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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  5 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 19.06.2017 o 14.00 hod. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: 7 

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

 

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

Jevčáková,, J. Peterka, O. Matúšková, J . Janovec 

 

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 10.04.2017 

4) Aktuálne otázky STU 

5) Výročná správa o hospodárení za rok 2016 

6) Návrh rozpočtu na rok 2017 

7) Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP 

8) Návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu číslo 5/2013 zo dňa 25.06.2013 Pravidlá 

a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a 

tretieho stupňa na STU 

9) Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu 

investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky 

a manažment v akademickom roku 2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 

10) Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu 

priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 

2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 

11) Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu 

priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 

2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 

12) Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Pokročilé materiály  s inovatívnym 

potenciálom 

13) Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU -  Modelovanie a simulácia v 

materiálovom a procesnom inžinierstve 

14) Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo 

vlastníctve STU – Paulínska ul. Trnava 

15) Návrh na uzavretie dohody o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

v prospech spoločnosti P1, s. r. o. 

16) Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti P1, s. r. o. 

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

STU 

18) Súdne spory STU - informácia 

19) Rôzne 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 
Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Híveš 

privítal senátorov a prítomných hostí. 

 

Hneď na úvod zasadnutia predseda AS STU  informoval prítomných, že riadnym členom 

zamestnaneckej časti AS  sa stal za SjF STU  doc. Ing. Štefan Gužela, PhD., ktorý bol 

zvolený ako 1. náhradník vo voľbách konaných 05.05.2015 do AS na funkčné obdobie 

2015/2019. Nahradil tak prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., ktorému skončilo členstvo v AS 

STU dňa 09.05.2017 , kedy bol vymenovaný do funkcie dekana SjF STU. 

 

Ďalej informoval o priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU za FA STU -  

vyhodnotenie výsledkov s tým, že členovia volebnej komisie potvrdzujú platnosť a správnosť 

výsledkov doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti FA STU v AS STU na obdobie 

2017-2019 konaných v dňa 07.06.2017, na základe ktorých novými členmi študentskej časti 

AS STU za FA sú: Jaroslav Križánek a Marián Kolimár   

Predseda AS  odovzdal novým členom Osvedčenia za riadneho člena AS STU v Bratislave. 

 

Pred začatím samostatného rokovania AS senátor  Čaplovič (MTF) navrhol, aby boli body 

12) a 13) vyradené z programu dnešného rokovania AS pre vznesenie vážnych  námietok k 

.materiálu na AS MTF ako aj vedením fakulty. 

Rektor STU ako predkladateľ materiálu žiada, aby bol materiál prerokovaný na tomto 

zasadnutí.  

 

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

zápisnice a komisia pre sčítavanie hlasov pre tajné voľby 

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

Š. Václav  a  K. Cagáň 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

D. Končeková  a P. Trúchly  

 

- komisia pre sčítavanie hlasov pre tajné hlasovanie: 

M. Bobrík (predseda) 

L. Rollová 
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M. Finka 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

K návrhu programu rokovania neboli vznesené  žiadne ďalšie pripomienky a predseda AS dal 

hlasovať o predloženom programe predkladateľom rektorom STU. 

Predseda AS dal  hlasovať o predloženom  programe. 

Prezentovalo sa:  33 členov AS 

Hlasovanie : 

(za:  32   proti:   0  zdržal sa: 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

AS STU schválil predložený program bez zmien, skrutátorov, overovateľov zápisnice 

a členov komisie pre sčítanie hlasov pre tajné hlasovanie. 

 

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

zo zasadania AS STU dňa 10.04.2017  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 10.04.2017 neboli vznesené žiadne ďalšie  

pripomienky. 

PAS STU, konané dňa 05.06.2017 sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho zasadania 

AS STU. Predseda AS STU poveril vedením predsedníctva podpredsedu PAS doc. Andráša. 

Podpredseda PAS poveril predsedov komisií (EK, LK a PK), ktorých sa body programu 

týkajú, aby zabezpečili prerokovanie týchto materiálov vo svojich komisiách. 

Ekonomická komisia  a Legislatívna komisia zasadali dňa 12.06.2017 a Pedagogická komisia 

dňa 19.06.2017 

 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU  

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

 

 Nový dekan na SjF – s účinnosťou od 09.05.2017  prof. Šooš 

 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.,  s účinnosťou od 01.05.2017 menovaný za 

vedeckého tajomníka STU a poverený prioritne výkonom analytických 

činností na Útvare vedy a výskumu  

 Zastupiteľstvo - pozemky 
 ACCORD  
 Správna rada – opäť funkčná so schválenými staronovými členmi 
 spustenie e-porád  
 ZPC Estónsko – Fínsko s prezidentom SR 

 18.5.2017 sme prijali delegáciu z Ománu 
 30.5.2017 zástupcovia KIC EIT na STU 
 rozbiehame (po ŠD Mladá garda a ŠD JH (Bernoláku)) ďalšiu 

etapu  rekonštrukcie Mladosti A1, A2, A3, A4 – celkovo na 1,5 roka náklady 
2,2 M€ (bytné + dotácia) 

 dokončuje sa projekt na rekonštrukciu plavárne + telocvične na ŠD JH 
(Bernoláku) 

 máme funkčné e-schránky –budeme k nim novelizovať podpis. poriadok 
 rozbiehame digitalizáciu archívu STU 

 
          KÓLEGIUM REKTORA a VEDENIE STU 
          Okrem predložených materiálov sme sa zaoberali aj:  
 

 Príprava a realizácia 2. fázy prieskumu medzi študentmi stredných škôl  
 Zabezpečenie ochrany dokladov o absolvovaní štúdia vydávaných STU 

v Bratislave proti neoprávnenému falšovaniu a zneužitiu  
 Návrh smernice rektora „Poskytovanie informácií o STU v Bratislave“ 
 Aktualizácia plánu VO STU v Bratislave na rok 2017  
 Návrh dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 10/2016 – SR Verejného 

obstarávanie v podmienkach STU 
 Návrh príkazu rektora „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 

auditom účtovnej závierky za rok 2016“  
 Návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 11/2016-SR zo dňa 12. 09. 

2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akademický rok 
2017/2018  

 Hospodárenie CAŠ za prvý štvrťrok 2017  
 Vyhodnotenie financovania a prehľad činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM 

STU v 1. štvrťroku 2017  
 Stav projektu - Realizácia e-schránok STU  
 Vyhlásenie výzvy na témy postdoktorandských pracovných miest  
 Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na 

podporu excelentných tímov mladých výskumníkov  
 Program na podporu prípravy medzinárodných výskumných projektov  
 Vyhodnotenie výzvy – Excelentné tímy mladých výskumníkov - informácia 
 Informácia k novej platforme CREPČ II  
 Účasť STU na veľtrhoch v roku 2017 -  Brno, Nitra, Bratislava, Košice 
  Letná univerzita pre stredoškolákov 2017  
 Návrh na umiestnenie busty Mirka Nešpora  

 

Diskusia:
 

Senátor Čaplovič – k projektu UNIKAN – aké sú náklady – ich rozdelenie? 

Kvestor STU – všetky naše náklady musia byť rozdelené podľa prebiehajúcich aktivít STU 
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Senátor Čaplovič – si myslí, že skutočné náklady by mali byť vyššie ako doteraz 

 

 

K bodu 5/ -  Výročná správa o hospodárení za rok 2016 

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

stručne uviedol a oboznámil prítomných o jeho obsahu. Na to odovzdal slovo kvestorovi, aby 

bližšie informoval o predloženom materiáli, ktorý uviedol, že prišlo k prekročeniu výnosov, 

čo bolo spôsobené predajom nehnuteľnosti, že účtovná uzávierka je overená auditorom 

EK AS STU predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí, bez pripomienok 

a odporúča AS STU  materiál schváliť. 

 

Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 1.5 /2017 

Akademický senát  STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2016 a účtovnú 

závierku za rok 2016 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. 1.5/2017 jednomyseľne. 

 

K  bodu 6/ -  Návrh rozpočtu na rok 2017 

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

uviedol a informoval prítomných o štruktúre  a výške rozpočtu, ktorý vychádza zo 

schválených rozpočtov fakúlt a rozdelenia dotácie, informoval o prideľovaní finančných 

prostriedkov podľa metodiky schválenej MŠ, ako aj o prideľovaní prostriedkov na fakulty 

STU a odovzdal slovo predsedovi EK AS STU. 

EK AS STU predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí. V diskusii k  materiálu 

odznela otázka týkajúca sa nákladov na spotrebu energie, ktoré napriek zatepleniu v 

porovnaní s predošlým rokom  stúpli. V diskusii sa rozoberala aj možnosť presunu odpisov 

za nehnuteľný majetok na jednotlivé súčasti STU z R-STU. Ostatné otázky týkajúce sa 

jednotlivých položiek boli zo strany pána kvestora vysvetlené. 

Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č.2/6/2017: EK AS STU prerokovala materiál Návrh rozpočtu STU na rok 2017 

a odporúča AS STU schváliť materiál bez pripomienok  

. 

 

Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 2.5/2017 

Akademický senát STU schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 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 prijal uznesenie č. 2.5/2017 jednomyseľne. 

                           

K bodu 7/ -  Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP 

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

informoval o priebehu schvaľovania tohto bodu v ostatných zasadnutiach AS s tým, že 

predkladaný materiál bol schválený okrem rozdelenia 600 tis. na zabezpečenie  parkov 

a pracovísk v rámci UVP. Návrh sa opätovne predkladá na schválenie AS. 

EK  AS STU opätovne prerokovala materiál. V rámci diskusie sa diskutovali nasledovné 

otázky: 

- z akého dôvodu sa znovu vracia vedenie STU k algoritmu delenia, ktorý už raz AS 

STU označil za nevhodný a navrhol, aby sa delila čiastka 600 tis. EUR so 

zohľadnením výkonov príslušných súčastí UVP; 

- zakomponovanie spôsobu delenia 417 056.- EUR z tzv. Rozvojového projektu do 

tohto materiálu nepatrí a najviac aj v súvislosti s týmto delením EK AS STU 

navrhla, aby sa v budúcnosti delili prostriedky z „Rozvojových projektov“ podľa 

výkonov; 

- vzhľadom k tomu, že časť prístrojov obstaraných v rámci UVP  sa stala súčasťou 

viacerých pracovísk na fakultách mali by sa pri delení čiastky 600 tis. EUR 

zohľadňovať výsledky vo vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti za celú fakultu; 

- jednoznačne prevládol názor deliť rozhodujúcu časť 600 tis EUR podľa výkonov, 

minimálne však 50% t.j. 300 tis. EUR. 

Po obsiahlej diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 3/6/2017: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU –– rozpis dotácie  

UVP a odporúča prepracovať materiál tak, aby sa rozhodujúca časť sumy 600 tis. EUR 

rozdelila na základe výkonov pracovísk a fakúlt participujúcich v rámci UVP a nie na 

základe ceny zariadení obstaraných v rámci UVP. 

 Hlasovanie o materiáli predloženom vedením STU na rokovanie EK AS STU: 

Hlasovanie: 0 za, 2 sa zdržali, 5 proti 

Uznesenie č. 4/6/2017: EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU –– rozpis dotácie  

UVP a neodporúča AS STU schváliť materiál v predloženom znení. 

 

 Diskusia : 

Senátor Václav sa svojim príspevkom prikláňa k názoru, že materiál treba schváliť a do 

budúcna  - závisí od dohody či sa pristúpi k rozdeľovaniu podľa výkonov,  

Senátor Janíček vzniesol požiadavku  na AS, aby sa určili podmienky ako sa budú 

v budúcnosti rozdeľovať peniaze. Ďalej predostrel názor FEI, že nesúhlasí s takýmto 

rozpisom dotácie a žiada, aby sa pripravil návrh , akým spôsobom sa bude ďalej financovať 

UVP.  

Senátor Čaplovič – je potrebné prijať podmienky a riešiť udržateľnosť UVP. Nemožno 

v súčasnosti očakávať, že hneď od začiatku prinesie projekt výkony – nech sa príjme  

„rozpis“ tak ako je navrhnutý. 



 

Zápisnica č. 5/2017– AS STU zo dňa 19.06.2017 

4 

Senátor Hruštinec je za rozumný kompromis v rozdelení. Je za vyčíslenie merateľných 

nákladov, ktoré sa budú dať kontrolovať 

Senátor Janíček pripomenul aj prítomnosť TP pracovníkov – zamestnanci 

Senátor Kopácik treba rozhodnúť a jednoznačne povedať aká je perspektíva, neuvažovať nad 

vytváraním nových organizačných štruktúr (viď dopad vytvorenia ÚM). 

Rektor STU vysvetľuje k UVP – projekty, zapájanie sa fakúlt, investície do budov, 

vysvetľuje princíp a postup ... fakulta  - UVP. Na budúci rok navrhuje rozdelenie 50%  

(výkony 2016) na 50% (nákupná cena prístrojov). A na Ďalší rok iba podľa výkonov UVP. 

Tento rok treba schváliť predložený návrh, (v októbri bude neskoro). 

Senátor Hudec – otvára problém prijatých zamestnancov a ich financovania z iných 

zdrojov!!! Je treba doriešiť princíp delenia. Kritériá, ktoré navrhol pán rektor sa nebudú dať 

splniť Nech sa vytvoria 2 centrá NANO a MTF, ktoré sa budú musieť dotovať. 

Senátor Bobrík navrhuje schváliť rozdelenie a súčasne, že by sa uložilo EK + rektor 

vypracovať kritéria financovania do budúcnosti. 

Senátor Janíček navrhuje delenie 300 tis. podľa predloženého materiálu a 300 tis. podľa 

výkonov 2016. 

Rektor STU nesúhlasí s takýmto rozdelením nakoľko výkony za rok 2016 sa nedajú (teraz) 

korektne uzavrieť (najskôr na prelome rokov) 

Dekan MTF apeluje na schválenie rozhodnutia o tejto otázke. 

Predseda AS prerušil v tejto časti diskusiu a vyzval predkladateľa materiálu, aby navrhol 

formuláciu návrhu uznesenia  

 

Návrh uznesenia č. 3.5/2017  

Akademický senát STU schvaľuje účel použitia 600 tis € uvedených v bode 16 písm. g) 

„Rozpočtu STU – rozpis dotácie na rok 2017“ na zabezpečenie udržateľnosti UVP 

a napĺňanie dopadových merateľných ukazovateľov projektov UVP.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 31,    proti: 0,    zdržal sa: 3 ) 

AS STU schválil uznesenie č. 3.5/2017 väčšinou hlasov. 

Predseda AS prečítal návrh uznesenia, tak ako bolo predložené predkladateľom. 

 

Návrh uznesenia č. 4.5/2017 

Akademický senát STU schvaľuje navrhnutý rozpis dotácie na UVP.  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za: 12,    proti: 3,    zdržal sa: 19 ) 

AS STU neschválil uznesenie č. 4.5/2017. 

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

Pred vyhlásením prestávky  predseda AS predniesol návrh na doplnenie o člena Legislatívnej 

komisie AS STU a o člena Stálej volebnej komisie AS STU  

a) návrh na doplnenie Legislatívnej komisie AS STU o člena za SjF STU doc. Ing. 

Štefana Guželu, PhD. 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov :       26 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :  26 

Počet platných hlasovacích lístkov :          25  

Počet neplatných hlasovacích lístkov :        1 

 

Výsledok hlasovania po sčítaní hlasov: 

Počet za :    22 

Počet proti : 0 

Zdržal sa :    3 

Záver: 

Komisia pre sčítanie hlasov konštatuje, že  doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. bol 

Akademickým senátom STU  v Bratislave v súlade s čl. 6 bod 3 Rokovacieho poriadku 

AS STU z dňa 25.02.2013 zvolený za člena Legislatívnej komisie AS STU väčšinou 

hlasov. 

b) návrh na doplnenie Stálej volebnej komisie AS STU o člena za SjF STU doc. Ing. 

Štefana Guželu, PhD. 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov :       26 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :  26 

Počet platných hlasovacích lístkov :          25  

Počet neplatných hlasovacích lístkov :        1 

 

Výsledok hlasovania po sčítaní hlasov:: 

Počet za :    22 

Počet proti : 0 

Zdržal sa :    3 

Záver: 

Komisia pre sčítanie hlasov konštatuje, že  doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. bol 

Akademickým senátom STU  v Bratislave zvolený za člena Stálej volebnej  komisie AS 

STU väčšinou hlasov. 

 

-----------------------------------p r e s t á v k a ---------------------------------------------------------- 

 

 

K bodu 8/ -  Návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu číslo 5/2013 zo dňa 25.06.2013 

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a 

tretieho stupňa na STU 

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

uviedol  a následne  podrobnejšie o ňom informoval prorektor Stanko.  Tento materiál - 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu číslo 5/2013 zo dňa 25.06.2013 Pravidlá a podmienky 

prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU je  

predpisom STU, ktorým sa zjednodušuje spôsob doručovania prihlášok na štúdium ako aj 

ďalšie zmeny súvisiace so spresnením pojmov a so zosúladením pravidiel a podmienok 
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prijímania na STU s platnou legislatívou – najmä  zákonom 305/2013 Z. z. zákon o e-

Governmente; zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní  a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov; opravujú sa nesprávne 

používané skratky a zjednocuje sa označenie článkov v celom texte jednotným pojmom 

„článok“ namiesto „čl.“ 

Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 

12.06.2017 a pripomienky, ktoré boli vznesené na zasadnutí LK AS STU navrhuje 

zapracovať do predkladaného materiálu. LK AS navrhuje AS STU prijať k preloženému 

materiálu nasledovné uznesenie: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Dodatok číslo 1 

ku vnútornému predpisu STU číslo 5/2013 zo dňa 25.06.2013 Pravidlá a podmienky 

prijímania študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so zapracovanými  pripomienkami legislatívnej komisie. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

Návrh uznesenia č. 5.5/2017: 

Akademický senát STU schvaľuje Dodatok číslo 1 ku vnútornému predpisu STU číslo 

5/2013 zo dňa 25.06.2013 Pravidlá a podmienky prijímania študijných programov prvého, 

druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými  

pripomienkami legislatívnej komisie. 

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. 5.5/2017 jednomyseľne. 

 

K bodu 9/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu 

investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a 

manažment v akademickom roku 2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu rektorovi STU, ktorý oboznámil 

senátorov o predloženom materiáli. 

Senátor Finka -  predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, členovia 

komisie ani písomnou formou pred rokovaním komisie ani ústne na rokovaní komisie dňa 

19.06.2017 nepredniesli žiadnu pripomienku k  predloženému materiálu a odporúča AS STU 

ho schváliť bez pripomienok. 

 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

                            Návrh uznesenia č. 6.5/2017: 

Akademický senát STU schvaľuje predložený materiál  Ďalšie podmienky prijímania na 

štúdium bakalárskeho študijného programu investičné plánovanie v priemyselnom podniku v 

ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2018/2019 na STU, 

Ústave manažmentu 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. 6.5/2017 jednomyseľne. 
 

.K bodu 10/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného 

programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom 

roku 2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 

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

senátorov o predloženom materiáli. 

Senátor Finka -  predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, členovia 

komisie ani písomnou formou pred rokovaním komisie ani ústne na rokovaní komisie dňa 

19.06.2017 nepredniesli žiadnu pripomienku k  predloženému materiálu a odporúča AS STU 

ho schváliť bez pripomienok. 

 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

                            Návrh uznesenia č. 7.5/2017: 

Akademický senát STU schvaľuje predložený materiál  Ďalšie podmienky prijímania na 

štúdium bakalárskeho študijného programu priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové 

plánovanie v akademickom roku 2018/2019 na STU, Ústave manažmentu 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. 7.5/2017 jednomyseľne. 
. 

K bodu 11/ - Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu 

priestorové plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2018/2019 

na STU, Ústave manažmentu 

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

senátorov o predloženom materiáli. 

Senátor Finka -  predseda Pedagogickej komisie AS STU (PK AS STU) konštatoval, členovia 

komisie ani písomnou formou pred rokovaním komisie ani ústne na rokovaní komisie dňa 

19.06.2017 nepredniesli žiadnu pripomienku k  predloženému materiálu a odporúča AS STU 

ho schváliť bez pripomienok. 

 

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

                            Návrh uznesenia č. 8.5/2017: 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 
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(za: 33,    proti: 0,    zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 8.5/2017 jednomyseľne. 
. 

K bodu 12/ - Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Pokročilé materiály  s 

inovatívnym potenciálom 

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

senátorov o predloženom materiáli. Slovo odovzdal potom prof. Ing. Jozefovi Janovcovi, 

DrSc.- spracovateľovi materiálu. V súvislosti s udržateľnosťou UVP, STU podáva žiadosť 

o vyjadrenie o spôsobilosti VŠ uskutočňovať ŠP oprávňujúci udeliť jeho absolventom 

akademický titul pre tento nový ŠP pre 3. stupeň vzdelávania pre UVP STU.  Informoval 

tiež, že ide o študijné programy  na prípravu vedeckej činnosti. Materiál je predkladaný 

v súvislosti s „Opatreniami na udržateľnosť UVP STU (predložené v KR STU dňa 

10.02.2016). 

Vysvetľuje princíp tohto doktorandského štúdia, ide tu o centrálne pracoviská , čo vyžaduje 

mať dobrý rating, prezentáciu kurzov, top aktivity... Študijný program je nový a zameraný 

práve na oblasti vedy a výskumu, pre ktoré novovzniknuté UVP vytvorili ideálne podmienky 

(MTF STU, SlovakION, Centrum pre nanodiagnostiku STU, FCHPT STU, FEI STU). 

 

Pedagogická komisia AS prerokovala tento materiál dňa 19.06.2017 a konštatovala, že nemá 

pripomienky k predloženému materiálu avšak vzhľadom na stanovisko KR STU, komisia 

navrhuje prerokovanie o  UVP presunúť na ďalšie zasadnutie AS po prerokovaní rozporov 

medzi fakultami. 

 

Diskusia: 

V rámci diskusie vystúpilo viacero senátorov s podpornými príspevkami – senátori Bobrík, 

Rollová, Beňo, Hudec, Cagáň, Ridzoň...) 

Senátor Čaplovič poukázal na skutočnosť, že novo navrhované ŠP sa neprezentujú ako 

interdisciplinárne, senátor Beňo vyzdvihol, že interdisciplinárne študijné programy STU 

potrebuje. 

 

Návrh uznesenia č. 9.5/2017: 

Akademický senát STU prerokoval predložený materiál  Študijné programy pre 3. stupeň na 

UVP STU – Pokročilé materiály  s inovatívnym potenciálom s pripomienkami 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

(za: 13,    proti: 0,    zdržal sa: 18) 

AS STU neschválil uznesenie č. 9.5/2017. 

 

K bodu 13/ - Študijné programy pre 3. Stupeň na UVP STU – Modelovanie a simulácia 

v materiálovom a procesnom inžinierstve 

Oboznámenie sa s predloženým materiálom , stanovisko Pedagogickej komisie AS STU ako 

aj diskusia je súčasťou zápisu v predchádzajúcom bode- 

 

 

Návrh uznesenia č. 10.5/2017: 

Akademický senát STU prerokoval predložený materiál  Študijné programy pre 3. Stupeň na 

UVP STU. – Modelovanie a simulácia v materiálovom a procesnom inžinierstve 

s pripomienkami 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 29 členov AS STU. 

(za: 13,    proti: 0,    zdržal sa: 16) 

AS STU neschválil uznesenie č. 10.5/2017. 

 

K bodu 14/ - Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve STU – Paulínska ul. Trnava   

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

senátorov o predloženom materiáli. Ide o majetok v užívaní MTF v Trnave, ktorá má s ním 

vysoké náklady a uvedený majetok nepotrebuje. Dekan MTF realizoval ponukové konanie, 

ktoré však bolo neúspešné, pretože žiadna z oslovených súčastí STU neprejavila záujem o 

užívanie uvedených nehnuteľných vecí. 

                            Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh, k predmetnému materiálu sa 

                                rozvinula diskusia, do ktorej sa zapojili hostia aj všetci prítomní členovia komisie.                             

LK odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie 

navrhnuté predkladateľom: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci 

písomný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave zapísaných na LV č. 4960 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, 

pre okres, obec a k. ú. Trnava a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie prechádzajúceho 

písomného súhlasu Správnej rade STU.“ 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného 

súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – Paulínska, Trnava 

Úvodné slovo predniesol pán kvestor. 

Pán kvestor zodpovedal na otázky členov EK AS STU týkajúce sa možnosti využitia objektu, 

prípadne okruhu záujemcov o kúpu nehnuteľnosti na Paulínskej ul. v Trnave. 

Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č.5/6/2017: EK AS STU prerokovala materiál Návrh na vydanie 

predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – 

Paulínska, Trnava a navrhuje AS STU schváliť materiál bez  pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

 

Návrh uznesenia č. 11.5/2017: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dáva predchádzajúci 

písomný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave zapísaných na LV č. 4960 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, 
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pre okres, obec a k. ú. Trnava a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie prechádzajúceho 

písomného súhlasu Správnej rade STU 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 11.5/2017 jednomyseľne. 
. 

K bodu 15/ - Návrh na uzavretie dohody o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech spoločnosti P1, s. r. o. 

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

senátorov o predloženom materiáli. 

                               Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh, v rámci diskusie senátor F. 

Uherek  informoval, že AS FEI STU na svojom zasadnutí dňa 11.04.2017 vyjadril súhlas na 

uzavretie dohody o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

spoločnosti P1, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 36748145. 

Dohoda o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebná pre uvedenú 

spoločnosť na preukázanie užívacieho práva k pozemku pre vydanie stavebného povolenia 

pre stavbu trafostanice. 

LK odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie 

navrhnuté predkladateľom s tým, že v uznesení budú doplnené identifikačné údaje 

spoločnosti P 1, s.r.o. vrátane údajov o registri, v ktorom je spoločnosť zapísaná 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál  Návrh na uzavretie dohody o uzavretí 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti P1, s. r. o. spolu 

s materiálom Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti  P1, s. r. o. 

vzhľadom k tomu, že navzájom súvisia. 

Úvodné slovo k obom materiálom predniesol pán kvestor. 

Pán kvestor zodpovedal na otázky členov EK  AS STU týkajúce sa zámerov STU v danej 

lokalite a výhodnosti oboch predkladaných návrhov. 

Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č.6/6/2017: EK AS STU prerokovala materiál Návrh na uzavretie dohody 

o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti P1, s. r. o. a 

materiál Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti  P1, s. r. o. a navrhuje 

AS STU schváliť oba materiály bez pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

.
  
 

Návrh uznesenia č. 12.5/2017: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave po prerokovaní zámeru 

uzavrieť Dohodu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo 

vlastníctve STU, parc. č.  16952/15, k. ú.  Trnávka, nachádzajúci sa na Technickej ulici 5 v 

Bratislave v prospech stavebníka P1, s. r. o. so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, 

IČO: 36 748 145, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 44914/B, vyjadril súhlas s uzavretím predmetného právneho úkonu a odporúča 

návrh rektora na právny úkon, ktorým chce STU zriadiť vecné bremeno na pozemku v jej 

vlastníctve, predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 12.5/2017 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 16/ - Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti P1, s. r. o. 

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

senátorov o predloženom materiáli. 

                               Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh a nemá k materiálu 

pripomienky.   

LK odporúča AS STU prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie 

navrhnuté predkladateľom s tým, že v uznesení budú doplnené identifikačné údaje 

spoločnosti P 1, s.r.o. vrátane údajov o registri, v ktorom je spoločnosť zapísaná: 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál  Návrh na uzavretie dohody o uzavretí 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti P1, s. r. o. spolu 

s materiálom Zámer na odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti  P1, s. r. o. 

vzhľadom k tomu, že navzájom súvisia a navrhuje AS STU schváliť oba materiály 

bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
  
 

.
  
 

Návrh uznesenia č. 13.5/2017: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zámer na 

odkúpenie pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti P1, s.r.o. so sídlom Pestovateľská 13, 821 

04 Bratislava, IČO: 36 748 145, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 44914/B a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie 

predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 13.5/2017 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 17/ -  Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom 

nehnuteľných vecí STU 

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 . 
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Návrh uznesenia č. 14.5/2017: 

AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom dočasne 

nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS STU 

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

AS STU schválil uznesenie č. 14.5/2017 jednomyseľne. 

 

 

1. Nájomca: Róbert Polák, Púpavová 3696/10, 900 25 Chorvátsky 
Grob, 
nájomca je súkromná osoba 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9702/0010/16; 44/2016 R-STU s dobou nájmu do 
31.07.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) – miestnosť  
č. 01HA- 1 0003 nachádzajúci sa na ŠD Mladá garda, 
Račianska 103, Bratislava o výmere 26,81m2  do 
31.07.2018. 
predmet nájmu celkom o výmere 26,81m2 .  

 Účel nájmu: skladový priestor 
 Doba nájmu: od 01.08.2017 do 31.07.2018 

 Nájomné:              
 

skladový priestor č. 02HB-1 0003 – 20,00€/m2/rok – t. j. 
433,00 € ročne. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 134,05 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
 

2. Nájomca: Občianske združenie Ynet, ŠD a J Mladosť, Staré grunty 
53, 841 04 Bratislava, 

(pôvodne o. z. Sieť ChemNet, so sídlom MG, Račianska103) 
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. 
9702/0005/17; 10/2017 R-STU s dobou nájmu do 
30.06.2018 sa  zmluvou o zlúčení občianskych združení 
s účinnosťou od 31.03.2017 zlúčil doterajší nájomca: 
občianske združenie Sieť ChemNet so sídlom ŠD Mladá 
garda, Račianska 103, Bratislava s nástupníckym 
občianskym združením Ynet so sídlom,  ŠDaJ Mladosť, 
Staré grunty 53, Bratislava. 
Na základe tejto právnej skutočnosti došlo dňom zlúčenia 
k univerzálnej sukcesii všetkých práv a záväzkov zo 
zanikajúceho o. z. Sieť ChemNet na právneho nástupcu o. z. 
združenie Ynet. Jedná sa o miestnosti č. 01 HS 01 0013 – 
prízemie bloku „S“ o výmere 6,13m2 a miestnosť č. 01 HI 
01 -1 0097 – suterén bloku „I“ o výmere 13,45m2, 
predmet nájmu celkom o výmere 19,58m2 .  

 Účel nájmu: pre potreby zabezpečenia internátnej internetovej siete 
 Doba nájmu: od 01.04.2017 do 30.06.2018 

 Nájomné:              
 

Nebytové priestory  spolu – 7,00 €/m2/ročne , t. j.  137,06 
€ ročne. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred, a to najneskôr 
do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka vo výške 
34,27€ znížené nájomné je v súlade s Čl. 5 bod 3 písm. d)  
smernice  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá:  
 

3. Nájomca: Jozef Gorel, Záborského 1061/2, 050 01 Revúca, 
súkromná osoba 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9702/0005/15; 72/2015 R-STU s dobou nájmu do 
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30.09.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) – miestnosť  
č. 01HI- 1 0091  a č. 01 HI -01 0092 nachádzajúci sa na ŠD 
Mladá garda, Račianska 103, Bratislava spolu  o výmere 
28,02m2  do 31.07.2018. 
predmet nájmu celkom o výmere 28,02m2 .  

 Účel nájmu: skladové priestory 
 Doba nájmu: od 01.10.2017 do 30.09.2019 

 Nájomné:              
 

skladový priestor– 20,00€/m2/rok – t. j. 560,40 € ročne. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 140,10 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
 

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

 Predmet nájmu: dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0005/15; 59/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.06.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava o výmere 
21,10m2 na zníženom prízemí bloku „B2, internát A“ ŠD 
pozostávajúci z miestnosti č. 02 a 03 ako prevádzkové 
priestory spolu o výmere 21,10m2 vrátene 1,50m2 
spoločné priestory (alikvótna časť chodby a WC)  do 
30.06.2019. 
predmet nájmu spolu vo výmere 21,10m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie práčovne na osobné veci  ubytovaných  
študentov STU. 

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné: prevádzkový priestor spolu 41,00€/m2/rok – 865,10 € 
a spoločné priestory 10,00 €/m2/rok – 15,00 €,  t. j. výška 
nájomného ročne je 880,10 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  220,30 €, 
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 obdržaní zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 
 vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
 

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

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0006/15; 60/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.09.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava o výmere 
10,87m2 na zníženom prízemí bloku „C2, internát B“ ŠD 
pozostávajúci z miestnosti č. 120 ako prevádzkový 
priestor  o výmere 10,87m2 vrátene 1,50m2 spoločné 
priestory (alikvótna časť chodby a WC)  do 30.09.2019. 
predmet nájmu spolu vo výmere 10,87m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie práčovne na osobné veci  ubytovaných  
študentov STU. 

 Doba nájmu: od 01.08.2017 do 30.09.2019 

 Nájomné: prevádzkový priestor spolu 41,00€/m2/rok – 445,67 € 
a spoločné priestory 7,00 €/m2/rok – 10,50 €,  t. j. výška 
nájomného ročne je 456,17 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  114,04 €, 
nájomné je v súlade so  smernicou 1 
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 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 obdržaní zúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 
vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
 

6. Nájomca: OZ Relax a šport, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, 
nájomca je občianske združenie registrované na MV SR – č. 
VVS/1-900/90-45341.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0010/15; 56/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.06.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava na prízemí  
bloku „D3“, internát B  pozostávajúci z miestnosti č. 02/A- 
prevádzkový priestor o výmere 10,90m2 a č. 02/B –
skladový priestor o výmere 11,94m2  spolu s prísl. ako 
spoločnými priestormi (pomerná časť 2,20m2) chodba 
a WC na bloku C-D do 30.06.2019. 
 predmet nájmu spolu vo výmere 22,84m2. 

 Účel nájmu: užívanie ako skladové priestory. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné: miestnosť č. 02/A  – 30,00 €/m2/rok  - 327,00€,  
miestnosť č. 02/B – 18,00€/m2/rok -  - 214,92 € a 
spoločné priestory (pomerná časť) – 7,00€/m2/rok – 
15,40 €  t. j. výška nájomného ročne je 557,32 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  139,33 €, 
nájomné je v súlade so  smernicou1 . 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 

a služieb bude prenajímate ľ fakturovať štvrťročne; za dodanie 

energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 

uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú 

fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 

vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

7. Nájomca: MUDr. Silvia Sýkorová, s. r. o., Kadnárova 70, 831 51 
Bratislava,  
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 55919/B.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0003/15; 61/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.06.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava na zníženom  
prízemí  bloku „D1“, internát B  pozostávajúci z miestnosti 
č. 5 – ambulancia  o výmere 23,50m2, miestnosť č. 6 – 
vyšetrovňa o výmere 17,00m2, miestnosť č. 17 – čakáreň 
o výmere 17,50m2, miestnosť č. 4 – WC o výmere 2,30m2 
spolu s prísl. ako spoločné priestory (pomerná časť 
1,00m2) chodba a WC na bloku C-D  do 30.06.2019.  
predmet nájmu spolu vo výmere 60,30m2. 

 Účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore praktický 
lekár pre deti, dorast a dospelých, pre študentov 
a zamestnancov STU. 

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné: miestnosti č. 5 a 6 – 34,00 €/m2/rok  - 1 377,00€, 
miestnosti č. 17 a 4 – 10,00€/m2/rok – 198,00€ a spoločné 
priestory (pomerná časť) – 7,00€/m2/rok – 7,00 €  t. j. 
výška nájomného ročne je 1 582,00 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  395,50€, 
nájomné je v súlade so  smernicou 1 

 Náklady za služby: preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 

a služieb bude prenajímate ľ fakturovať štvrťročne; za dodanie 

energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po 

uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú 

fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 

vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
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8. Nájomca: Aldobec technologies, s. r. o., Osuského 40, 851 03 

Bratislava,  
nájomca je zapísaný   v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 41198/B.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0004/15; 62/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.06.2017 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) nachádzajúci 
sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava na druhom 
poschodí  bloku „C“, internát A  pozostávajúci z miestnosti 
č. 116 – kancelária  o výmere 79,75m2, miestnosť č. 113/A 
– kancelária o výmere 25,35m2 spolu s prísl. ako spoločné 
priestory (pomerná časť 1,50m2) chodba a WC na bloku A-
B do 30.06.2019. 
predmet nájmu spolu vo výmere 105,10 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie administratívnych činností v rámci 
podnikania. 

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 116 a 113/A – 62,00 €/m2/rok  - 6 516,20 € 
a spoločné priestory (pomerná časť) – 7,00€/m2/rok – 
10,50 €  t. j. výška nájomného ročne je 6 526,70 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  1 631,68 €, 
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 obdržaní zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi 

vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

9. Nájomca: Plavecký klub STU Trnava, J. Bottu 23, 917 24 Trnava,  
nájomca je vedený v Štatistickom registri organizácií pod 
č.  IČO: 42164281   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ č. 42/2015 R-STU sa predlžuje 
doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový 
priestor (NP) nachádzajúci sa  na prízemí budovy MTF 

v Trnave, ul. J. Bottu 23 a to; učebne č. 65 a 67 
s príslušenstvom (pomernou časťou WC, umyvárne 
a chodby) spolu o výmere 32,76m2 do 30.06.2018. 
predmet nájmu spolu vo výmere 32,76m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie  administratívnej činnosti klubu. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2018 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 65 a 67 spolu  – 16,00 €/m2/rok  -t. j. výška 
nájomného ročne je 524,16 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  131,04 €, 
nájomné je v súlade so  smernicou 1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

zálohové preddavky za služby (elektrina 3,26 €, teplo 
58,72 € a voda 14,27 €) zaplatí 
nájomca štvrťročne vo výške 76,25 € do 14 dní odo dňa 
obdržania faktúry 

 Predkladá: dekan MTF STU 
 

10. Nájomca: STISO, s. r. o.,  920 66 Horné Trhovište 35 
zapísaný  v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, 
vložka č.:23378/T 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok   -  nebytový priestor – 
miestnosti č. 040 - 18,57m2, č. 041 - 55,11m2 a č. 081 – 
2,70m2 č. 082 - 55,20m2 nachádzajúce sa v suteréne 
budovy FA STU, Bratislava, ktorý bude nájomca užívať 
výlučne na účely spojené s predmetom jeho 
podnikateľskej činnosti. Jedná sa o opakovaný nájom, 
celková výmera je 131,56m2  

 Účel nájmu: reprografické a tlačiarenské práce. 
 Doba nájmu: od 16.07.2017do 15.08.2022 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 040, 041 a 081 je  50,00 €/m2/rok - 3 819,00 
€ a miestnosť č. 082 20,00€/m2/rok – 1 104,0€ t. j., spolu 
ročne 4 923,0€ 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 1 230,75 € 
bezhotovostným prevodom, 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: dekanka FA STU 
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11. Nájomca: Accenture Technology Solution-Slovakia, s. r. o., 

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 15268/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ č. 65/2015 R-STU sa rozširuje 
predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové 
priestory (NP) nachádzajúce sa v administratívnej budove 
FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, v objekte „D“, druhé 
poschodie- miestnosť č. 220 o výmere 83,96m2 a č. 221 
o výmere 22,24m2 v zmysle bodu 2.5. zmluvy o 
nebytové priestory – miestnosť č. 217 o výmere 
30,14m2, č. 218 o výmere 13,24m2, č. 219 o výmere 
14,76m2, č. 222 o výmere 19,85m2, č. 223 o výmere 
22,24m2, č. 224 o výmere 19,85m2 a č. 200c o výmere 
27,33m2, t.j. spolu 253,61m2, 
predmet nájmu spolu je 253,61m2. 

 Účel nájmu: na výkon činnosti pozostávajúci najmä z poskytovania IT 
služieb (vývoj softvéru a IT aplikácii) 

 Doba nájmu: od 01.07.2016 do 30.06.2020 

 Nájomné:              
 

kancelárie spolu  253,61m   -  60,00€/m2/rok  t. j. spolu 
ročne 15 216,60 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  3 804,15 €, 
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 
 

12. Nájomca: Delikanti, s. r. o.,  nám. Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 84778/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 48/2012 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa budove FEI STU, 
Ilkovičova 3, Bratislava ; nebytový priestor v bloku „B“ na 

2. poschodí o celkovej výmere 123,0m2 – bufet do 
31.08.2021, 
predmet nájmu vo výmere 123,00m2.   

 Účel nájmu: vykonávanie pohostinskej činnosti 
 Doba nájmu: od 01.09.2017 do 31.08.2021 

 Nájomné:              
 

nebytový priestor 45,00€/m2/rok – 5 175,20 € a sklad 
20,00€/m2/rok – 270,00 €, t. j. ročná výška nájomného  
5 535,00 €, nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred 
vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 

1 383,75 €,  

nájomné je v súlade so smernicou1 
 Náklady za služby 

a energie: 
náklady za dodávku  energií a služieb sa stávajú splatnými 
zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa prvého 
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka pripísaním na 
účet prenajímateľa 

 Predkladá: dekan FEI STU 
 

13. Nájomca: KONTOKORENT, s. r. o.,  Bošányho 7, 841 01 Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava, 
oddiel Sro, vložka č. 38464/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve č. 47/2012 R-STU 
v znení dodatku č. 1 sa predlžuje doba nájmu; dočasne 
nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa budove FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava ; 
nebytový priestor v bloku „D“ na 4. poschodí o celkovej 
výmere 41,24m2 – kancelárske priestory do 31.12.2021, 
predmet nájmu vo výmere 41,24,00m2.   

 Účel nájmu: vykonávanie administratívnej činnosti nájomcu najmä 
účtovníctvo 

 Doba nájmu: od 01.09.2017 do 31.12.2021 

 Nájomné:              
 

nebytový priestor 56,54€/m2/rok,  t. j. ročná výška 
nájomného  2 331,71 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 582,93 €,  

nájomné je v súlade so smernicou1 
 Náklady za služby 

a energie: 
náklady za dodávku  energií a služieb sa stávajú splatnými 
zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa prvého 
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka pripísaním na 
účet prenajímateľa 

 Predkladá: dekan FEI STU 
 

14. Nájomca: Ing. Oľga Čičáková, Bzovícka 30, 851 79 Bratislava, 
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 nájomca je zapísaný na OÚ Bratislava, číslo živn. registra: 
105-6548. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 50/2016 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa 
v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, 
Bratislava, v objekte „D“, tretie poschodie, miestnosť č. 
326 o výmere 14,92m2 do 30.06.2018, 
predmet nájmu spolu je 14,92m2. 

 Účel nájmu: kancelárske práce v rámci podnikania 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2018 

 Nájomné:              
 

kancelárie č.326 - 60,00€/m2/rok  t. j. ročne 895,20 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  223,80 €, 
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 pripísaním na 
účet prenajímateľa 

 Predkladá: dekan FEI  STU 
 

15. Nájomca: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaný na OS Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 1142/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa  na streche  novej budovy FCHPT STU, 
Radlinského 9, Bratislava – časť strechy bloku „C“. 
Jedná sa o telekomunikačné zariadenie spolu s káblovými 
trasami a napojením na optickú sieť Orange. 

 Účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej 
siete a poskytovanie elektronických komunikačných 
služieb. 

 Doba nájmu:  od 01.07.2017 do 31.12.2022 

 Nájomné:              
 

nájomné je dohodnuté vo výške 5 000,00 € ročne, t. j. 
úhradu uskutoční nájomca v dvoch polročných splátkach 
2 500,00 € a to vždy do 01.08.  a do 01.03. príslušného 
roka. 

 Náklady za služby 
a energie: 

prenajímateľ vyfakturuje zálohovo  do 15 dní po začatí 
príslušného polroka, ktorých výška bude stanovená v ½ 
skutočných nákladov podľa ceny za energiu za 
predchádzajúci rok a objemu spotrebovanej energie 
nájomcom  

 Predkladá: dekan FCHPT STU 
 

16. Nájomca: Biorealis, s. r. o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: 
Sro, vložka č. 4450/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve FCHPT STU č. 
03/2012; č. 26/2012 R-STU v znení dodatku č. 1 sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytové priestory (NP) nachádzajúce sa budove FCHPT, 
Radlinského 9, Bratislava, v novej budove laboratóriá č. P-
104a a P-104c spolu o výmere 32,00m2 do 31.06.2020, 
predmet nájmu celkom  vo výmere 32,00m2. 

 Účel nájmu: laboratórna činnosť 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 31.06.2020 

 Nájomné:              
 

predmet nájmu  70,00 €/m2/rok  -   t. j. nájomné spolu 
ročne 2 240,00 €, nájomné hradí nájomca štvrťročne 
vopred  k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 

560,00 €,  

nájomné je v súlade so smernicou1 
 Náklady za služby 

a energie: 
preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb  budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 
dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. 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 
 

17. Nájomca: BELT, spol. s r. o., Továrenská 14, 811 09 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 8836/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve FCHPT STU č. 
06/2016; č. 42/2016 R-STU sa predlžuje doba nájmu; 
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa budove FCHPT, Radlinského 9, 
Bratislava, v novej budove  bloku “D”; 50% celkovej 
výmery (18,0m2) miestnosti č. P-136 t. j. 9,0m2 do 
31.08.2020, 
predmet nájmu celkom  vo výmere 9,00m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor – administratíva firmy 
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 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 31.08.2020 

 Nájomné:              
 

predmet nájmu  90,00 €/m2/rok  -   t. j. nájomné spolu 
ročne 810,00 €, nájomné hradí nájomca štvrťročne 
vopred  k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo 
výške 202,50 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb  budú nájomcov 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 
 

18. Nájomca: CERTEX, a. s., Továrenská 14, 811 09 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 1463/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve FCHPT STU č. 
04/2016; č. 41/2016 R-STU sa predlžuje doba nájmu; 
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa budove FCHPT, Radlinského 9, 
Bratislava, v novej budove  bloku “D”; 50% celkovej 
výmery (18,0m2) miestnosti č. P-136 t. j. 9,0m2,  
predmet nájmu celkom  vo výmere 9,00m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor – administratíva  v rámci predmetu 
podnikania. 

 Doba nájmu: od 01.05.2016 do 30.04.2017 

 Nájomné:              
 

predmet nájmu  90,00 €/m2/rok  -   t. j. nájomné spolu 
ročne 810,00 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred  k 15. Dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 202,50 €,  

nájomné je v súlade so smernicou1 
 Náklady za služby 

a energie: 
preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií 
a služieb  budú nájomcovi fakturované zálohovo do 15 
dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka. 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 
 

19. Nájomca: Ing. Andrej Lupták – Centrum IT vzdelávania, 
Kupeckého 523/13, 821 08 Bratislava  
nájomca je zapísaný v ŽR SR OÚ Bratislava pod č. OU-BA-
OZPI-2015/026484-2. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 102/2016 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa v budove SjF STU 
na Pionierskej ul. 15 , Bratislava, na 2.poschodí, 
kancelársky priestor č. 239 o výmere 30,80m2 spolu 
s príslušenstvom (spoločné priestory – chodba, schodisko, 
WC, výťah), 
predmet nájmu spolu je 30,80m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2018 

 Nájomné:              
 

nebytový priestor  60,00  €/m2/rok – t. j. ročne 1 848,00 
€, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 462,00  €, 
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. Prenajímateľ 
vyhotoví po uplynutí polroka zúčtovaciu faktúru 
najneskôr do 20.dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí 
polroka. 

 Predkladá: dekan SjF STU 
 

20. Nájomca: MlynCoWork, o. z., Karpatská nám. 10A, 831 06 
Bratislava 
Nájomca (oz) je zapísané na MV SR, odbor VVS, odd. VV č. 
VVS/1-900/90-48411. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0014/16; č. 71/2016 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok;  
nebytové priestory STU nachádzajúce sa na ŠD Mladosť, 
Staré grunty 53, Bratislava pozostávajúci z miestností č. 
105 o výmere 30,80m2 a č. 106 o výmere  20,61m2 
a spoločný priestor prislúchajúci k predmetu nájmu 
(chodba ) o výmere 14,36m2 na 1. poschodí  bloku “I“ 
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internát B: spolu  výmere 65,77m2 vrátane príslušenstva 
(pomerná časť)  WC a chodba na prízemí bloku „C-D“ do 
30.09.2019, 
celková výmera podlahovej plochy je 65,77m2. 

 Účel nájmu: ako prevádzkový priestor na činnosť zameranú na rozvoj 
vedomostí a zručností študentov s cieľom lepšieho 
uplatnenia v praxi. 

 Doba nájmu: od 01.09.2017 do 30.09.2019. 

 Nájomné:              
 

prevádzkový priestor č. 105 a 106 spolu 51,41m2 –  
30,00€/m2/rok – 1 542,30 € a spoločný priestor  spolu 
14,36m2 – 15,00€/m2rok – 215,40 €, t. j. ročné 
nájomné je 1 757,70 €, 
nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J  STU 
 

21. Nájomca: Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok, 
nájomca je podnikateľom zapísaným na OÚ v Pezinku, 
živnostenský reg. č. 107-13120.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 
9707/0009/15; č. 55/2015 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok, 
nebytový priestor (NP) nachádzajúci sa  v ŠD Mladosť, 
Staré grunty 53, Bratislava na zníženom  prízemí  bloku 
„D1“, internát B  pozostávajúci z miestnosti č. 001- 
skladový priestor o výmere 42,43m2 a č. 002/a –skladový 
priestor o výmere 21,47m2 spolu s prísl. ako spoločnými 
priestormi (pomerná časť 1,8m2) chodba a WC na bloku 
C-D.  Jedná sa  o novú nájomnú zmluvu,  predmet nájmu 
spolu vo výmere 63,90m2. 

 Účel nájmu: užívanie ako skladové priestory. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné:              
 

miestnosti č. 001 a 002  – 24,00 €/m2/rok  - 1 533,60 € 
a spoločné priestory (pomerná časť) – 10,00€/m2/rok – 
18,00 €  t. j. výška nájomného ročne je 1 551,60 €. 
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  387,90 €, 
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 obdržaní 
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny 
rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 
faktúry je 15kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 
 

22. Nájomca: Hajali, s. r. o., Karadžičova 6, 821 08 Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 79402/B.  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) 
nachádzajúci sa  v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava  
pozemok označený ako priľahlá plocha ŠD Mladosť 
(exteriér pred blokom „D1“ )na  ul. Staré grunty 53, 
Bratislava o výmere 49,88m2. Jedná sa o opakovaný 
nájom,   
predmet nájmu spolu vo výmere 49,88m2. 

 Účel nájmu: umiestnenie prenosného predajného stánku na rýchle 
občerstvenie. 

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2020 

 Nájomné:              
 

Zmluvné strany sa dohodli  na nájomnom vo výške 
45,00€/m2/rok – 2 244,60 €.  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  561,15 €, 
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 
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uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní 
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny 
rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 
faktúry je 15kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 
 

23. Nájomca: FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 09301 
Vranov nad Topľou 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS  Prešov, 
oddiel: Sro, vložka č. 29949/P. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
a hnuteľných vecí č. UTI 1605385; dočasne nepotrebný 
majetok   -  nebytový priestor (NP)  – miestnosť č. 211 a 
212 nachádzajúca sa na 2. 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.), ktoré bude 
nájomca užívať výlučne za  účelom vykonávania 
podnikateľskej činnosti  podľa výpisu z Obchodného 
registra SR sa rozširuje predmet nájmu  z 15,20m2 na 
30,40m2 a  predlžuje doba nájmu do 31.03.2019.    
Celková výmera podlahovej plochy je 30,40m2. 

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej činnosti podľa výpisu 
z Obchodného registra SR.    

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 31.03.2018 

 Nájomné:              
 

miestnosť o výmere 30,40m2-  154,38 €/mesačne 
najneskôr do15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca za 
daný mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca 
vždy do 15. dňa príslušného mesiaca vo výške 33,09 
€/mes. spolu s úhradou za služby vo výške 114,0 €/mes. 
t. j. spolu  301,47€/mesiac.  
ročne:  3 617,64 €   
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

Elektrina, teplo, TÚV a SUV, OLO – 114,0 € mesačne  a sú 
súčasťou mesačného nájomného  

 Predkladá: vedúca UTI STU 
 

24. Nájomca: One Networks, s. r. o., Vyšehradská 12, 851 06 
Bratislava  
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel 

Sro, vložka č. 63333/B 
 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 711 

10/2014; č.58 /2014 R-STU sa 
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok,  
nebytové priestory : v ŠD Mladá Garda, suterén bloku I, 
miestnosť č. 01 HI -1 0093 o výmere 13,00m2, ako 
skladový priestor do 30.06.2019 
predmet nájmu spolu vo výmere: 13,00 m

2
 .  

 Účel nájmu: ako skladový priestor. 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné:              
 

sklad 20,00 €/m2/rok – t. j. ročne 260,00€  
Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  65,00 €. 
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 
 

25. Nájomca: STAFIN PLUS, s. r. o., Ševčenkova 10, Bratislava 
nájomca je zaregistrovaný  v Obchodnom registri OS Ba I, 
oddiel Sa., vložka č. 50281/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok,  nebytové priestory (NP) :  
miestnosti č.01 HF 01 0022 až 0024, 0026A, 0028A, 
0028B,0028E, 0028F a 0028G na prízemí  „ bloku F“ o 
výmere 100,08m2 -  nebytové priestory  nachádzajúce sa 
v ŠD Mladá Garda, Bratislava. Zmluva nadväzuje právami 
a povinnosťami na  NZ ÚZ ŠD a J STU č. 711-14/2013; č. 
81/2013 R-STU s dobou platnosti do 30.09.2017. 
Súčasťou nebytových priestorov sú aj ubytovacie 
priestory poskytnuté na ubytovanie podľa Zmluvy č. SML 
9702/0002/13 o ubytovaní osôb v znení dodatku č. 1, 
ktoré nie je možné os NP stavebne oddeliť. 
predmet nájmu vo výmere: 100,08 m2 . Vykurovací 
priestor je 103,63m2. 
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 Účel nájmu: užívanie NP ako kancelárie, prevádzka a sklady.   
 Doba nájmu: od 01. 10.2017 do 30.09.2020 

 Nájomné:              
 

kancelária 16,14m2 á 85,00€/m2/rok – 1 371,90 €, 
prevádzka pre vybavovanie klientov 18,71m2 
30,00€/m2/rok – 561,30 €, sklady 42,80m2 á  20,00 
€/m2/rok – 856,00 € a príslušenstvo(chodby, WC 
22,43m2 á 10,00€/m2/rok – 224,30, t. j. ročne  3 013,50 
€, Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. Dňu 

prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  753,38 €. 

nájomné je v súlade so smernicou1 
 Náklady za služby 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J  STU 
 

26. Nájomca: DIVADLO MALÁ SCÉNA, o.z., Dostojevského rad 7, 811 
09 Bratislava, 
nájomca je občianske združenie zaregistrované na MV SR 
pod č. VVS/1-900/90-352 91 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č.  
9708/0001/15;.16/2015 R-STU s dobou nájmu do 
30.09.2017 sa predlžuje doba nájmu do 31.12.2020; 
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 
nachádzajúce sa  v ŠD STU  Dobrovičova 14 s vchodom 
z Dostojevského radu 7 a z Klemensovej ul. Pozostávajúce 
z:  miestnosť č. 8 o výmere 9,84m2, miestnosť č. 9 
o výmere 11,66m2, miestnosť č. 10 o výmere 15,90m2 
miestnosť č. 11 o výmere 40,73m2 na prízemí budovy; 
znižuje sa výška nájomného na priestory javiska 
a hľadiska o výmere 474,54m2 zo 17,0€/m2/rok na 
12,0€/m2/rok; miestnosti pre technikov č. 2 až 7 
o výmere spolu 82,08m2 a miestnosť pre technikov 
o výmere 18,00m2 v suteréne budovy; šatne o výmere 
77,00m2 na prízemí budovy; miestnosť klimatizácie 
o výmere 33,00m2 v suteréne budovy; šatne o výmere 

33,01m2 a 70,56m2 v 2. suteréne budovy a spoločné 
priestory  - sociálne zariadenia, chodby a schodiská 
o výmere 183,34m2 do 31.12.2020, 
predmet nájmu spolu je 1 049,66m2 

 Účel nájmu: prevádzka divadla. 
 Doba nájmu: do 31.12.2020. 

 Nájomné:              
 

javisko a hľadisko (474,54m2) 12,00 €/m2/rok – 5 694,48 €, 
miestnosti č. 8 až 11 (78,13m2)  68,12 € /m2/ročne- 
5 322,22 €, miestnosti technikov (100,08m2) 10,25 
€/m2/rok – 1 025,82 € a šatne prízemie, klimatizačná 
miestnosť, šatne 2. suterén spolu so spoločnými 
priestormi (396,91m2) 8,54 €/m2/rok – 3 389,61€, t. j. 
nájomné spolu ročne 15 432,13 €, 
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške  3 858,03 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J   STU 
 

27. Nájomca: PhDr. Jana Špániková, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava  
nájomca je registrovaný na OÚ Ba, živn. register č. 101-
25206. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k NZ č. 9708/0014/15; č. 97/2015 R-STU; 
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (NP) 
nachádzajúci sa  v ŠD, Dobrovičova 14, 
Bratislava  pozostávajúci z miestnosti č. 102  o výmere 
30,78m2 a spoločných priestorov (časť chodby a WC) 
o výmere 7,00m2 na prvom poschodí ŠD Dobrovičova sa 
predlžuje doba nájmu od 01.07.2017 do 31.12.2017,   
predmet nájmu spolu vo výmere 37,78m2. 

 Účel nájmu: konzultačná, poradenská a tréningová činnosť v oblasti 
rozvoja ľudských zdrojov 

 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 31.12.2017 
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 Nájomné:              
 

miestnosť 96,00 €/m2/rok – 2 954,88€ a spoločné 
priestory – pomerná časť chodby a WC 34,00 €/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 
a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J  STU 
 

28. Nájomca: A.A.Service, spol. s r. o., Staré grunty 53, , 841 06 
Bratislava, 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 23637/B . 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9707/0008/16; č. 
35/2016 R-STU; dočasne nepotrebný majetok, nebytové 
priestory (NP) nachádzajúce sa v ŠD Mladosť, Bratislava 
na 1. poschodí boku E, internát „A“  a to: miestnosť č. 106a 
kancelársky priestor  o výmere 6,00m2 spolu 
s príslušenstvom (spoločné priestory – pomerná časť WC 
a chodby  na prízemí bloku E sa predlžuje doba nájmu 
do 30.06.2019, 
predmet nájmu celkom  vo výmere 6,00m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor – administratíva firmy 
 Doba nájmu: od 01.07.2017 do 30.06.2019 

 Nájomné:              
 

predmet nájmu spolu  62,00 €/m2/rok  -   t. j. nájomné 
spolu ročne 372,00 €,  
nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred  k 15.dňu  
prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 93,00 €,  
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií 
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za 
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 
dní po uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie 

služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po 
uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní 
zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví 
nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny 
rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej 
faktúry je 15kalendárnych dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 
 

29. Nájomca: Alu Bau Tech, s. r. o., Bílikova 1866/10, 841 01 
Bratislava 
nájomca je podnikateľom zapísaným   v OR OS Ba I, 
oddiel: Sro, vložka č. 55801/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
a hnuteľných vecí č. UTI 1609375; dočasne nepotrebný 
majetok   -  nebytový priestor (NP)  – miestnosť č. 347 a 
348 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.), ktoré bude 
nájomca užívať výlučne za  účelom vykonávania 
podnikateľskej činnosti  podľa výpisu z Obchodného 
registra SR sa predlžuje doba nájmu do 31.08.2019.    
Celková výmera podlahovej plochy je 29,80m2. 

 Účel nájmu: vykonávania podnikateľskej činnosti podľa výpisu 
z Obchodného registra SR.    

 Doba nájmu: od 01.09.2014 do 31.08.2019 

 Nájomné:              
 

miestnosť o výmere 29,80m2-  151,09 €/mesačne 
najneskôr do15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca za 
daný mesiac. Nájomné za hnuteľné veci zaplatí nájomca 
vždy do 15. dňa príslušného mesiaca vo výške 59.99 
€/mes. spolu s úhradou za služby vo výške111,75 €/mes. 
t. j. spolu  322,83€/mesiac.  
ročne:  3 873,96 €   
nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 
a energie: 

Elektrina, teplo, TÚV a SUV, OLO – 111,75 € mesačne  a sú 
súčasťou mesačného nájomného  

 Predkladá: vedúca UTI STU 
 

30. Nájomca: O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
nájomca je zapísaný   v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 
27882/B . 
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 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
zo dňa 2.7.2013 spolu s dodatkami č. 1 a 2 zo dňa 
24.2.2014  a 19.05.2015 s dobou platnosti do 30.06.2018 
sa mení výška opakovanej štvrťročnej paušálnej čiastky 
za poskytovanú el. energiu. Prenájom priestorov 
v dočasne nepotrebnom majetku, nebytové priestory (NP) 
nachádzajúce sa na SjF STU, Bratislava (priestor na prvom 
a druhom nadzemnom podlaží o výmere 165,90m2, 
strecha nad 2. nadzemným podlažím, vonkajšie 
manipulačné priestory o výmere 25,00m2 a technologické 
priestory o výmere 41,50m2. Predmet nájmu ostáva 
nezmenený,  
predmet nájmu spolu je 232,40m2. 

 Účel nájmu: umiestnenie, inštalácia sietí a prevádzkovanie 
elektronických komunikačných služieb 

 Doba nájmu: do 30.06.2018 

 Nájomné:              
 

zmluvné strany sa dohodli na  cene za predmet nájmu -
159,047 €/m2/rok – t. j  ročne  
36 962,57  €,  
nájomné hradí nájomca polročne vopred vždy k 15. dňu 
prvého mesiaca daného polroka vo výške 18 481,28 €,  
cena dohodnutá v zmysle Zákona č.  18/1996 Z. z. 
o cenách. 

 Náklady za služby 
a energie: 

zmena výšky štvrťročnej zálohovej paušálnej čiastky za 
poskytovanú elektrickú energiu a to zo sumy  16 666,67 €  
na 14 166,67 bez DPH (bude pripočítaná vždy v zmysle 
platných právnych predpisov). 

 Predkladá: dekan SjF  STU 
 

31. Nájomca: STU - Centrum služieb, spol. s r. o., Bernolákova 2716/1, 
811 07 Bratislava 
nájomca je založený STU za účelom prevádzkovania 
materskej školy 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
nachádzajúci sa v priestoroch Študentského domova Jura 
Hronca číslo 02 HC -1 010. 
Celková výmera podlahovej plochy je 17,28 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie činností v súvislosti s prevádzkou materskej 
školy 

 Doba nájmu: od 01.09.2017 do 31.08.2022 

 Nájomné:              
 

cena za nájom 80 € / 1 m2 /rok vrátane DPH – 1.382,40 € 
nájomné sa platí ročne, a to najneskôr do 30. Novembra 

príslušného kalendárneho roka 

 Náklady za služby 
a energie: 

úhrady za služby bude STU nájomcovi štvrťročne 
fakturovať 

 Predkladá: kvestor STU 
 

32. Nájomca: STU - Centrum služieb, spol. s r. o., Bernolákova 2716/1, 
811 07 Bratislava 
nájomca je založený STU za účelom prevádzkovania 
materskej školy 
V tomto prípade bude medzi STU a nájomcom uzatvorená 
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor 
nachádzajúci sa na prízemí Študentského domova Jura 
Hronca - blok B. 
Celková výmera podlahovej plochy je 244 m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie materskej školy 
 Doba nájmu: na dobu určitú v trvaní 5 rokov - na základe výzvy 

nájomcu 
 Nájomné:              

 
bude určené v čase uzavretia nájomnej zmluvy. 
nájomné sa platí ročne, a to najneskôr do 30. Novembra 
príslušného kalendárneho roka 

 Náklady za služby 
a energie: 

úhrady za služby bude STU nájomcovi štvrťročne 
fakturovať 

 Predkladá: kvestor STU 
 
 
 
 
K bodu 18/ -   Súdne spory STU - informácia 

 

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

uviedol a aktuálne  (ku dňu 16.05.2017) informoval o súdnych sporoch, v ktorých je jednou 

zo strán sporu Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 19/ - Rôzne 

 

 predseda senátu informoval o prebiehajúcej príprave a vybavovanie záležitostí, 

ktoré súvisia s realizáciou  zámeru „Škôlka STU“. AS STU berie na vedomie 

vykonanú postupnosť krokov pri realizácii zámeru na základe uznesenia č. 

13.3/2017 zo zasadnutia AS STU zo dňa  13.03.2017. 
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 senátorka Húsenicová sa zaujímala v akom štádiu riešenia je zámer odpredaja ÚZ 

STU Gabčíkovo 

 senátor Nečas sa pýtal k téme fázovania 

 rektor STU na záver zasadnutia AS vyslovil poďakovanie senátorom ako aj hosťom 

prizývaným na zasadnutia AS za ich prácu a  aktivitu  na zasadnutiach senátu  

v akademickom roku 2016/2017 

 najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční  23.10.2017 

 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: 

D. Končeková , v. r.   ..................................... 

 

P. Trúchly, v. r.  .................................. 

 

 

 

Zapísala dňa 19.06.2017: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 

 


