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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  3 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 13.03.2017 o 14.00 hod. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 7 

Nezúčastnili sa: senátori: F. Hajdu,  J. Hurban 

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, M. Haladejová, M. 

Michalička, E. Jevčáková, O. Matúšková, Ľ.Vitková, J. Peterka 

 

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 12.12. 2016 

4) Aktuálne otázky STU 

5) Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2017 

6) Rozpočet STU - valorizácia platov nepedagogických zamestnancov STU 

7) Rozpočet STU - úprava dotácie r. 2016 z dodatočne doplatených prostriedkov z MF 

SR (Dodatok č. 13) 

8) Definitívny rozpis dotácie za rok 2016 

9) Návrh vnútorného predpisu “Pravidlá vkladania peňažných a nepeňažných vkladov 

STU do iných právnických osôb“ 

10) Návrh na členstvo STU v združeniach 

11) Návrh Dodatku č. 6 k OP STU 

12) Návrh Dodatku č. 2 k OP ŠD a J STU 

13) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FCHPT STU v Bratislave číslo 2/2014 zo dňa 

26. 05. 2014 Študijný poriadok FCHPT STU v Bratislave 

14) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU 

15) Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo 

vlastníctve STU v obci Nižná Boca 

16) Zámer na usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v reáli ŠD Mladosť 

medzi STU a UK 

17) Zámer na zriadenie MŠ pre študentov a zamestnancov STU 

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

STU 

19) Ukončenie členstva v záujmovom združení VÚZ – PI SR – informácia 

20) Projekt ACCORD - informácia 

21) Rôzne 

 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

 

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš 

privítal senátorov, prítomných hostí. 

Predseda AS odovzdal menovací dekrét prof. Ing. A. Kopáčikovi, PhD., ktorý v AS STU 

nahradil senátora doc. Dického, ktorému zaniklo členstvo v AS STU. 

Pred začatím samostatného rokovania AS boli vznesené pripomienky k poradiu prerokovania 

jednotlivých bodov programu a jeden bod programu stiahnutý:  

Senátor Ridzoň – návrh presunu bodu 20) programu rokovania na začiatok rokovania -   ako 

bod 5), 

Senátor Hudec (predseda EK AS)  - navrhuje výmenu bodov programu 7) a 8) za 5) a 6)  

Rektor STU ako predkladateľ sťahuje z rokovania AS bod 9 programu.  

 

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 ďalšie pripomienky. 

 

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

P. Nahálka a B. Šulgan 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

M. Naď a L. Gulan 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU 

Hlasovanie :  za : 34   proti : 0               zdržal sa : 0 

Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

AS STU schválil aktualizovaný program, skrutátorov, overovateľov zápisnice. 

 

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

zo zasadania AS STU dňa 12.12.2016  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU 

- senátor Janíček pripomenul list p. rektorovi, ktorým upozorňuje na zvýšené vysúťažené 

ceny výpočtovej techniky o (15-35) % ako priemerný trhový štandard (odpoveď na lis 

doposiaľ nedostal ). 

- do zápisnice zo zasadnutia AS žiada zachytiť autentické príspevky senátorov, preto je ich 

treba priamo diktovať do zápisu alebo predložiť písomne po prednesení príspevku tajomníčke 

AS, aby sa zachovala autentičnosť jednotlivých príspevkov v zápisnici. K tejto pripomienke 

sa pridal aj senátor Hruštinec. 
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K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 12.12.2016 neboli vznesené žiadne ďalšie  

pripomienky. 

P AS STU, konané dňa 27.02.2017 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania 

AS STU. Rektor predložil písomné materiály na rokovanie. Predseda AS poveril predsedov 

komisií (EK, LK a PK), ktorých sa body programu týkajú, aby zabezpečili prerokovanie 

týchto materiálov vo svojich komisiách. 

Ekonomická komisia  zasadala dňa 06.03.2017, legislatívna komisia zasadala dňa 06.03.2017 

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: 

             

 dňa 14.02.2017 dekan SjF STU doručil list, v ktorom žiada o uvoľnenie 

z funkcie dekana fakulty ku dňu 28.02.2017 zo zdravotných dôvodov   

o 28.02.2017 sa uskutočnilo zasadnutie AS SjF STU, kde bol na 

vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie dekan SjF, doc. Ing. Branislav 

Hučko, PhD., a zároveň bol poverený výkonom funkcie dekana doc. 

Ing. Michal Masaryk, PhD. 

 09.02.2017 bolo na ÚV SR podpísané Memorandum o spolupráci medzi 
Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a UK, EU 
a STU  

 ACCORD – aktuálne info z MŠVVaŠ SR 
 CENTRALSYNC - MŠVVaŠ SR prehodnotilo účasť SR v medzinárodných 

organizáciách a rozhodlo, že z finančných dôvodov vystupuje z konzorcia 
a prestane byť počnúc rokom 2017 asociovaným členom ESRF  

 Kolektívna zmluva na rok 2017 – v príprave 
 v materiáloch booklet z vydavateľstva – dostali sme 2 ceny za minulý rok  

o Vydavateľstvo funguje z redukovanými FP 

o v rámci výzvy o najlepšiu publikáciu sa chystá kniha o histórii SRo 

– obrátenej pyramídy 

 KIC EIT RawMaterials – členstvo 

 podpísaná zmluva na výmenu okien na SjF  

 úspešný predaj nehnuteľnosti „Kálnica“ 

 GfK + realizujeme marketingovú kampaň  

 platby platobnou kartou v riešení; platby cez VIAMO – bude podpísaná 

zmluva o poskytovaní služieb 

 Erasmus na FEI – odpoveď na list senátora Janíčka 

 prístup do vedeckých databáz Scopus, Scival, Elsevier 

 podpis podmienečnej pohľadávky  Recyklačného fondu voči SjF 

 pohľadávky  voči študentom za neuhradené školné, ktorých výška dosahuje 

značnú sumu, je snaha nájsť optimálne riešenie 

 Dlhodobý zámer STU na roky 2018-2023 – v príprave 

 

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

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

 

 Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti STU za rok 2016  
a. Hodnotenie úrovne vedeckej a výskumnej činnosti na STU za rok 2016  
b. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za akademický rok 

2015/2016  
 Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2016  
 Zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve STU v Bratislave – areál Gabčíkovo  
 Interné schémy STU na podporu vedy a výskumu  
 Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov mladých výskumníkov  
 Výzvy na vydanie publikácií 
 Ocenenia a čestné tituly udeľované na STU v Bratislave  
 Vyhodnotenie aktivít zameraných na prezentáciu možností štúdia na STU  
 Porovnanie nákladov študentov vybraných vysokých škôl v Českej republike 

a študentov STU  
 Analýza možnosti poskytnutia finančného príspevku na ubytovanie študentov  
 Systém prideľovania ubytovania študentom s dôrazom na prvé ročníky, ako aj 

systém zabezpečenia kvalifikovanej reakcie na podnety študentov týkajúce sa 
internátov  

 Propagácia štúdia na STU prostredníctvom sociálnych sietí  
 Stratégia internacionalizácie štúdia na STU  
 Návrh smernice rektora: Pravidlá podpory študentských organizácií STU 

v Bratislave - prvé čítanie  
 Stav informačných systémov v kontexte s E-schránkami 
 Projekt prvej etapy digitalizácie Archívu STU Rozvoj výskumnej infraštruktúry 

STU   
 Aktualizácia a rozšírenie aktivít ICV STU  
 Informácia o príprave projektu ICV STU na výzvu NedisKVALIFIKUJ SA! 
 Prehľad vypracovaných architektonických štúdií pre STU  
 Návrh Memoranda o spolupráci  medzi  spol. UBER a STU  
 Prehľad členských príspevkov uhradených v r. 2016  
 pozvánka - dňa 30.03.2017 o 19:00 hod. Deň učiteľov v Radošinskom naivnom 

divadle 
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Diskusia: 

Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

 

K bodu 5/ - Projekt ACCORD – informácia (pôvodne 20. bod programu) 

Predseda  AS odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu rektorovi STU, ktorý 

informoval prítomných ako by sa mali použiť finančné prostriedky (3 základné skupiny, a to: 

- IT, MT a BioT) 

 podľa kapacít a kompetencií,  

 na spoločné študijné programy ( tiež 3 základné skupiny) 

 rekonštrukcie budov (vnútroblok UC STU spolu podieľaním UK v rámci projektu,  

FEI STU, stará budova FCHPT,  blok „B“ SvF STU) 

 

Diskusia : 

Senátor Hruštinec mal otázku na obdobie od kedy sa asi na tomto projekte pracuje, na ktorý 

reagoval p. rektor vysvetlením priebehu trvania projektu od výzvy do t. č.. 

Senátor Šooš prezentoval názor AS SjF k projektu ACOORD tým, v zmysle zákona 

131/2002 Z. z., §23 ods. 2 písm. h a §17 bod 5 nesúhlasí s asanáciou (likvidáciou) budovy 

Ťažkých laboratórií (ŤL) vo dvore na Nám. slobody 17, ktorá je zverejnená v Investičnom 

zámere UC ako súčasť pripravovaného projektu ACCORD. 

Senátor Janíček žiada AS o stanovisko k ACCORD-u a zároveň poukazuje na nedostatok 

financií na dovybavovanie fakúlt. 

Senátorka Húsenicová vyjadrila svoje kladné stanovisko k tomuto projektu, ale zároveň 

poukázala na hľadanie cesty ako zachovať ŤL SjF ako ich užívateľa. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

K bodu 6/ - rozpočet STU - úprava dotácie r. 2016 z dodatočne doplatených 

prostriedkov z MF SR  - Dodatok č. 13 

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

senátorov o predloženom materiály a odovzdal slovo kvestorovi STU, ktorý  vysvetlil 

prítomným problematiku tohto bodu programu. Slovo potom odovzdal predsedovi EK AS 

STU, ktorá ho prerokovala na svojom zasadnutí 06.03.2017. 

Predseda EK informoval, že v diskusii k  materiálu odznelo viacero otázok týkajúcich sa 

preklasifikovania neúčelovej dotácie na účelovú, schválenia rozdelenia kolégiom rektora 

a hlavne spôsobu delenia neúčelovej dotácie medzi jednotlivé súčasti STU, pričom viacerí 

členovia komisie vyslovili nesúhlas s aplikovaným spôsobom delenia na základe vstupnej 

ceny zariadení obstaraných v rámci UVP. 

EK AS STU navrhuje, aby sa v budúcnosti delili prostriedky pridelené na výskumnú, 

vývojovú a umeleckú činnosť výhradne na základe výkonu v oblasti výskumnej, vývojovej 

a umeleckej činnosti.  

EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č.1/2017: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU – úprava dotácie r. 

2016 z dodatočne doplatených prostriedkov   z MF SR - Dodatok č. 13. a odporúča AS STU 

schváliť materiál bez pripomienok s tým, aby v budúcnosti bol uplatnený princíp delenia na 

základe výkonu jednotlivých súčastí STU v oblasti výskumnej, vývojovej a umeleckej 

činnosti. 

 

Diskusia: 

Kvestor STU podal podrobnejšie vysvetlenie k informácii predsedu EK – k tomu o aké 

dotácie vlastne ide. 

Senátor Janíček upozorňuje, že financie na VP neboli rozdelené tak ako žiadal. 

Senátorka Pavlovičová a senátor Janíček mal otázku, že ako je možné, že keď sa robilo 

fázovanie FEI STU nedostala ani euro? Kvestor STU pripomenul, že FEI vo fázovaní dostala 

už 900 tis. €. 

Senátor Roháľ-Iľkiv upozornil na to prečo boli finančné prostriedky dislokované na FIIT. 

Rektor STU uviedol, že k fázovaniu sme tlačení zo strany MŠ, ak by sme odmietli stratili by 

sme financie, ďalší dôvod je, že fázovací proces je stále aktívny, delenie dotácií – UVP – 

CLOUD- spoločné na FEI a FIIT 

Senátor Nahálka – k aplikácii delenia prostriedkov  UVP,  prečo nie na ostatné prostriedky – 

výberové konania – delenie prostredníctvom výkonnostných tabuliek 

Dekanka Vitková, a. h. – tiež sa vyjadrila k problematike a je toho názoru, že peniaze by sa 

mali deliť podľa výkonov, žiadala pridať ďalšiu investíciu FA do zápočtu. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
  
 

 

Návrh uznesenia č. 1.3/2017. 

Akademický senát STU schvaľuje „Rozpočet STU – úprava dotácie z dodatočne doplatených 

prostriedkov z MF SR – Dodatok č. 13“  bez pripomienok. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 20,    proti: 0,    zdržal sa: 14) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.3/2017 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 7/ - Definitívny rozpis dotácie za rok 2016 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiály. 

Slovo potom odovzdal predsedovi EK AS STU, ktorá ho prerokovala na svojom zasadnutí 

06.03.2017, ktorý informoval o prerokovaní materiálu s jednou pripomienkou týkajúcou sa 

chybne uvedeného údaju v bode 7 na s. 3, ktorý pán kvestor opravil, pretože sa jednalo 

o preklep.  

EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č.2/2017: EK AS STU EK AS STU prerokovala materiál Definitívny rozpis 

dotácie na rok 2016 a odporúča AS STU schváliť materiál bez pripomienok po oprave údaja 

v bode 7 na s.3 
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Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

                            Návrh uznesenia č. 2.3/2017: 

Akademický senát STU schvaľuje „Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2016“ bez 

pripomienok.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 34,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 2.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 8/ - Rozpočet STU - valorizácia platov nepedagogických zamestnancov STU 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiály.  

Predseda EK AS STU  informoval o prerokovaní materiálu v komisii, ktorá odporúča, aby sa 

do tabuľky pri predkladaní materiálu na zasadnutí AS STU doplnili údaje o počtoch 

nepedagogických a výskumných pracovníkov na jednotlivých súčastiach STU. 

EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 3/2017: EK AS STU EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU – 

valorizácia platov nepedagogických  zamestnancov STU a berie ho na vedomie. 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

Návrh uznesenia č. 3.3/2017: 

Akademický senát STU berie na vedomie 4% valorizáciu tarifných platov nepedagogických 

zamestnancov od 01.01.2017. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 3.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 9/ - Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2017 

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

senátorov o predloženom materiáli. Kvestor STU vysvetlil tabuľkovú časť – porovnávanie 

východiskových stavov – účelové dotácie a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU, ktorá ho 

prerokovala na svojom zasadnutí 06.03.2017. 

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

otázok týkajúcich sa okruhov problémov: 

 Ako sa úpravy tarifných platov prejavili na zvýšení dotácie? 

 Namiesto rozvojových zámerov a zvyšovania objemu prostriedkov na činnosti 

niektorých útvarov v porovnaní s rokom 2016 by bolo potrebné pokryť v prvom 

rade potreby jednotlivých súčastí, pretože sa jedná reálne o pokles v porovnaní 

s rozpočtom na rok 2016 a  v tom smere aj zreálniť aj navrhované delenie dotácie; 

 ktoré súdne spory sú hradené z dotácie centrálne, či  je možné uvažovať o úhrade 

z univerzitných zdrojov aj v prípade súdnych procesov vedených jednotlivými 

súčasťami STU. Bolo by vhodné centralizovať všetky súdne procesy vzhľadom na 

existenciu právneho oddelenia len na Rektoráte STU; 

 Najrozsiahlejšia diskusia sa týkala otázok akým spôsobom a na aké dlhé obdobie 

budú využívané celo univerzitné licencie Ansys a Matlab? EK AS STU navrhuje 

doplniť materiál o tieto údaje, pretože systémy nie sú využívané rovnako na 

jednotlivých súčastiach a z návrhu nie je jasné, ako sa bude postupovať v ďalších 

rokoch. 

 EK AS STU navrhuje zmeniť spôsob rozdelenia čiastky 600 000.- EUR  (bod 16, 

písm. g) na jednotlivé súčasti STU tak, aby boli prostriedky viazané na zabezpečenia 

prevádzky unikátnych prístrojov a zariadení, ale ich výška pre jednotlivé súčasti by 

sa mala odvíjať od výkonu príslušnej súčasti v oblasti výskumnej, vývojovej 

a umeleckej činnosti s čiastočným zohľadnením nákladov na ich prevádzku 

a skutočnosti, že sa jedná len o druhý rok fungovania týchto zariadení, čo sa ešte 

neprejavilo vo výkonoch pracovísk. V prípade delenia ďalších dodatočne 

pridelených prostriedkov v priebehu roku 2017 navrhujeme ich deliť už iba na 

základe výkonu príslušnej súčasti v oblasti výskumnej, vývojovej a umeleckej 

činnosti. 

 

Viacero senátorov sa k tomuto materiálu vyjadrovalo (senátor Uherek , senátor Hruštinec, 

dekanka Vitková, a. h.,  atď.) 

Senátor Hudec informuje, že vyhodnotený výkon na rok 2016 máme 1 380 000 -  na rozbeh 

vyložene výskumnej činnosti a osôb podieľajúcej sa na projekte (ak sú v stave STU) UVP 

zohľadnil financie v roku 2015, ale na prevádzku neumožnia použiť nič. 

Senátorka Končeková – o koľko zamestnancov sa jedná?  - (cca 8 zamestnancov STU)  na 

udržanie  projektov 

Senátor Nahálka – k deleniu dofinancovania – či by sa nedalo aspoň 50 na 50 deliť 

a dofinancovať z výkonov – prínos zisku. 

Senátor Beňo k riadku 52 – neboli minuté prostriedky z minulého roka – bude 12 000 € 

doplnených na tento rok. 

Senátor Rohaľ-Iľkiv  akým spôsobom budú využívané celo univerzitné licencie Ansys 

a Matlab bude to totálna licencia? 

Prorektor Čičák – vysvetľuje k IT podáva informáciu o celej dosť zlej situácii v rámci 

využívania licencií. 

Senátor Šooš k financovaniu právnych sporov navrhuje, aby boli financované v rámci 

vyčlenených dotačných prostriedkov na právne konzultácie/spory (100 000 Eur) aj súdne 

spory jednotlivých súčastí STU.  

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
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Predseda EK AS po diskusii navrhol schváliť časť materiálu s vyňatím bodu 16 písm. g) 

Rozpisu dotácie na rok 2017, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí AS 

STU. 

 

Návrh uznesenia č. 4.3/2017 

Akademický senát STU schvaľuje „Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2017“ 

s pripomienkou vylúčenia bodu 16 písm. g)  predloženého materiálu, ktorého spôsob delenia 

bude predmetom najbližšieho zasadnutia Akademického senátu STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 35,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 4.3/2017 jednomyseľne. 

 

 

Návrh uznesenia č. 5.3/2017 

Akademický senát STU schvaľuje predloženie návrhu nového spôsobu rozdelenia 600 tis € 

uvedených v bode 16 písm. g) „Rozpočtu STU – rozpis dotácie na rok 2017“ na jednotlivé 

súčasti STU na najbližšom zasadnutí AS STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 34,    proti: 1,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 5.3/2017 väčšinou hlasov. 

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

Pred otvorením bodu 10/ programu zasadnutia predseda AS STU vyzval členov Pedagogickej 

komisie AS STU, aby si zvolili svojho predsedu. 

Navrhnutí kandidáti na predsedu  PK AS získali: 

Finka Maroš   -  7  hlasov 

Končeková Danica  -  1 hlas 

Zdržal sa          1 

Predsedom PK AS STU sa stal prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 

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

K bodu 10/ - Návrh na členstvo STU v združeniach 

 

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

stručne uviedol s tým, že prvý vklad členstva je 30 tis. € a predložil ho na schválenie členstva 

STU v združeniach EIT Raw Materials, SEFI, EUA s povinností vyplývajúcich z členstva. 

Diskusia : 

Senátor Finka  žiada návrh doplniť aj o členstvo AESP. 

Senátor Janíček sa pýta, že či sa schvaľovanie  členstiev týka aj fakúlt. Rektor STU vysvetlil 

podstatu a odporúča fakultám prerokovať daný dokument v AS a SR fakúlt  každý ďalší rok. 

Senátor Hudec si pýta vysvetlenie, ako sme prišli do kontaktu s daným združením, členský 

poplatok sa mu zdá priveľký. 

Rektor STU dodáva, že EIT pôsobí asi 7 rokov. Oslovili nás cez ESEU – tzv. východná 

divízia „Kolokačné centrum“ (VŠ + výskum + podnikateľ). Členstvo v tomto združení môže 

mať aj inú váhu do budúcnosti – možnosť používať logo EIT, t. j.  Európsky technologický 

inštitút a umožňuje participáciu na vedecko-výskumných projektoch. 

Senátor Bobrík má otázku, či by nebolo dobré s členstvom ešte počkať.  

Rektor STU vysvetľuje, že predpis o členstve v združeniach máme už prijatý, podmienkou 

členstva je úhrada členského poplatku. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 6.3/2017 

Akademický senát STU schvaľuje členstvo Slovenskej technickej univerzity v združeniach 

EIT Raw Materials, SEFI, UEA za podmienok v zmysle predloženého materiálu 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 34,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 6.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 11/ - Návrh dodatku  č. 6 k Organizačnému poriadku STU 

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

informoval prítomných o obsahu tohto materiálu. Ide o doplnenie ustanovení týkajúcich sa 

ubytovania študentov v zariadeniach ÚZ ŠD a J STU. Doplnenie pravidiel pôsobnosti fakúlt 

v oblasti povinného poskytovania informácií.  

LK AS STU prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí dňa 06.03.2017 a má 

k materiálu  nasledujúce pripomienky: 

V Organizačnom poriadku STU v Bratislave doplniť text nasledovným spôsobom: 

1. V čl. 2b bod doplnený bod 5 prvá veta vrátane nadpisu znie: 

 „ 5. Oblasť poskytovania informácií: 

Dekan zodpovedá rektorovi za vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa 

osobitného predpisu
5a

, ak sa týkajú ním riadenej fakulty; podrobnosti budú upravené 

v smernici rektora.“. 

2. V článku 5 písm. a) za ôsmu vetu sa dopĺňa deviata veta, ktorá znie: 

"Riaditeľ ÚZ ŠD a J STU je oprávnený vydávať interné predpisy v oblasti 

ubytovania študentov, a to najmä Postup pre ubytovanie študentov v študentských 

domovoch STU, Ubytovací poriadok a iné interné predpisy súvisiace s uvedenou 

oblasťou.".     

3. V článku 11 za bod 3 sa dopĺňa bod 4, ktorý znie: 

"4. Rektor je povinný do troch mesiacov odo dňa účinnosti dodatku číslo 6 k 

organizačnému poriadku STU vydať smernice rektora, v ktorých budú upravené: 

a) pravidlá prideľovania ubytovania študentov v zariadeniach STU, 

b) pravidlá poskytovania informácií STU podľa osobitného predpisu
5a

 ." 

Doterajšie body 3 až 11 sa označujú ako body 4 až 12.
 

4. V čl. II Dodatku č. 6 ku Organizačnému poriadku bod 2 nahradiť textom, ktorý znie: 

              „2.Tento dodatok číslo 6 k Organizačnému poriadku STU nadobúda platnosť dňom 
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               schválenia v Akademickom senáte STU a účinnosť dňom 1. apríl 2017.“ 

Zapracovať do textu Úplného znenia Organizačného poriadku Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave pripomienky uvedenú v bodoch 1 až 4. 

Diskusia: neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 
Návrh uznesenia č.7.3/2017 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Dodatok 

číslo 6 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so 

zapracovanými  pripomienkami legislatívnej komisie.“ 

Predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 34,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 7.3/2017 jednomyseľne. 

 

 

K bodu12/ - Návrh Dodatku č. 2 k OP ŠD a J STU 

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

senátorov o predloženom materiály, ktorý sa týka vytvorenia nových pracovných miest 

z dôvodu zabezpečovania rozsiahlej prevádzky internátov a Stravovacieho centra. 

Predsedníčka  LK  AS STU informovala prítomných o prerokovaní materiálu v LK AS STU, 

ktorá má k materiálu nasledovné pripomienky: 

1. V čl. 2 za bod 2 sa dopĺňajú nové body 3 a 4, pričom v navrhovanom bode 4 

v druhej vete na konci textu LK navrhuje  slová „alebo zamestnancov STU“ 

nahradiť slovami: „ a zamestnancov STU“ . 

2. V čl. 10 bod 9 navrhovaný text nahradiť novým textom, ktorý znie:                        

„Tento dodatok číslo 2 k  Organizačnému poriadku ÚZ ŠD a J nadobúda  platnosť 

dňom jeho prerokovania v Akademickom senáte STU a účinnosť dňom 1. apríl 

2017, s výnimkou prílohy č.1, časť Správa ÚZ ŠD a J, Technicko investičný úsek, 

oddelenie energetiky a revíznych činností, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. júl 

2017.“ 

. 

Diskusia: neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 8.3/2017 

Akademický senát STU prerokoval návrh dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku 

Účelového zariadenia  Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave so zapracovanými 

pripomienkami a odporúča predmetný  interný predpis vydať. 

Predseda AS STU o predloženom návrhu hlasovať 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 8.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu č. 13/  -  Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FCHPT STU v Bratislave 

číslo 2/2014 zo dňa 26. 05. 2014 Študijný poriadok FCHPT STU v Bratislave 
Predseda AS STU odovzdal slovo rektorovi STU, ktorý materiál uviedol. Jedná sa o návrh 

vnútorného predpisu FCHPT, ktorým sa v zmysle zákona č, 131/2002 Z. z. končí vydávanie 

a používanie výkazov o štúdiu (indexov) na fakulte. 

PK AS STU prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí bez pripomienok 

a navrhuje AS STU materiál schváliť. 

                            LK  AS  STU prerokovala predložený materiál a nemá ku nemu žiadne pripomienky. 

LK AS  odporúča na úvodnej  strane materiálu v časti, kde je uvedený ako predkladateľ 

rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., odporúča zmeniť ako predkladateľa 

dekana FCHPT STU  prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc., t. j. zosúladiť s § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, podľa ktorého  akademický senát verejnej vysokej školy  schvaľuje na návrh dekana  

vnútorné predpisy fakulty podľa 33 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona  – študijný poriadok 

fakulty.  

Diskusia : neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 9.3/2017 

Akademický senát  STU schválil návrh vnútorného predpisu FCHPT STU, ktorým je 

„Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FCHPT STU“ bez pripomienok.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 9.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 14/ -  Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU 

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

uviedol a oboznámil prítomných s cieľom umiestnenia (na základe žiadosti investora  BT, 

a.s.), horúcovodnej  prípojky na pozemkoch vo vlastníctve STU v k. ú. Staré Mesto.  

EK AS STU prerokovala návrh vnútorného predpisu na svojom zasadnutí 6.3.2017 bez 

pripomienok a navrhuje materiál schváliť. 

Po diskusii EK AS STU prijala  uznesenie: č.6/2017: EK AS STU EK AS STU prerokovala 

materiál Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU a navrhuje 

AS STU schváliť materiál bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 10.3/2017 

Akademický senát  STU schvaľuje návrh rektora na zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch vo vlastníctve STU v Bratislave a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie 

predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 
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Prezentovalo sa 30 členov AS STU. 

(za: 29,    proti: 0,    zdržal sa: 1) 

AS STU schválil uznesenie č. 10.3/2017 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 15/ - Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľnosti vo vlastníctve STU v obci Nižná Boca 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý materiál 

uviedol a oboznámil prítomných o jeho podstate. Bližšie oboznámil prítomných o zámere 

kvestor STU a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU. 

EK AS STU prerokovala návrh vnútorného predpisu na svojom zasadnutí 06.03.2017 bez 

pripomienok. 

Po diskusii EK AS STU prijala č.7/2017: EK AS STU EK AS STU prerokovala materiál 

Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo 

vlastníctve STU v obci Nižná Boca  a navrhuje AS STU schváliť materiál bez pripomienok 

Diskusia: neboli žiadne  príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 11.3/2017 

Akademický senát  STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s prevodom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve STU v Bratislave zapísanej na LV č. 283 vedenom Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálny odbor, pre okres Liptovský Mikuláš, obec a k. ú. Nižná Boca – parc. č. 

311/2 a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu 

Správnej rade STU.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 11.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 16/ Zámer na usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v reáli ŠD 

Mladosť medzi STU a UK 

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

uviedol a vysvetlil prítomným, že ide o zosúladenie vlastníckych práv k predmetnej 

nehnuteľnosti STU a UK. 

Senátorka Húsenicová dodala, že tým sa vlastne zhodnocuje pozemok, senátor Bobrík 

uviedol, aby sa získané financie spravodlivo rozdelili. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 12.3/2017 

Akademický senát  STU súhlasí so zámerom usporiadania vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v areáli ŠD Mladosť v k. ú. Karlova Ves medzi 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 12.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 17/ - Zámer na zriadenie MŠ pre študentov a zamestnancov STU 

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

uviedol a oboznámil so zámerom s tým že momentálne prebiehajú rokovania s mestom 

Bratislava. Návrh reflektuje komplikovanú situáciu študentov a zamestnancov pri 

umiestňovaní detí v predškolských zariadeniach. 

Diskusia: 

Senátor Lukeš (za organizačný výbor) tiež uviedol, že tento zámer by sa mal uskutočniť 

s podporou MŠ spolu aj dotáciou na prevádzku. 

Senátor Hudec ako predseda EK AS STU predniesol na zasadnutí EK  informáciu týkajúcu sa 

zámeru na zriadenie MŠ pre študentov a zamestnancov STU, ktorá by mala byť dislokovaná 

v ŠD J.Hronca a požiadal členov EK o podporu zámeru. Svoju podporu zámeru vyjadril aj 

senátor Nahálka. 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Návrh uznesenia č. 13.3/2017 

Akademický senát  STU súhlasí so zámerom zriadiť a prevádzkovať materskú školu pre deti 

študentov a zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 13.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 18/ - 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.  

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

AS STU prerokovala žiadosti o nájom a odporúča predložený materiál schváliť  

Diskusia : neboli žiadne  príspevky do diskusie . 

 

Návrh uznesenia č. 14.3/2017: 

AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne 

nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami so zapracovanými pripomienkami 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

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

AS STU schválil uznesenie č. 14.3/2017 jednomyseľne. 

 

 

1. Nájomca: Povega, s. r. o., Strojnícka 7, 949 01 821 05 Bratislava,  
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nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava, 
oddiel č. Sro, vl. č. 92547/B.   

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) 
nachádzajúci sa na ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, 
Bratislava pozostávajúci z miestností na bloku A0, 
miestnostič.02HA0121 (predajňa bufetu) o výmere 
20,00m2, č. 02HA0120a - (prevádzková miestnosť) 
o výmere 10,60m2,  č. 02HA120b -  (skladový priestor) 
o výmere 8,23m2a č. 02HA120c -  (sociálne zariadenie) 
o výmere 3,55m2 nachádzajúcich sa na prízemí (vestibul) 
ŠD vrátane spoločných priestorov (pomerná časť chodby) 
na  bloku A, spolu o výmere 42,38m2, 
predmet nájmu spolu vo výmere 42,38m2. 

 Účel nájmu: poskytovanie gastronómie pre ubytovaných študentov. 
 Doba nájmu: od 01.05.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné:              
 

Predajňa bufetu 55,00€/m2/rok – 1 100,0 €, prevádzková 
miestnosť 30,00€/m2/rok – 318,00 €, skladové priestory 
20,00€/m2/rok – 164,60 € a sociálne zariadenie 
10,00€/m2/rok – 35,50 €, t. j.  spolu ročné nájomné 
1 618,10 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  404,53 €, 
nájomné je v súlade so  smernicou 1. 

 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 
 

2. Nájomca: STISO, s. r. o., Horné Trhovište 35, 920 66 
 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 

                                                           
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.  
 
 

oddiel Sro, vložka č. 23378/T. 
 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 

9704/0003/15; 4/2015 R-STU s dobou nájmu do 
31.03.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) – miestnosti 
č. 02NB- 1 007 až 02NB- 1 009 nachádzajúce sa na ŠD 
Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava o výmere 
36,46m2  do 30.06.2019. 
predmet nájmu celkom o výmere 36,46m2 .  

 Účel nájmu: plotrovanie, xerox a kancelárske služby 
 Doba nájmu:  od 01.04.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné:              
 

Prevádzkový priestor č. 02NB-1 007 – 68,00€/m2/rok – 
1 224,00 € a skladové priestory č. 02NB-1 008 a 02NB-1 
009 spolu 20,00€/m2/rok – 369,20 €, t. j. 1 593,20 € 
ročne. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 398,30 €, 
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   
 

3. Nájomca: NanoDesign, s. r. o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, 
 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 44813/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/2016 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa 
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, 
Bratislava, v objekte „E“, šieste poschodie, laboratórny 
priestor č. 607b o výmere 14,25m2  do 31.03.2021. 
predmet nájmu celkom o výmere 14,25m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na bežnú podnikateľskú  
a laboratórnu činnosť nájomcu 
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 Doba nájmu:  od 01.04.2017 do 31.03.2021 

 Nájomné:              
 

laboratórium č. 607b - 33,00€/m2/rok t. j. spolu ročne 
470,25 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  117,56 €, 
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 
 

4. Nájomca: POWERTEC, s. r. o., Drotárska 19/a, 811 04 Bratislava, 
 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 56298/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2016 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa 
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, 
Bratislava, v objekte „E“, piate poschodie, laboratórny 
priestor č. 501b o výmere 17,67m2  do 31.03.2021. 
predmet nájmu celkom o výmere 17,67m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na bežnú podnikateľskú  
a laboratórnu činnosť nájomcu 

 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2021 

 Nájomné: laboratórium č. 501b - 33,00€/m2/rok t. j. spolu ročne 
583,11 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  145,78 €, 
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 
 

5. Nájomca: MIKOM SERVIS, spol. s r. o., Červeňáková 11, 841 01 
Bratislava 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 28879/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 sa rozširuje predmet nájmu vyčlenený 
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 10/2014 R-STU 
spolu s dodatkami č. 1 a 2  s dobou platnosti do 31.01.2019 
v dočasne nepotrebnom majetku  -  nebytový priestor (NP) 
nachádzajúci sa na FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, objekt 
„B“ na 7.poschodí budovy, č. dv. 702  o výmere 21,56m2  
o dielenský priestor v suteréne objektu „D“ (-3,60) č. 07 
o výmere 12,82m2, 
celková výmera podlahovej plochy je 34,38m2.  

 Účel nájmu: využitie najmä na projektovanie a konštruovanie 
elektrických zariadení, montáž el. strojov a prístrojov ... . 

 Doba nájmu: do 31.01.2019 

 Nájomné: nájomné kancelária 54,57 €/m2/rok -  1 176,53 €  
a dielenské priestory 45,90€/m2/rok -  588,44 €, t. j. 
ročné nájomné spolu 1 764,97 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 441,24 €,  
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 
 

6. Nájomca: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., 
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 5475/B.     

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 12/2013 R-STU sa predlžuje doba 
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nájmu; dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
(NP)  – nachádzajúci sa v areáli CL SvF STU, Technická 5, 
Bratislava, parc. č. 16954/21, LV č. 904 -  nebytový 
priestor/ skladové priestory v suteréne nehnuteľnosti – 
miestnosti č. S1 až S5 spolu o výmere 64,12m2  do 
30.03.2020, 
predmet nájmu spolu je 64,12 m2. 

 Účel nájmu: parkovanie vozidla zamestnancov nájomcu. 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: skladové priestory v suteréne 27,00€/m2/rok, t. j. 
nájomné spolu je 1 731,24 €, nájomné hradí nájomca 
štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 
štvrťroka vo výške  432,81 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 
a služieb bude fakturované do 15. dňa prvého mesiaca 
daného štvrťroka ako opakované plnenie so splatnosťou 7 
kalendárnych dní. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí 
polroka najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru na služby 
so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

7. Nájomca: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., 
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 5475/B.     

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 13/2013 R-STU sa predlžuje doba 
nájmu; dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
(NP)    -  časť pozemku  parc. č. 16952/162,  LV č.904 
nachádzajúci sa v areáli CL SvF STU, Technická 5, 
Bratislava o celkovej výmere 44,00m2 do 31.03.2020 
predmet nájmu spolu je 44,00m2. 

 Účel nájmu: umiestnenie kontajnerov 2ks – 3x6m a 1ks – 2x4m – 
skladovanie drobného materiálu firmy 

 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: voľná plocha 12,00€/m2/rok, t. j. nájomné spolu je 
572,00 €, nájomné hradí nájomca 
jedenkrát ročne prevodom na účet prenajímateľa, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby: bez fakturácie 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 
8. Nájomca: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., 

Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 5475/B.     

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 14/2013 R-STU sa predlžuje doba 
nájmu; dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
(NP)    -  časť pozemku  parc. č. 16952/117,  LV č.904 
nachádzajúci sa v areáli CL SvF STU, Technická 5, 
Bratislava, ktorú tvoria dve vyhradené parkovacie miesta 
na parkovisku  pred budovou LNK CL spolu s využívaním 
spoločných komunikácií  do 31.03.2020, 
predmet nájmu 2 parkovacie miesta. 

 Účel nájmu: parkovanie vozidiel  zamestnancov firmy 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné:              
 

cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto 
180,00 €/ročne, t. j. spolu  ročné  nájomne je 360,00 €, 
nájomné je splatné ročne prevodom na účet prenajímateľa,  
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

bez fakturácie 

 Predkladá: dekan SvF  STU 
 

9. Nájomca:  MUDr. Soňa Murčová – stomatológ, Hamuliakovo 487, 
900 43 Hamuliakovo 
Povolenie MZ SR na poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti v odbore stomatológia č. 7415/1994-B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 92/2015 R-STU sa predlžuje doba 
nájmu; dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
(NP)    -  časť pozemku  parc. č. 21725/15,  LV č.2139, k. ú.: 
Staré Mesto nachádzajúci sa pred blokom „A“  SvF STU, 
vchod z Nám. Slobody – a to jedno parkovacie miesto č. 16 
pre SPZ SC675CO a SC218CZ  do 31.10.2017, 
predmet nájmu 1 parkovacie miesto. 

 Účel nájmu: parkovanie vozidla nájomcu 
 Doba nájmu: od 01.05.2017 do 31.10.2017 

 Nájomné: cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto 
650,00 €/ročne, t. j.  alikvótna časť za dobu nájmu 
v zmysle dodatku č. 3 k NZ 92/2015 R-STU je 325,00  €,  
nájomné je splatné ročne prevodom na účet prenajímateľa,  
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby: bez fakturácie 
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 Predkladá: dekan SvF  STU 
 

10. Nájomca:  Mgr. Art. Zuzana Šišovská., Líščie Nivy 8, 821 08 
Bratislava,  
nájomca je súkromná osoba.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k NZ č. 25/2012 R-STU  spolu s dodatkami 
1 až 3 s dobou nájmu do  30.06.2017 sa predlžuje doba 
nájmu; dočasne nepotrebný majetok / nebytový priestor/ 
na SvF STU, Radlinského 11, Bratislava nachádzajúce sa 
na prízemí  bloku „B2/1“ budovy o výmere – ako sklad 
o výmere  8,00m2do 30.06.2018, 
predmet nájmu spolu vo výmere 8,00m2. 

 Účel nájmu: skladový priestor. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06. 2018 

 Nájomné: nájomné  20,00 €/m2/rok -  160,00 € , t. j. nájomné 
ročne 160,00 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  40,00 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 
a služieb bude fakturované do 15. dňa prvého mesiaca 
daného štvrťroka ako opakované plnenie so splatnosťou 7 
kalendárnych dní. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí 
polroka najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru na služby 
so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: dekan SvF STU 
 

11. Nájomca:  AI-MAPS, s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I , oddiel: Sro, 
vložka č. 105762/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. UTI 1612387 sa predlžuje doba 
nájmu a rozširuje predmet nájmu; dočasne nepotrebný 
majetok   -  nebytový priestor(NP)  – miestnosť č. 323 a 
324 nachádzajúce 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.) o miestnosť č. 
345, t. j. z plochy 30,2m2 na 45,1m2 do 30.11.2018, 
celková výmera podlahovej plochy  je 40,10m2.  

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej  činnosti nájomcu na základe 
podnikateľského plánu 

 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 30.11.2018 

 Nájomné: miestnosti spolu 40,10m2- od 01.04.2017 do 30.11.2017 – 
121,43 €/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 111,59 €/mes. spolu 
s úhradou sa služby vo výške 169,12 €/mes. a  t. j.   
402,14€/mesiac x 9mes. =3 619,26 € a od 01.12.2017 
do 30.11.2018 – 166,53/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 111,59 €/mes. spolu 
s úhradou sa služby vo výške 169,12 €/mes. a  t. j.   
447,24€/mesiac x 12mes. =4  4702,40 € 
nájomné spolu 8 091,66 €      
nájomné je v súlade so smernicou1 - - čl.5,  bod 2 
a v súlade s platným cenníkom UTI STU 

 Náklady za služby: elektrina, teplo, TÚV a SÚV, OLO  sú súčasťou mesačného 
nájomného podľa výpočtového listu  

 Predkladá: vedúca UTI STU 
 

12. Nájomca:  Maroš Grošík, 
nájomca je súkromná osoba 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9702/0002/16; 19/2015 R-STU s dobou nájmu do 
31.03.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) – miestnosti 
č. 01HB- 1 0027 nachádzajúci sa na ŠD Mladá garda, 
Račianska 103, Bratislava o výmere 21,65m2  do 
31.03.2018. 
predmet nájmu celkom o výmere 21,65m2 .  

 Účel nájmu: skladový priestor 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2018 

 Nájomné: skladový priestor č. 02HB-1 0027 – 20,00€/m2/rok – 
433,00 €, t. j. 433,00 € ročne. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 108,25 €, 
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 
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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 
 

13. Nájomca:  Občianske združenie Ynet, ŠD a J Mladosť, Staré grunty 
53, 841 04 Bratislava, 
nájomca je občianske združenie, zaregistrované na MV SR 
pod č. VVS/1-900/90-17701 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9704/0016/16; 22/2016 R-STU s dobou nájmu do 
31.03.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) – miestnosti 
č. 02HA- 02 120 a č. 02HA-02 121 nachádzajúce sa na 
ŠDJH, Bernolákova 1, Bratislava o výmere spolu 43,0m2  
do 30.06.2019. 
predmet nájmu celkom o výmere 43,00m2 .  

 Účel nájmu: úschova bicyklov pre členov združenia (študenti STU) 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné: Nebytový priestor spolu 43,0m2 – 1,00 €/m2/rok , t. j.  
43,00 € ročne. 
Nájomné hradí nájomca v celosti vo najneskôr do 15.04. 
príslušného kalendárneho roka , 
znížené nájomné je v súlade s Čl. 5 bod 3 písm. d)  
smernice  

 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  
plynutí 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   
 

14. Nájomca:  MEDECO, spol. s r. o., Bezeková 21, 84102 Bratislava, 

 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 63066/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v administratívnej budove FEI STU, 
Ilkovičova 3, Bratislava, v objekte „D“, piate poschodie, 
kancelárske priestory č. 504 o výmere 14,76m2, č. 505 
o výmere 14,76m2 a č. 506 o výmere 13,24m2,  
predmet nájmu celkom o výmere 42,76m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na bežnú podnikateľskú  
a laboratórnu činnosť nájomcu 

 Doba nájmu:  od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: Nebytové priestory spolu  - 60,00€/m2/rok t. j. spolu 
ročne 2 565,60 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  641,40 €, 
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 
 

15. Nájomca:  6/6, s. r. o. , Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,  
vložka č.55467/B .    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 sa predlžuje doba nájmu Zmluvy o nájme 
vyhradeného parkovacieho miesta č. 1/2015 R-STU spolu 
s dodatkami č. 1 a 2 do 28.02.2018; dočasne nepotrebný 
majetok, časť pozemku STU, Vazovova 5, k. ú. Ba- Staré 
Mesto, parc. č. 21740/9,  LV č.2139 – jedno parkovacie 
miesto č. 25 o výmere 14m2 .  

 Účel nájmu: parkovanie osobného motorového vozidla. 
 Doba nájmu: do 28.02.2018. 

 Nájomné: cena za užívanie časti pozemku – jedno parkovacie miesto 
- je stanovená, a to:  340,00 € ročne,  
ročné nájomné je splatné na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom  do 14 dní odo dňa jej vystavenia, 
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nájomné je v súlade so smernicou1. 
 Náklady za služby: v cene nájomného sú zahrnuté aj všetky prevádzkové 

náklady a pomerná časť dane z nehnuteľnosti 

 Predkladá: vedúci PÚ a KR R-STU 
 

16. Nájomca:  ASSA SR, s. r. o., Vašinova 61, 949 01 Nitra 
nájomca je zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl. Číslo: 
15305/N. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytové priestory (NP) 
nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava v suteréne 
bloku a  v suteréne bloku A, miestnosť č. 01 HA-1 0004a –  
o výmere 10,40m2 ako skladový priestor, miestnosť č. 01 
HA -10004b o výmere 32m2 prevádzkový priestor,  
miestnosť č.  01 HA -10002 o výmere 2,50m2 hygienické 
zariadenie. 
Predložená zmluva nadväzuje právami a povinnosťami 
zmluvných strán na zmluvu č. 711-6/2014; č. 29/2014 R-
STU s dobou platnosti do 31.03.2017, 
predmet nájmu spolu  je 44,90m2.  

 Účel nájmu: Skladovanie materiálu v rozsahu voľných 
a koncesovaných živností, administratívnej a obchodnej 
činnosti 

 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: miestnosť č. 01 HA 10004a /sklad/ nachádzajúca sa 
v suteréne cena 20,00 €/m2/rok = 208,0 €, miestnosť č. 01 
HA 10004b,/prevádzka/ cena 33,00 €/m

2
/rok  = 1 056,00 €, 

miestnosť č. 01 HA 10002 / soc. zariadenie/ cena 10,00 € 
/m

2
/rok =  25,00 €  t. j. ročne 1 289,00 €. 

nájomné je v súlade so smernicou2  
 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:  Miroslav Mikulík,  Šustekova 7, Bratislava  
je podnikateľom zapísaným na OÚ Ba ŽR č. 115-31375. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok  -  nebytový priestor (NP) 
nachádzajúci sa v ŠD Mladá Garda, Bratislava v suteréne 
bloku F, miestnosť č. 01 HF -100026 –  o výmere 13,90m

2
 ako 

skladový priestor, miestnosť č. 01 HF -10027 o výmere 
13,31m

2
 - šatňa,  miestnosť č.  01 HF -10033 o výmere 

11,09m
2
 - prevádzka,  miestnosť č. 01 HF -10035 o výmere 

9,21m
2
 - mraziaci box, miestnosť č. 01 HF 10041 o výmere 

42,60m
2
 - chodba a miestnosť č. 01 HF 01 00 o výmere 

3,50m
2
 - hygienické zariadenie. 

Predložená zmluva nadväzuje právami a povinnosťami 
zmluvných strán na zmluvu č. 711-7/2014; č. 30/2014 R-
STU s dobou platnosti do 31.03.2017, 
predmet nájmu celkom o výmere 99,91m2 .  

 Účel nájmu: sklad 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: skladový, prevádzkový a mraziaci box vstavaný, 
cena24,00€/m2/rok = 820,80 €, šatňa, strojovňa, chodba 
a soc. zariadenie ,  cena 10,00 €/m2/rok = 657,10 €. 
Štvrťročné nájomné 369,48 €,  t. j .ročne 1 477,90 €. 
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   
 

18. Nájomca:  DUO TOP, spol. s r. o., Račianska 1031, 831 02Bratislava, 
 nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 2400/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v ĎS Mladá Garda, prízemie bloku „F“; 
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miestnosť č. 01 HF 01 0015 –  o výmere 21,00m
2
 ako 

prevádzkový priestor pre vybavovanie klientov, miestnosť č. 
01 HF -01 0016 o výmere 7,36m

2
 - príslušenstvo,  miestnosť 

č.  01 HF 01 0016A o výmere 3,76m
2
 – hygienické zariadenie,  

miestnosť č. 01 HF 01 0017 a č. 01 HF 01 0018 o výmere 
25,241m

2
 – kancelársky priestor a v suteréne bloku „F“; 

miestnosť č. 01 HF 1 0019 o výmere 70,00m
2
 – skladový 

priestor. 
Predložená zmluva nadväzuje právami a povinnosťami 
zmluvných strán na zmluvu č. 711-4-2014; č. 20/2014 R-
STU s dobou platnosti do 31.03.2017, 
predmet nájmu celkom o výmere 127,36m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na administratívnu činnosť 
 Doba nájmu:  od 01.04.2017 do 31.03.2020 

 Nájomné: prevádzkový priestor 21,00m2 - 30,00€/m2/rok – 630,00 
€, kancelária 25,24m2 – 85,00€/m2/rok – 2 145,40 €, soc. 
zariadenie 11,12m2 – 10,00€/m2/rok – 111,20 € a sklad 
70,00m2 – 20,00€/m2/rok 1 400,00€, t. j. spolu ročne 
4 286,60 €,  
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: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

19. Nájomca:  Algate, s. r. o. , Švabinského 5,, 851 01 Bratislava, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 58350/B .    

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 98/2015 R-STU s dobou platnosti  
zmluvy do 31.12.2019 sa od 01.04.2017,  dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU, Technická 5, 
Bratislava a to v objekte CVVL: administratívne priestory 
č. 105 a 106 spolu o výmere 39,40m2  a garáže č. 116 
a 117 spolu o výmere 29,80m2   predmet  nájmu 
rozširuje  o nebytové priestory  č. 104.1 sklad o výmere 

49,0 0m2, kanceláriu  č. 103.1 a 103.2 spolu o výmere 
55,70m2 a o sklad č. 114 o výmere 14,90m2 spolu 
o 119,60m2 s dobou platnosti do 31.12.2019, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 188,80 m2. 

 Účel nájmu: diagnostika konštrukcií a sietí, inžinierska činnosť v 
oblasti stavebníctva .... 

 Doba nájmu: do 31.12.2019 

 Nájomné: kancelárie č. 105 a 106 – 50,00 €/m2/rok – 1 970,00 € a 
garáže - 15,00€/m2/rok – 447,00 €, kancelárie 103.1 
a 103.2 – 30,00 €/m2/rok – 1 671,10€, sklady č. 104.1 
a 114 – 10,00 €/m2/rok – 639,00 € t. j. ročné nájomné je 
4 727,00 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 1 181,75 €, 
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 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 
 

20. Nájomca:  MAXIMUS spol. s r. o., Kresánkova 13, 841 51 Bratislava, 
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 60706/B .    
 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 16/2013 R-STU s dobou platnosti  

zmluvy do 31.03.2017 sa od 01.04.2017,  dočasne 
nepotrebný majetok; nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU, Technická 5, 
Bratislava a to v objekte LDS: skladové priestory  spolu o 
výmere 183,31m2   predmet  nájmu rozširuje  
o nebytové priestory  č.211 sociálne zariadenie o výmere 
9,40m2 t. j. spolu 192,50m2 a predlžuje sa doba nájmu 
do 31.03.2021, 
predmet nájmu spolu vo výmere: 188,80 m2. 

 Účel nájmu: výroba a skladovanie materiálu 
 Doba nájmu: do 01.04.2017 do 31.03.2021 

 Nájomné: skladové priestory spolu –13,43€/m2/rok – 2 461,85€ 
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a sociálne zariadenie 10,00 €/m2/rok -  94,00 €, t. j. 
nájomné spolu ročne je 2 555,85 €. Nájomné hradí 
nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého 
mesiaca daného  štvrťroka vo výške 638,96 €, 
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 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 
 

21. Nájomca:  Peter Mikuš – PE - PE, Rumančeková 8, 821 01 
Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným v ŽR  OÚ Bratislava, 
č. 102-9579 . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 43/2015 R-STU s dobou platnosti 
zmluvy do 30.06.2019 sa od 01.04.2017, dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory  nachádzajúce sa 
v areáli Centrálnych laboratórií/LNK/ SvF STU, Technická 
5, Bratislava – Trnávka, miestnosť - sklad č. B2 
nachádzajúci sa na prízemí budovy LNK SvF o výmere 
88,10m2 predmet  nájmu rozširuje  o nebytový 
priestor č. B3 – sklad o výmere 25,80m2,  
predmet nájmu celkom o výmere: 113,90 m2 .   

 Účel nájmu: skladovanie materiálu, nástrojov a strojov súvisiacich č 
činnosťou nájomcu podľa výpisu zo ŽR. 

 Doba nájmu: do 30.06.2019 

 Nájomné: miestnosť –sklad č. B2 – 13,30 €/m2/rok –  1 171,73 € 
a sklad č. B3 -10,00€/m2/rok – 258,00 €, t. j. nájomné 
spolu 1 429,73 € ročne, 
nájomné hradí nájomca mesačne vždy k 15. dňu 
príslušného mesiaca vopred vo výške 357,43  €, 
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 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 
 

22. Nájomca:  IT-CROWD, s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 74205/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 sa  od 01.04.2017 predlžuje doba nájmu 
zo Zmluvy č. 31/2014 R-STU a jej dodatkov 1 a 2 s dobou 
platnosti do 31.03.2017; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v  budove FIIT 
STU, Ilkovičova 2, Bratislava, na druhom poschodí; 
kancelárie č. 2.39  o výmere 37,31m2 do 31.03.2020,  
predmet nájmu je 37,31m2. 

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu zamerané najmä na aktivity  
pre študentov – prednášky a semináre, odborné kurzy, 
sprostredkovanie zamestnania a vykonávanie prieskumov 

 Doba nájmu:  do 31.03.2020 

 Nájomné: kancelária č. 2.39 - 50,00€/m2/rok  t. j.  ročne 1 835,25 
€. Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. 
dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  152,93 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  

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

 Predkladá: dekanka FIIT STU 
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23. Nájomca:  Delikanti, s. r. o., Nám. Hraničiarov  35, 851 03 Bratislava  

nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 84778/B.  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Staré Mesto, 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor 
evidované na liste vlastníctva č. 1078, súpisné číslo 2101,  
postavená na pozemkoch parcely registra „C“  parcelné 
čísla 8134/22, 21739/16 a 21739/312 v  administratívnej 
budove FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislavy; nebytový 
priestor (stravovacia jednotka): skladové priestory 
v suteréne budovy o celkovej výmere spolu 232,00m2, 
prevádzkové priestory na prízemí o celkovej výmere 
spolu 284,00m2, prevádzkové priestory na 1.podlaží 
budovy o celkovej výmere 308,00m2 a kancelárske 
priestory na 7.podlaží bloku „D“ – účtovné centrum 
o výmere 34,00m2. Jedná sa o novú nájomnú zmluvu, 
v ktorej je dohodnuté aj technické zhodnotenie predmetu 
nájmu,  
predmet nájmu vo výmere 844,00m2.  

 Účel nájmu: prevádzkovanie stravovacieho zariadenia a poskytovanie 
stravovania najmä pre zamestnancov a študentov fakulty 
a STU 

 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.03.2028 

 Nájomné: skladový priestor spolu 10,00€/m2/rok – 2 320,00 €, 
prevádzkový priestor spolu 15,00€/m2/rok – 8 490,00 €, 
kancelársky priestor 80,00 €/m2/rok – 2 720,00 € 
a chodba 15,00 €/m2/rok – 180,00 , t. j. ročná výška 
nájomného  13 710,0 €, nájomné hradí nájomca 
štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného 
štvrťroka vo výške 3 427,50 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby: termíny a spôsob platenia zálohových platieb 
a vyúčtovania energií a služieb  si nájomca dohodne 
osobitne písomnou formou 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

 

K bodu 19/ - Ukončenie členstva v záujmovom združení VÚZ – PI SR – informácia 

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

uviedol a informoval o zániku členstva STU v Bratislave v záujmovom združení právnických 

osôb a názvom Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR a o vyplatení 

vyrovnávacieho podielu vo výške 747 tis. € v súvislosti s vystúpením zo združenia VÚZ-PI 

SR.. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 15.3/2017 

Akademický senát  STU berie na vedomie informáciu o ukončení členstva v VÚZ – PI SR. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 15.3/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 20/ - Rôzne 

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční  10.04.2017 

 svoju neúčasť na nasledujúcom zasadnutí AS vopred oznámilo senátori Bobrík 

(FCHPT) a Nečas (FEI) 

 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: 

 L. Gulan, v. r.  ..................................... 

 M. Naď, v. r.  .............................. 

 

 

 

Zapísala dňa 13.03.2017: Magdaléna Dubecká 

tajomníčka AS STU 

 


