu do 31.12.2019 

- bod č. 12 tabuľky – opraviť parkovacie miesto z č. 13 na č. 3 

Predseda EK informoval o prerokovaní a zaujatí stanoviska EK STU. Ekonomická komisia 

AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál schváliť 

z navrhovanými zmenami. 

Diskusia :  

Senátor Ondraščin žiada v materiáli opraviť právnu formu nájomcu  v bode  15 a 17 tabuľky 

na „nájomca je zaregistrovaný na MV SR, sekcia VS, odbor VVS pod č. VVS/1-900/90-

9498“. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

 

Návrh uznesenia č. 8.2/2016: 

AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne 

nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami so zapracovanými pripomienkami 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 27 členov AS STU 

(za: 27,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 8.2/2016 jednomyseľne. 

 

 

1. Nájomca: EMOTION ID, s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 100312/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok   -  nebytový priestor (NP)  – 
miestnosť č. 354 nachádzajúca sa na 3. poschodí  budovy 
UTI na Pionierskej 15, Bratislava a hnuteľné veci 
nachádzajúce sa v predmetnom NP spolu s pomernou 
časťou spoločných priestorov (chodba, WC, kuchynka 
a pod.).  Jedná sa opakovaný nájom. 
Celková výmera podlahovej plochy je 30,6m2.  

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 
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 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 30.10.2019 

 Nájomné:              
 

miestnosť o výmere 30,6m2- 99,71 €/mesačne najneskôr 
do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za daný 
mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca vždy do 
15. dňa príslušného mesiaca vo výške 27,79 €/mes. spolu 
s úhradou za služby vo výške 114,75 €/mes. t. j. spolu  
242,25€/mesiac.  
Ročne:  2 907,0 €   
Nájomca uhradí prenajímateľovi s prvou splátkou aj 
finančnú zábezpeku ako stálu zálohu vo výške 242,25 €. 
nájomné je v súlade so smernicou1- čl.5,  bod 2 a v súlade 
s platným cenníkom UTI STU 

 Náklady za služby 
a energie: 

elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO – 118,12 € mesačne  a sú 
súčasťou mesačného nájomného  

 Predkladá: vedúca UTI STU 
 

2. Nájomca: KONZEKO, s.r.o., Areál NPZ 510, Markušovce 
nájomca je zapísaný v OR OS Košice I, oddiel S.r.o., vložka 
č. 9531 /V.    

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 
nachádzajúce sa v novej budove FCHPT STU, 
pozostávajúce z kancelárie č.  1133 o výmere 14,00 m2                                                       

 Účel nájmu: administratívna činnosť nájomcu v rozsahu jeho predmetu 
činnosti  

 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2021 

 Nájomné:              
 

kancelárske priestory -    90,00 €/m2/rok, nájomné za 
predmet nájmu: ročne 1 260,00 €;   
nájomné je v súlade so smernicou1     

 Náklady za služby 
a energie: 

uhrádza nájomca zálohovo do 15. dňa 1. mesiaca 
príslušného štvrťroka so splatnosťou do 14 kalendárnych 
dní; zúčtovaciu faktúru vyhotoví prenajímateľ najneskôr 
do 20 dní po uplynutí príslušného štvrťroka so 
splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia 

 Predkladá: dekan FCHPT 
 

3. Nájomca: BMI Slovakia, s. r. o., Páričková 18, 821 08 Bratislava  
nájomca je zapísaný v OR OS Ba I, oddiel S.r.o., vložka č. 
58016/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok,  nebytové priestory: 
skladové  miestnosti - č.402  a 408 o výmere  každá 
14,00m2, t.j. spolu 28, 00m2 nachádzajúce sa v starej 
budove FCHPT STU 

predmet nájmu spolu vo výmere: 28,00 m2 . 

 Účel nájmu: skladové priestory firmy 
 Doba nájmu: od 01. 01.2017 do 31.12.2019 

 Nájomné:              
 

skladové miestnosti spolu  20,00 €/m2/rok - 560,00 
€/ročne; štvrťročné nájomné hradí nájomca  vo výške 
140,00 €, 
nájomné je  v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

uhrádza nájomca zálohovo do 15. dňa 1. mesiaca 
príslušného štvrťroka so splatnosťou do 14 kalendárnych 
dní; zúčtovaciu faktúru vyhotoví prenajímateľ najneskôr 
do 20 dní po uplynutí príslušného štvrťroka so 
splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

4. Nájomca: A1 Synth, s. r. o., Dr. Valacha 62, 909 01 Skalica 
nájomca je zapísaný v OR OS Ba I, oddiel S.r.o., vložka č. 
51470/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok,  nebytové priestory: 
laboratórium - č. 367  o výmere 35,00m2 a skladový 
priestor č. 366 o výmere 35,00m2, t.j. spolu 70, 00m2 
nachádzajúce sa v starej budove FCHPT STU 
predmet nájmu spolu vo výmere: 70,00 m2 . 

 Účel nájmu: vykonávanie chemických experimentov v rámci predmetu 
činnosti a skladové priestory firmy 

 Doba nájmu: od 01. 01.2017 do 31.12.2019 

 Nájomné: laboratórium č. 367 - 70,00 €/m2/rok – 2 450,00 € a sklad 
č. 366 – 20,00 €/m2/rok  -700,00 €, t.j. spolu ročné 
nájomné 3 150,00 €;  nájomné hradí štvrťročné nájomné 
vo výške 787,50,00 €, 
nájomné je  v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby  
a energie: 

uhrádza nájomca zálohovo do 15. dňa 1. mesiaca 
príslušného štvrťroka so splatnosťou do 14 kalendárnych 
dní; zúčtovaciu faktúru vyhotoví prenajímateľ najneskôr 
do 20 dní po uplynutí príslušného štvrťroka so 
splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

5. Nájomca: NetCinema technologies, s. r. o., Bottova 7, 811 09 
Bratislava, nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS 
Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 65693/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 sa mení predmet a doba nájmu – Čl. II a 
III. Zmluvy FCHPT STU č. 1/2016; 9/2016 R-STU s dobou 
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nájmu do 28.02.2017; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory na FCHPT STU, nová budova, z  
miestnosti č. 1127 o výmere 12,00m2 na miestnosť č. P-
133 o výmere 23,50m2, ktorú bude nájomca využívať  
výlučne na účely spojené s predmetom jeho 
podnikateľskej činnosti a doba nájmu sa predlžuje do 
31.12.2021 s účinnosťou od 01.01.2017,  
predmet nájmu spolu vo výmere: 23,50 m2 . 

 Účel nájmu: administratíva a prevádzka firmy  
 Doba nájmu: do 31.12.2021. 

 Nájomné: kancelária  80,00 €/m2/rok  -  1 880,00 € , t. j. ročné 
nájomné spolu: 1 880,00 € 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  470,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 dňa 
1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný 
uhradiť faktúru do 14 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 14 
kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

6. Nájomca: Ing. Tibor Pálszegi - TheMatExp, Fedinova 1117/22, 851 
01 Bratislava, 
nájomca je zapísaný  v ŽR OÚ Bratislava, reg. č. 115-32729. 

 Predmet nájmu: jedná sa o predloženie dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 
FCHPT STU 1/2014;  č. 32/2014 R -STU o nájme 
nebytových priestorov v starej budove FCHPT STU – sklad 
č. 215a o výmere 10,0m2, ktorým sa  predlžuje doba nájmu 
do 31.12.2016, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 10,00  m2 .  

 Účel nájmu: skladové priestory firmy. 
 Doba nájmu: od 01.01.2015 do 31.12.2017 

 Nájomné: skladový priestor  20,00 €/m2/ročne– 200,00 €, t. j. 
nájomné ročne 200,00 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  50,00 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za  dodanie energií a služieb sú 
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka so splatnosťou 
14 dní, vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 
uplynulý rok. Najneskôr do 20 dní po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 
14 dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan  FCHPT  STU 
 

7. Nájomca: PETROLab, s. r. o., skúšobňa palív a mazív, Radlinského 9, 
811 07  Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, oddiel 
Sro, vložka č. 32924/B. 

 Predmet nájmu: jedná sa o predloženie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 
FCHPT STU 17/2011;  č. 1/2012 R -STU o nájme 
nebytových priestorov v starej budove FCHPT STU – 
laboratóriá č. 761 a 757 spolu o výmere 44,00m2, sklad č. 
756 o výmere 42,00m2, ktorým sa  predlžuje doba nájmu 
do 31.12.2021, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 86,00  m2 .  

 Účel nájmu: laboratórna činnosť a skladové priestory firmy. 
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2021 

 Nájomné: Laboratóriá  spolu 70,00€/m2/rok – 3 080,00€ a skladový 
priestor  20,00 €/m2/ročne– 840,00 €, t. j. nájomné ročne 
3 920,00 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  980,00 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za  dodanie energií a služieb sú 
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. 
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka so splatnosťou 
14 dní, vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za 
uplynulý rok. Najneskôr do 20 dní po uplynutí štvrťroka 
vyhotoví prenajímateľ vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 
14 dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan  FCHPT  STU 
 

8. Nájomca: Michal Pánik, Saratovská 2862/5, Bratislava 
nájomca je súkromná osoba   

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 
nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda v suteréne  na bloku 
A miestnosť č. 01 HA-1 0005 (9,40m2). Táto zmluva 
nadväzuje svojimi právami a povinnosťami na  zmluvu č. 
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711-1-2014 (88/2013 R-STU) s dobou ukončenia 
k 31.12.2016. 
predmet nájmu vo  výmere:  9,40 m2 

 Účel nájmu: na plnenie predmetu činnosti nájomcu ako sklad  
 Doba nájmu: od 01.01.2017  do 31.12.2019 

 Nájomné:              
 

miestnosť č. 01 HA-10005 : 20,00 €/m2/rok,  nájomné  
ročne 188,00 €; štvrťročne hradí nájomca 47,00 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1     

 Náklady za služby 
a energie: 

prenajímateľ  nájomcovi zálohovo paušálnou sumou 
vyfakturuje do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka, 
po doručení vyúčtovacích faktúr po uplynutí kalendárneho 
roka od dodávateľa služieb, vystaví prenajímateľ 
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny 
rok 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   
 

9. Nájomca:  ANV, s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava, 
 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 72615/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 sa rozširuje ustanovenie zmluvy  - bod 2.1 
a  3.1 Zmluvy č. 63/2014 R-STU a jej dodatkov č. 1 až 3 
s dobou platnosti do 30.09.2019;  dočasne nepotrebný 
majetok, nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa 
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, 
Bratislava, v objekte „D“, druhé poschodie, laboratóriá č. 
208 o výmere 40,90m2,  č. 211 o výmere 29,16m2 (spolu 
70,06m2) kancelársky priestor č. 209 o výmere 22,24m2 a 
č. 210 o výmere 21,44m2 (spolu 43,68m2 ), laboratórium č. 
212 s výmerou 30,14m2, laboratórium na druhom 
poschodí č. 201 o výmere 64,0 a kancelária č. 202 
o výmere 19,85m2 o laboratórne  priestory č. 212 o 
výmere 30,14m2, č. 215 o výmere 28,62m2, č. 216 o 
výmere 28,60m2 a dve parkovacie miesta pred 
objektom “E” s dobou nájmu park. miest do 
31.12.2017. 
Týmto dodatkom č. 4 sa mení aj záhlavie zmluvy  - 
adresa a sídlo nájomcu v súlade so zápisom do 
Obchodného registra OS BA I. Ostatné ustanovenia zmluvy 
sa nemenia. 
predmet nájmu spolu je 284,97m2. 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na bežnú podnikateľskú  
a laboratórnu činnosť nájomcu a parkovanie  dvoch 
motorových  vozidiel do 31.12.2017 

 Doba nájmu: nebytové priestory do 30.09.2019;  parkovanie do 
31.12.2017. 

 Nájomné: kancelárie spolu 224,44m2/50,00€/m2/rok, laboratóriá 
spolu 63,53m2 33,00€/m2/rok a parkovanie 1 
státie/180,00€/rok  t. j. spolu ročne 10 844,00 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  2 711,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby: 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 
 

10. Nájomca:  Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba, s. r. o., 
Havlíčkova 11, 811 04 Bratislava  
nájomca je zapísaný   v ŽR OÚ Bratislava, reg. č. 101-
21665. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 41/2015 R-STU v znení dodatku 
1 sa predlžuje doba nájmu - dočasne nepotrebný 
majetok, nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa 
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, 
Bratislava, v objekte „C“, na prízemí č. P 029 o výmere 
27,67m2 - do 31.12.2020. Ostatné ustanovenia zmluvy sa 
nemenia,  
predmet nájmu spolu je 27,67m2. 

 Účel nájmu: reprografické služby, administratívne práce, 
prevádzkovanie internetovej čitárne. 

 Doba nájmu: do 31.12.2020 

 Nájomné: miestnosť  č. P 029 /46,66 €/m2/rok,  t. j. spolu ročne 
1 291,08 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  322,77 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  
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 Náklady za služby: 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 
 

11. Nájomca:  BEATOW PARTNERS, s. r. o.,  Panenská 23,, 811 03 
Bratislava, nájomca je podnikateľom zapísaný na OS 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66108/B.     

 Predmet nájmu: dodatok č. 1 k NZ č. 79/2014 R-STU; dočasne nepotrebný 
majetok, časť pozemku SvF STU, Radlinského ul., k. ú. Ba- 
Staré mesto, parc. č. 21725/15,  LV č.2139 – jedno 
parkovacie miesto č. 13 pred blokom A .  

 Účel nájmu: parkovanie vozidla zamestnancov nájomcu. 
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2018 

 Nájomné: cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto 
- je stanovená, a to: 650,00 € ročne, t. j. nájomné za 
predmet  a dobu nájmu predstavuje  1 300,00 €, 
nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom  do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové 
náklady a pomernú časť dane z nehnuteľnosti 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

12. Nájomca:  H-PROBYT, s. r. o.,  Povraznícka 4, 811 05 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 66108/B.     

 Predmet nájmu: dodatok č. 1 k NZ č. 80/2014 R-STU; dočasne nepotrebný 
majetok, časť pozemku SvF STU, Radlinského ul., k. ú. Ba- 
Staré mesto, parc. č. 21725/15,  LV č.2139 – jedno 
parkovacie miesto č. 3 pred blokom A .  

 Účel nájmu: parkovanie vozidla zamestnancov nájomcu. 
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2018 

 Nájomné: cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto 

- je stanovená, a to: 650,00 € ročne, t. j. nájomné za 
predmet  a dobu nájmu predstavuje  1 300,00 €, 
nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom  do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové 
náklady a pomernú časť dane z nehnuteľnosti 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

13. Nájomca:  Komplexná centrálna záchranná služba, 930 05 
Gabčíkovo 4106 
nájomca je zapísaný   na MV SR ako združenie pod č. 
VVS/1-900/90-191 88-9. 

 Predmet nájmu: dodatok č. 1 k NZ č. 101/2015 R-STU s dobou platnosti 
do 31.12.2016; dočasne nepotrebný majetok, nebytový 
priestor (NP) nachádzajúci sa  v areáli Účelového 
zariadenia Gabčíkovo STU na Dunajskej ul. č. 74, k. ú. 
Gabčíkovo, súp. č. 1478 – Kultúrno - obslužný objekt, časť 
„Zdravotné stredisko ÚZ STU v Gabčíkove“, a to nebytové 
priestory o celkovej výmere 107,73m2 spolu s pomernou 
časťou prevádzkových  priestorov a sociálneho 
zariadenia,  
predmet nájmu spolu je 107,73m2. 

 Účel nájmu: využívanie na prevádzku záchrannej zdravotnej služby. 
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 Nájomné: zmluvne dohodnuté nájomné – nebytové priestory spolu 
s prevádzkovými priestormi a sociálnym zariadením 
8,00€/m2/rok  - 861,84 €, 
štvrťročná výška nájomného je 215,46 € 
t. j. nájomné spolu ročne 861,84 €,  

 Náklady za služby: hradí nájomca mesačne vo výške 30,00€ (voda, teplo, el. 
energia, OLO, revízie k veciam vo vlastníctve 
prenajímateľa, pomernú časť dane z nehnuteľností ... )   
vždy vopred na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 

do 
14 dní. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 
 

14. Nájomca:  Juraj Fenes – AUTOŠKOLA, Žabia ulica 1096, 930 05 
Gabčíkovo,  
nájomca je zapísaný na OÚ Dunajská Streda, živnostenský 
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register č. Žo-1190/1992.    
 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 sa predlžuje NZ č. 3/2014 R-STU spolu 

s dodatkami 1 a 3 s dobou platnosti do 31.12.2016 
dočasne nepotrebný majetok, oddelená časť pozemku ÚZ 
STU Gabčíkovo, parc. č. 3991 (parkovisko) vo východnej 
časti areálu o výmere prenajatej plochy 7 831m2   

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu v  nepravidelných intervaloch 
na praktický výcvik vedenia osobných motorových 
vozidiel. 

 Doba nájmu: do 31.12.2017 

 Nájomné: cena za užívanie časti voľnej plochy  je dohodnutá na 
717,00 €/rok vrátane DPH, ktorú nájomca hradí 
bezhotovostným prevodom na základe faktúry do 30 dní 
odo dňa jej vystavenia, t. j. nájomné za predmet  a dobu 
nájmu predstavuje 717,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové 
náklady a pomernú časť dane z nehnuteľnosti 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ STU Gabčíkovo 
 

15. Nájomca:  Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU, o. 
z., Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 
nájomca je zaregistrovaný na MV SR, sekcia VS, odbor VVS 
pod č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava, v suteréne  
bloku „D“ miestnosť č. 01 HD -1 0046 o výmere 23,50m2, 
v suteréne bloku „I“  miestnosti č. 01 HI -10106 až č. 01 
HI -10109 a pomerná časť chodby o výmere 17,00m2  
spolu o výmere o výmere 72,20m2 a v suteréne bloku „K“ 
miestnosti č. 01 HK -1 0139 až č. 01 HK -1 0151b spolu 
o výmere 241,65 m2 . 
predmet nájmu spolu je 337,35m2. 

 Účel nájmu: fitcentrum, posilňovňa a sklad bicyklov pre študentov.  
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019 

 Nájomné: zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 
1,00€/m2/ročne, t. j. 337,35 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  84,34 €, 
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3, písm. d)a bod smernice1   

 Náklady za služby: 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:  Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU, o. 
z., Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava  
nájomca je zaregistrovaný na MV SR, sekcia VS, odbor VVS 
pod č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava, na prízemí 
bloku „S“, časť miestnosti č. 01 HS -1 0013 o výmere 
6,13m2 a v suteréne bloku „B“ č. 01 HB -10015 o výmere 
6,75m2 a  č. 01 HB -1 0016 o výmere 14,60m2 . 
predmet nájmu spolu je 27,48m2 

 Účel nájmu: pre potreby zabezpečenia chodu internátnej siete. 
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019. 

 Nájomné: nebytové  priestory  7,00 €/m2/rok  - 192,36 €  - t. j. 
nájomné spolu ročne 192,36 €, nájomné hradí nájomca 
štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 
štvrťroka vo výške 48,09 €,  
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 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:  Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU, o. 
z., Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 
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nájomca je zaregistrovaný na MV SR, sekcia VS, odbor VVS 
pod č. VVS/1-900/90-9498. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava, na 3. 
podlaží  bloku „C“ miestnosť študovňa č. 01 HC 03 -0319 
o výmere 30,20m2  
predmet nájmu spolu je 30,20m2. 

 Účel nájmu: študovňa pre ubytovaných študentov.  
 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019 

 Nájomné: zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00€ 
/m2/ročne, t. j. 30,20 €,  
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  7,55 €, 
nájomné je v súlade s čl. 5 bod 3, písm. d)a bod 4smernice1   

 Náklady za služby: bez úhrady  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

18. Nájomca:  GASTRO VIP, s. r. o., M. C. Sklodowskej 23, 851 04 
Bratislava, 
nájomca je zapísaný   v Obchodnom registri OS Bratislava 
I, oddiel: Sro, vl. č. 8560/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory na ŠD 
Mladá Mladosť, Staré grunty 53, Ba: miestnosti č. 2, 3, 4 
a 6 nachádzajúce sa na prízemí bloku „J“ internát B  - 
bufet o celkovej výmere  108,53m2, predchádzajúci nájom 
(NZ č. 9/2013 R-STU)  končí dňom 31.01.2017. 
predmet nájmu spolu vo výmere: 108,53 m2 

 Účel nájmu: poskytovanie gastronómie pre ubytovaných študentov 
 Doba nájmu: od 01.02.2017  do 30.06.2020 

 Nájomné: Predajňa bufetu  39,00 €/m2/rok – 478,14€, prevádzková 
miestnosť 30,00€/m2/rok – 2 140,20 €, skladové 
priestory 18,00€/m2/rok – 287,64€ a spoločné priestory 
(pomerná časť chodby,  šatne, WC) 10,00€/m2/rok – 
89,50 € t. j. spolu 2 995,48 € ročne, štvrťročná výška 
nájomného je 748,87 €,  
nájomné spolu ročne : 2 995,48 €, 
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 
15dní 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:  PhDr. Jana Špániková, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava, 
nájomca je živnostníkom zapísaným   v OÚ Ba, živ. reg. 
č.101-25206 . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 sa predlžuje doba nájmu NZ č. 9708-14-
2015; č. 97/2015 R-STU a jej dodatku č. 1 - dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v ŠD Dobrovičova 14, Bratislava na 1. 
poschodí, miestnosť č. 102 kancelársky priestor  o výmere 
30,78m2 spolu s príslušenstvom (spoločné priestory – 
pomerná časť WC a chodby) o výmere 7,00m2. Jedná sa 
o opakovanú nájomnú zmluvu,  
predmet nájmu celkom  vo výmere 37,78m2. 

 Účel nájmu: konzultačné, poradenské, tréningové a koučingové služby 
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. 

 Doba nájmu: od 01.01.2017 do 30.06.2017 

 Nájomné: miestnosť č. 102   96,00 €/m2/rok -2 954,88 € a spoločné 
priestory 7,00 €/m2/rok – 238,00 €  t. j. nájomné spolu 
ročne 3 192,88 €, nájomné hradí nájomca štvrťročne 
vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka 
vo výške 798,22 €,  
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 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 je15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
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20. Nájomca:  Axxence Slovakia, s. r. o, Mickiewiczova 9, 811 07 

Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 8392/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory: na 
FCHPT STU, nová budova,  sklad č. 699 o výmere 14,0m2, 
sklad č. 6114 o výmere 8,0m2, sklad č. 1131 o výmere 
36,0m2 a laboratóriá č. 6115 až6118 spolu o výmere 
132,0m2 a č. 690 až 692 spolu o výmere 64,0m2, t. j. spolu 
232,0m2. Nová nájomná zmluva. 
predmet nájmu spolu vo výmere: 232,00 m2 . 

 Účel nájmu: skladové a laboratórne priestory v rámci podnikania. 
 Doba nájmu: od 01. 01.2017 do 31.12.2021 

 Nájomné: laboratóriá spolu – 50,00 €/m2/rok  -  8 350,0 €, sklady 
spolu  - 20,00 €/m2/rok – 1 116,0€  t. j. ročné nájomné 
spolu: 9  510,00 € 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  2 377,50 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 dňa 
1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný 
uhradiť faktúru do 14 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 14 
kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

21. Nájomca:  Axxence Slovakia, s. r. o, Mickiewiczova 9, 811 07 
Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 8392/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 sa znižuje  predmet nájmu NZ č. FCHPT 
10/2015; 64/2015 R-STU a jej dodatku č. 1; dočasne 
nepotrebného majetku, nebytové priestory na FCHPT STU, 
nová budova,  sklad č. 686 o výmere 40,00m2, sklad č. 688 
o výmere 40m2 a laboratóriá č. 689 o výmere 20m2, č. 440 
o výmere 55,00m2 a č. 471 o výmere 45,00m2 
o laboratóriá č. 440 a 471, t. j.  znižuje sa výmera 

prenajatej plochy z 200,0m2 na 100,0m2, ostatné  znenie 
zmluvy sa nemení, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 100,00 m2 . 

 Účel nájmu: skladové a laboratórne priestory v rámci podnikania. 
 Doba nájmu: od 01. 07.2016 do 30.06.2019 

 Nájomné: sa mení – laboratórium  – 50,00 €/m2/rok  -   1 000€, 
sklady spolu  - 20,00 €/m2/rok – 1 600 €  t. j. ročné 
nájomné spolu: 2 600,00 € 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  650,0 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 dňa 
1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný 
uhradiť faktúru do 14 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 14 
kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
  30.11.2016 

 
 

22. Nájomca:  Zväz slovenských filatelistov, o. z., Radlinského 9, 
81211 Bratislava 
nájomca  registrovaný na MV SR sekcia verejnej správy 
pod č. reg. VVS/1-909/90-218-3 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 sa znižuje  predmet nájmu NZ č. FCHPT 
09/2015; 63/2015 R-STU a jej dodatku č. 1; nájom 
dočasne nepotrebného majetku, nebytové priestory: na 
FCHPT STU, nová budova,   miestnosť č. P-110 o výmere 
12,00m2, miestnosť č. P-118a o výmere 18m2 a sklad č. S-
40 o výmere 6,00m2 o miestnosť č. P – 110, t. j.  znižuje 
sa výmera prenajatej plochy z 36,0m2 na 24,0m2, ostatné 
znenie zmluvy sa nemení, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 24,00 m2 . 

 Účel nájmu: administratíva a prevádzka firmy  
 Doba nájmu: od 01. 07.2016 do 30.06.2019 

 Nájomné: Mení sa kancelária  80,00 €/m2/rok  -  1 440,0 €  a sklad 
20,00 €/m2/rok – 120,0 €,  t. j. ročné nájomné spolu: 1 
560,0 € 
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nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  390,0 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 dňa 
1. mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomca je povinný 
uhradiť faktúru do 14 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 14 
kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FCHPT  STU 
 

23. Nájomca:  EDEN TRAVEL, s. r. o., Vazovova 1, 811 07 Bratislava 
nájomca je zapísaný v OR Os Bratislava 1 , oddiel Sro, 
vložka č. 41445/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠD a J STU č. 9705/0001/16; č. 
3/2016 R-STU sa predlžuje doba nájmu nebytových 
priestorov v  dočasne nepotrebnom majetku STU, 
nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa  v ŠD Akademik, 
Vazovova 1, Bratislava na 1.nadzemnom podlaží, 
miestnosti č. 1.09 – kancelária o výmere 12,33m2, č. 1.10 -  
prevádzkový priestor o výmere 66,28m2, č. 1.07 -  
predsieň (zádverie) o výmere 2,99m2,  č. 1.08 - WC 
o výmere 3,69m2 a na 1.podzemnom podlaží, miestnosti 
č. 0.007 – sklad o výmere 53,96m2, č. 0.008a – predsieň 
(zádverie) o výmere 3,79m2 a č. 0.008 – sociálne 
zariadenie o výmere 4,20m2,  
celková výmera podlahovej plochy je 147,24m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie cestovnej kancelárie. 
 Doba nájmu: od 01.02.2017 do 30.06.2017 

 Nájomné: kancelária  96,00€/m2/rok – 1 183,68€, prevádzkový 
priestor 30,00€/m2/rok – 1 988,40€, zádveria a sociálne 
zariadenia 10,00€/m2/rok – spolu 146,70€ a sklad 
21,00€/m2/rok – 1 133,16€, t. j ročné nájomné je 
4 451,94 € 
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 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 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J  STU 
 

 

K bodu 14/ - Rôzne 

 rektor STU podal informáciu k vysokoškolskému štúdiu, nepomer k potrebám 

spoločnosti, prístup k profesnej príprave ( financie a hodnotenie VŠ) –  odzneli 

medzi inými na rektorskej konferencii  

 rektor STU informoval o projekte MŠ SR „Učiace sa Slovensko“ – britský model 

VŠ. Na túto tému diskutovalo viacero senátorov 

 Senátor Beňo informoval o prerokúvaní materiálu „Učiace sa Slovensko“ v ŠRVŠ a  

informoval o predbežnom stanovisku ŠRVŠ ku tomuto dokumentu. Zároveň 

informoval AS STU o nových funkciách, ktoré obsadili v ŠRVŠ študenti STU. 

 senátor Bobrík - vyslovil poďakovanie pracovníčkam ekonomického útvaru  

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční  13.03.2017 

 predseda AS STU žiada senátorov o informáciu - vopred (mailom, telefonicky) 

– v prípade svojej neúčasti na zasadnutiach AS STU. 

 

 

 

 

                                                                          Ján  H í v e š, v. r. 

                                                                           predseda AS STU 

 

Overovatelia zápisnice: 

  Jozef Dický, v. r.  ..................................... 

  

  František Ridzoň, v. r.  .............................. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Magdaléna Dubecká 

tajomníčka AS STU 

12.12.2016 
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