KADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 5
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 31.05.2021 o 14:00 hod.
______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov
Ospravedlnení: V. Vranič (FIIT), B. Puškár (FAD), T. Šaliga (SvF), K. Smorádková (FCHPT),
K Maliniaková (FIIT) R. Husovič (MTF), B. Šulgan (FCHPT)
Neospravedlnení : P. Vojtek (FAD), M. Švolík (SvF), I. Michalik (SjF), F. Chudiak (FEI)
Senát bol schopný uznášania.
Prizvaní účastníci a hostia: O. Moravčík, Ľ. Vitková, F. Uherek, A. Michalová, M. Michalička, K.
Macková, J. Rybanský , V. Slezák (predseda SR STU)
Verejnosť: F. Šuran
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý privítal
senátorov, povereného rektora, predsedu SR STU a prítomných hostí.
Predseda oznámil, že zo zasadnutia AS STU bude prenášaný zvukový aj obrazový záznam. V rámci
GDPR o ochrane osobných údajov udelil predseda AS STU aj prof. Moravčík, poverený výkonom
funkcie rektora STU súhlas s obrazovým prenosom.
Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU, vydal 28.05.2021 Opatrenia pre
zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Správnej rady
verejnej vysokej školy STU.
Predseda AS STU ďalej s ľútosťou informoval, že predseda Správnej rady STU, doc. RNDr. Milan
Ftáčnik, CSc., nezvládol svoj boj o život a dňa 14. mája 2021 podľahol vážnej chorobe. Pán docent
Ftáčnik pôsobil 10 rokov v Správnej rade STU.
Následne vyzval prítomných členov uctiť si jeho pamiatku minútou ticha.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Prezentácia : 31 prítomných senátorov
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
Mikuláš Bittera a Vladimír Lukeš
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 30 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
- za overovateľov boli navrhnutí:
Ľubomír Čaplovič a Štefan Stanko
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 31 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Návrh na členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie o návrhu rektora na odvolanie prorektorky
STU doc. Moniky Bakošovej (k bodu 6 programu zasadnutia AS STU).
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Predseda AS STU prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné hlasovanie
Lea Rollová
František Janíček
Jaroslav Erdélyi
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať,
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 30 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Členovia sčítacej komisie si za predsedníčku zvolili doc. Ing. arch. Leu Rollovú, PhD.
Predseda AS STU prečítal navrhnutý program zasadnutia AS STU:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľba
členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU, voľba
členov sčítacej komisie AS STU pre tajné hlasovanie o návrhu rektora o odvolanie
prorektorky STU
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 10.05.2021.
4. Aktuálne otázky STU
5. Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU
6. Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
7. Rozdelenie dotácie súčastiam STU na rok 2021
8. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2020
9. Výročná správa o činnosti STU za rok 2020
10. Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný
poriadok STU
11. Návrh Dodatku číslo 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných
technológií STU
12. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU v Bratislave na
nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
13. Rôzne
Vzhľadom na nedostatočnú účasť senátorov za ŠČ AS STU sa bod 5. vypustil z programu rokovania
AS STU.
Predseda AS STU sa opýtal či má niektorý senátor návrh na ďalšiu úpravu programu.
Senátor Eke predložil na rokovanie AS STU nový bod programu: Verejné poďakovanie študentom a
študentkám iniciatíve Za Našu FIIT a požiadal o jeho zaradenie do programu.
Predseda AS STU navrhol, aby bol tento bod zaradený a prerokovaný v bode 13. Rôzne ako podbod
13.1 programu.
Žiadne ďalšie návrhy na úpravu neboli.
Predseda AS STU prečítal body upraveného programu zasadnutia AS STU a dal o programe ako celku
hlasovať.
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 28 proti : 0 zdržal sa : 3)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
K bodu 3/ - Správa o činnosti Predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU dňa 10.05.2021
Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 10.05.2021:

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 10.05.2021 neboli doručené žiadne pripomienky.
Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici.
Senátor Janíček pripomenul svoju požiadavku, ktorú vyjadril na ostatnom zasadnutí AS STU dňa
10.05.2021 a to, zaujať písomné stanovisko vedenia STU k stavu akreditácie, funkčného miesta
profesorov a docentov vo veku nad 70 rokov a zosúladeniu existujúcich študijných programov (záp.
AS STU č. 3/2021 bod 3/), na ktorú do dnešného dňa nedostal písomné stanovisko vedenia STU.
Predseda AS STU podotkol, že táto požiadavka nebola podmienená prijatím uznesenia, preto sa
obrátil priamo na povereného rektora s požiadavkou, aby vedenie STU v čo najkratšom čase
vypracovalo písomné stanovisko k požiadavke senátora Janíčka.
Poverený rektor sa ospravedlnil a prisľúbil pripraviť stanovisko vedenia STU v najbližších dňoch.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 10.05.2021 – neboli žiadne.
Predseda AS STU informoval o udalostiach, ktoré sa udiali od zasadnutia AS STU 10.05.2021:

-

-

Dňa 17.05.2021 sa o 14:00 hod. uskutočnilo zasadnutia P AS STU.
Zaoberalo sa prípravou volieb kandidáta na rektora a zaoberalo sa aktuálnym stavom
mandátov Študentskej časti AS STU v čase volieb, t.j. 28.06.2021 a potrebe zabezpečenia
doručenia žiadosti o pozastavenia členstva tých senátorov, ktorí vykonajú štátnu skúšku
(zatiaľ sú doručené 2 žiadosti).
Ďalej P AS STU prevzalo návrh bodov programu na prerokovanie v senáte od povereného
rektora prof. Moravčíka a zostavilo program zasadnutia AS STU.



Dňa 28.05.2021 o 14:00 hod. uplynulo obdobie na predkladanie návrhov na kandidáta na
rektora. Volebná komisia zasadne 02.06.2021 pre otváranie obálok, overenie platnosti
návrhov a prípravu listiny kandidátov na rektora. Kandidátna listina bude zverejnená
najneskôr dňa 07.06.2021 na webovom sídle STU.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
K bodu 4/ Aktuálne otázky STU
Predseda AS STU požiadal profesora Moravčíka povereného funkciou rektora o podanie informácií
o aktuálnych otázkach STU.




COVID-19 - všetky okresy v rámci BA sa t. č. nachádzajú v II. stupni ostražitosti, t.j. v
oranžovej farbe COVID automatu.
o situácia na STU je dlhodobo stabilná, neevidujeme žiadny prípad nákazy
o na základe odporúčania p. Chabroňa je vhodné evidovať telefonický alebo e-mailový
kontakt na každého účastníka hromadného podujatia nad 6 osôb
o boli vydané nové dodatky k príkazom rektora 1 a 2 - hlavná korekcia spočíva v tom, že ak
to epidemiologická situácia dovolí, je možné vykonať štátne skúšky prezenčne. Predmetné
rozhodnutie je plne v kompetencii dekana, resp. riaditeľa ÚM. Študenti budú mať
možnosť ubytovať sa v ŠD na dobu potrebnú na vykonanie štátnej skúšky. Skúšanie sa
naďalej predpokladá dištančne.
o odubytovávanie študentov sa realizuje podľa harmonogramu.
Dňa 19.5.2021 sa uskutočnilo riadne zasadnutie SR STU. Bolo prítomných 10 členov, správna
rada bola uznášania schopná. Keďže v máji končí funkčné obdobie trom členom SR STU a po
skončení funkčného obdobia Ing. Hirnera (ešte dňa 31.12.2020 z kvóty ministra MŠVVaŠ
SR) a nečakanom úmrtí doc. Ftáčnika bude mať SR STU len 9 členov, je pravdepodobné, že
správna rada nebude v prípade potreby uznášaniaschopná. V nadväznosti na uvedené bol
štátny tajomník MŠVVaŠ SR požiadaný o postúpenie informácie ministrovi MŠVVaŠ SR za
účelom nominácie 4 nových členov z kvóty ministra. Vzhľadom na tieto skutočnosti, Ing.
Slezák, ako dočasný predseda, navrhol z dôvodu plynulej kontinuity uskutočniť voľby
predsedu a podpredsedu SR STU na ďalšie obdobie. Správna rada STU v tajnom hlasovaní
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zvolila do funkcie predsedu Správnej rady STU Ing. Vladimír Slezáka a do funkcie
podpredsedu SR STU Ing. Miroslava Havlíka.
o SR STU na svojom zasadnutí rokovala aj o Správe o činnosti STU, v rámci ktorej sa viedla
živá diskusia a došlo k silnej názorovej výmene, najmä na tému úbytku študentov. Ing.
Beljajev v rámci svojich diskusných príspevkov útočil na STU, spochybňoval
argumentáciu zástupcov STU, čo sa následne prejavilo aj v hlasovaní väčšiny materiálov
o za hlavný problém kritiky Ing. Beljajeva považujeme nepochopenie rozdielu medzi
akademickým prostredím a firmou. Preto bolo navrhnuté, aby sa rozhodujúce grémiá
STU, t.j. budúce nové vedenie, SR STU a zástupcovia AS STU vrátane študentov stretli
a vytýčili si ťažiská, ktoré si má STU stanoviť po vzájomnej diskusii a dohode.
Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí s rektorom UK v Bratislave prof. Števčekom, s
dekanom PF UK doc. Burdom ohľadom iniciatívy VŠ, CEVIS, ACCORD, právny stav po
odvolaní rektora univerzity + ďalšie kroky.
ACCORD o prebiehajú stretnutia s UK a SAV, zaslaný list štátnemu tajomníkovi Paulisovi, ohľadne
zadržiavania finančných prostriedkov v rámci projektu ACCORD vo výške cca 880 000
EUR (meškanie refundácií až 280 dní) – zvažujeme všetky možnosti, v súčasnosti stale
ešte rokujeme.
Dňa 6. mája bol odovzdaný menovací dekrét dekanovi Strojníckej fakulty STU, Dr. h. c. prof.
Ing. Ľubomírovi Šoošovi, PhD., ktorý po úspešných voľbách oficiálne začal ďalšie svoje
funkčné obdobie vo funkcii dekana na roky 2021 – 2025.
Kauza posúdenia dizertačnej práce bývalej ministerky rakúskej vlády - SAAVŠ vykoná
kontrolu na mieste.
Aktuálny stav prijímacieho konania na STU o k 24.5.2021 STU eviduje na Bc. stupni štúdia o cca 40 študentov viac, na Ing. stupni štúdia
o 81 študentov viac a na PhD. stupni štúdia je o 6 študentov menej ako v rovnakom čase
v minulom roku.
Zamestnanec SjF STU získal ocenenie Technológ roka v rámci podujatia Vedec roka SR 2020,
ocenenie bude odovzdané na slávnostnom odovzdávaní cien Vedec roka SR 2020 dňa 29. 06.
2021.
STU nominovala dekana FAD STU, prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD. na ocenenie ESET
Science Award do kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Diskusia:
Senátor Chmelko mal poznámku k nedostačujúcej účasti prorektorov na zasadnutiach AS STU!
Senáror Janíček tiež poznamenal, že tá istá finančná situácia je aj na VA, kde financie držia aj 3 – 4
mesiace.
Prof. Moravčík poverený funkciou rektora inicioval spolu s UK stretnutie s ministrom školstva.
Senátor Hubinský sa opýtal, či sa tento problém nedá riešiť súdnou cestou.
K bodu 6/ - Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
Materiál predložil prof. Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora v súlade s § 9 odst. 1 písm. d)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za účelom schválenia návrhu rektora na odvolanie prorektorky STU.
Prof. Moravčík informoval prítomných, že pani prorektorka Bakošová požiadala mailom, ale aj listom,
o uvoľnenie z funkcie prorektorky STU z osobných dôvodov k 31.05.2021.
Diskusia:
Senátor Hubinský sa opýtal, či ide o posledné odstúpenie zo súčasných prorektorov.
Prof. Moravčík sa vyjadril, že poverovať niekoho ďalšieho na uvoľnenú funkciu prorektora
v súčasnom stave, keď sa dňa 28.06.20201 majú konať voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie
2021-2025, by bolo nelogické. Preto poveril na obdobie do volieb rektora pani prorektorku pre
propagáciu a zahraničie prof. Vitkovú zastupovaním funkcie prorektorky pre vzdelávanie, mobility a
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starostlivosť o študentov spolu s Mgr. Michelkovou, vedúcou útvaru pre vzdelávanie, mobility a
starostlivosť o študentov.
Pre informáciu ešte dodal, že prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Kopáčik
predbežne plánuje odstúpiť z funkcie prorektora ku dňu 30.06.2021.
Predsedníčka LK AS STU odporúčala doplniť uznesenie o funkciu prorektorky spolu s dátumom, ku
ktorému bude odvolaná z funkcie.
LK AS STU prerokovala materiál so zapracovanými pripomienkami a odporúča prijať
k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie:
“Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na
odvolanie doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. z funkcie prorektorky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave dňom 31.05.2021”.
Návrh uznesenia č. 1. 5/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh rektora na odvolanie
doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. z funkcie prorektorky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave dňom 31.05.2021.
Predseda AS STU informoval plénum zasadnutia, že každý senátor svojim podpisom potvrdí prevzatie
hlasovacieho lístka za prítomnosti tajomníčky AS STU a za určených bezpečnostných usmernení
COVID-19 vykoná predpísaným spôsobom a tajne označenie hlasovacieho lístku a svoj hlasovací
lístok vhodí do hlasovacej urny.
Predseda AS STU požiadal predsedníčku sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb
o návrhu na odvolanie doc. Bakošovej z funkcie prorektorky STU.
Sčítacia komisia AS STU po sčítaní hlasov konštatovala, že:
Počet členov senátu prítomných:
Počet vydaných hlasovacích lístkov :
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov sčítacej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

32
32
32
32
0

Návrh na odvolanie z funkcie prorektorky STU

Hlasujem
ZA

Hlasujem
PROTI

ZDRŽIAVAM
SA hlasovania

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.

28

1

3

Záver:
Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na odvolanie doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. z funkcie
prorektorky STU bol schválený akademickým senátom STU väčšinou hlasov.
AS STU schválil uznesenie č. 1. 5/2021 o odvolaní doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. z funkcie
prorektorky STU väčšinou hlasov.
Prof. Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora a predseda AS STU sa poďakovali doc.
Bakošovej v mene všetkých členov AS STU za vykonanú prácu vo funkcii prorektorky STU pre
vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov.
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K bodu 7/ - Rozdelenie dotácie súčastiam STU na rok 2021
Prof. Moravčík poverený výkonom funkcie rektora stručne informoval o materiáli, ktorý je
každoročne predkladaný na schvaľovací proces v grémiách STU. Tohoročný materiál je spracovaný
prehľadnejšie. STU zatiaľ funguje v provizóriu, ministerstvo každoročne mení pravidlá rozdeľovania
finančných pristriedkov.
Ekonomická komisia AS STU sa podrobne venovala na svojom zasadnutí dňa 24.05.2021
predloženému materiálu, najmä prediskutovala položky v zošitoch 3 a 4 tabuľkovej prílohy rozpisu
dotácie, za účasti predkladateľa a spracovateľa tohto materiálu.
EK AS STU po rozsiahlej diskusii navrhuje AS STU prijať uznesenie:
Akademický senát STU schvaľuje predložený rozpis dotácie na súčasti STU na rok 2021
s pripomienkami.
Pripomienky sú zhrnuté do piatich bodov s požiadavkou ich vypracovania do budúcnosti.
1. AS STU žiada vypracovať analýzu a návrh opatrení s cieľom zníženia nákladov na centrálnu
administratívu.
2. Analyzovať položku „Odborné databázy (EIZ) s celouniverzitným zameraním“ s cieľom
vylúčenia prípadných duplicít.
3. V súvislosti s položkou „CVT- upgrade hardvéru“ uviesť príjmy CVT v roku 2020.
4. Položku „Odmenenie excelentných výstupov tvorivej činnosti“ rozpísať na fakulty (členovia
EK hlasovali 5 za, 1proti, 2 zdržali).
5. Spolufinancovania nových projektov dohodnúť v AS STU pred ich podaním.
EK AS STU žiada na stredisku CAŠ v rámci rozpisu dotácie prednostne rekonštruovať objekty s
ohľadom na záväzky a vzťahy STU so športovými zväzmi, ktoré výstavbu objektov spolufinancovali
(prerokuje predseda EK s poverenou kvestorkou, o výsledku bude informovať na najbližšom zasadnutí
EK)
Diskusia:
Ing. Michalová, poverená funkciou kvestorky STU informovala prítomných, že na základe požiadavky
EK AS STU boli doplnené položky Výkazu ziskov a strát.
Do značne obsiahlej diskusie sa zapojilo viacero senátorov so svojimi diskusnými príspevkami, na
ktoré reagoval o. i. aj prof. Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora STU.
Senátor Hudec sa zapojil do diskusie a navrhol pozmeňujúci návrh uznesenia:
AS STU navrhuje zmenu účelu použitia sumy 93000.- EUR v bode 12 d/ pôvodne určenej na odmenenie
excelentných výstupov tvorivej činnosti, na zabezpečenie činnosti VSK komisie.
Ostatné jeho pripomienky sa týkali zachovania všetkých položiek v návrhu Rozpisu dotácie na rok
2021 bez zmeny.
Predseda AS STU prečítal prvý pozmeňujúci návrh a dal o ňom hlasovať:
AS STU navrhuje zmenu účelu použitia sumy 93.000.- EUR v bode 12 d/ určenej na odmenenie
excelentných výstupov tvorivej činnosti na zabezpečenie činnosti VSK komisie.
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 23 proti : 1 zdržal sa : 9 )
AS STU schválil pozmeňujúci návrh č. 1 väčšinou hlasov.
Senátor Chmelko v diskusii povedal, že v tomto návrhu rozpisu dotácie je prvýkrát samostatná položka
"ACCORD spolufinancovanie".
Vzhľadom na:
- súčetnárastuFEI+FIIT=1.324.631 EURO a súčet poklesov
FCHPT+SvF+SjF+MTF=1.771.416 EURO nedávajúci vyrovnanú sumu,
- primárny účel rozpisu dotácie,
- verejné vyhlásenie bývalého kvestora pri minuloročnom rozpise dotácie, že financovanie
ACCORDU je zabezpečené a nebude potrebné vyčleňovať prostriedky z dotácie,
- stav financií na účte z predaja majetku,
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- zakladanie precedensu do budúcnosti
podal pozmeňujúci návrh:
AS STU v materiáli Návrh rozpisu dotácie STU na r. 2021 v bode 12 písmeno d/ predposledná
odrážka (ekvivalent riadok 59 v zošíte 4 tabuľkovej časti) vypustiť čiastku 600.000 EURO a
financovanie tejto položky zabezpečiť mimo rozpisu dotácie 2021" - čím by si súčasti túto sumu
rozdelili podľa výkonov.
Predseda AS STU prečítal druhý pozmeňujúci návrh dal o ňom hlasovať:
AS STU v materiáli Návrh rozpisu dotácie STU na r. 2021 v bode 12 písmeno d/ predposledná odrážka
(ekvivalent riadok 59 v zošite 4 tabuľkovej časti) vypustiť čiastku 600.000 EURO a financovanie tejto
položky zabezpečiť mimo rozpisu dotácie 2021.
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 3 proti : 20 zdržal sa : 10 )
AS STU neschválil pozmeňujúci návrh č. 2.
Po ukončení hlasovania o oboch pozmeňujucich návrhoch predseda AS STU pristúpil k hlasovaniu
o návrhu uznesenia ako celku.
Návrh uznesenia č. 2. 5/2021:
Akademický senát STU schvaľuje predložený rozpis dotácie na súčasti STU na rok 2021 so
zapracovanou pripomienkou.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 27 proti : 0 zdržal sa : 6 )
AS STU schválil uznesenie č. 2. 5/2021 väčšinou hlasov.
K bodu 8/ - Výročná správa o hospodárení STU za rok 2020
Informáciu k tomuto materiálu podala Ing. Michalová, poverená výkonom funkcie kvestorky STU.
Výročná správa o hospodárení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2020 je
vypracovaná v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. § 20 ods. 1 písm. b) a podľa metodického
usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k výročnej správne o hospodárení
verejnej vysokej školy za rok 2020. Údaje vo výročnej správe vychádzajú z riadne vedeného
účtovníctva za rok 2020.
Prezentované výsledky zahŕňajú hospodárenie celej STU vrátane všetkých súčastí univerzity –
jednotlivých fakúlt, univerzitných pracovísk a účelových zariadení.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí. Členovia komisie žiadali
podrobnejšie členenie výdavkov na R-STU.
Návrh na uznesenie pre AS STU: AS STU schvaľuje výročnú správu o hospodárení STU za rok 2020
s pripomienkou:
- doplniť tabuľku nákladov a výnosov jednotlivých súčastí STU a pracovísk R-STU
Členovia EK AS STU odporúčajú zosúladiť sumarizáciu projektov v priloženom súbore so skutkovým
stavom a výsledkami hospodárenia.
EK AS STU prerokovala materiál a odporúča AS STU schváliť uznesenie navrhnuté predkladateľom.
s pripomienkou:
Akademický senát STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2020 a rozdelenie výsledku
hospodárenia v súlade s návrhom vo výročnej správe o hospodárení s pripomienkou.
Diskusia: neboli žiadne pripomienky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 3. 5/2021:
Akademický senát STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2020 a rozdelenie výsledku
hospodárenia v súlade s návrhom vo výročnej správe o hospodárení s pripomienkou.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 31 členov AS STU.
Hlasovanie :
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( za : 31 proti : 0 zdržal sa : 0 )
AS STU schválil uznesenie č. 3. 5/2021 jednomyseľne.
K bodu 9/ - Výročná správa o činnosti STU za rok 2020
Prof. Moravčík poverený výkonom funkcie rektora stručne informoval o materiáli, ktorý je
každoročne predkladaný na schvaľovací proces v grémiách STU a vyzval pani prorektorku Vitkovú,
aby materiál prezentovala. Pani prorektorka prof. Vitková informovala, že vzdelávanie na STU je
obsahovo inovované výsledkami tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti a aktuálnymi požiadavkami
spoločenskej praxe. V akademickom roku 2019/2020 sa uskutočňovalo na veľmi dobrej kvalitatívnej
a kvantitatívnej úrovni, ktorá bola pozitívne hodnotená aj vonkajším prostredím.
Činnosť univerzity v roku 2020 výrazne poznačila pandémia COVID-19 a z nej vyplývajúce
obmedzenia. V letnom semestri akademického roka 2019/2020 z tohto dôvodu prešla STU
na dištančné vzdelávanie v rámci všetkých vzdelávacích činností uskutočňovaných študijných
programov na všetkých troch stupňoch štúdia. Vďaka nasadeniu a flexibilite pedagogických,
vedeckých i nepedagogických zamestnacov i študentov sa podarilo zabezpečiť vzdelávacie činnosti
dištančnou metódou tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Kvalita poskytovaného
vzdelávania bola priebežne kontrolovaná na všetkých úrovniach. Skúškové obdobie v letnom semestri
bolo organizované dištančne, tiež štátne skúšky vrátane obhajob záverečných prác prebiehali najmä
prostredníctvom videokonferencie s použitím informačných a komunikačných technológií bez
fyzickej prítomnosti, pričom bol zabezpečený verejný priamy prenos štátnych skúšok.
Napriek podfinancovaniu je možné konštatovať, že vzdelávanie na STU je obsahovo inovované
výsledkami tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti a aktuálnymi požiadavkami spoločenskej praxe.
V akademickom roku 2019/2020 sa uskutočňovalo na veľmi dobrej kvalitatívnej a kvantitatívnej
úrovni, ktorá bola pozitívne hodnotená aj vonkajším prostredím. Aj napriek nútenému prechodu
na dištančné vzdelávanie STU v oblasti vzdelávania plní svoje poslanie dané jej zákonom
a formulované Dlhodobým zámerom vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej
tvorivej činnosti STU.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál so zapracovanými pripomienkami a odporúča
prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o činnosti
STU za rok 2020.
Pedagogická komisia AS STU prerokovala materiál bez pripomienok a odporúča prijať k
predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o činnosti
STU za rok 2020 bez pripomienok.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál s pripomienkou :
Členovia EK odporúčajú zosúladiť sumarizáciu projektov v priloženom súbore so skutkovým stavom
a výsledkami hospodárenia.
Po zapracovaní pripomienky odporúča prijať na rokovaní AS STU uznesenie navrhované
predkladateľom:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o činnosti
STU za rok 2020.
Diskusia:
Senátor Bittera sa opýtal, prečo projekty nesedia so skutkovým stavom a prečo vypadla publikačná
činnosť. Prorektorka Vitková odpovedala, že ÚVaV dodával podklady z VR a KR a ich pripomienky
boli zapracovávané. Ďalej povedala, že publikačná činnosť je spracovaná a presne rozpísaná v prílohe
k materiálu.
Viac príspevkov do diskusie nebolo.
Návrh uznesenia č. 4. 5/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Výročnú správu o činnosti
STU za rok 2020 so zapracovanou pripomienkou.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
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Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 0 )
AS STU schválil uznesenie č. 4. 5/2021 jednomyseľne.

K bodu 10/ - Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok
STU
Prof. Moravčík poverený výkonom funkcie rektora uviedol materiál a požiadal JUDr. Michaličku, aby
o predloženom materiáli informoval: materiál je predkladaný z dôvodu potreby zmeny vnútorného
predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU na základe novely zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účinnej od 01.04.2021,
ktorou sa doplnil § 96b zákona, upravujúci poskytovanie tehotenského štipendia z prostriedkov
štátneho rozpočtu. Ide tu vlastne o zosúladenie Štipendijného poriadku zo zákonom.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať k predloženému materiálu na
rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
“Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.”
Pedagogická komisia AS STU prerokovala material bez pripomienok a odporúča prijať k
predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 5. 5/2021:
Akademický senát STU schvaľuje Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 0 )
AS STU schválil uznesenie č. 5. 5/2021 jednomyseľne.
K bodu 11/ - Návrh Dodatku číslo 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií
STU
Prof. Moravčík poverený výkonom funkcie rektora uviedol materiál a požiadal predkladateľa
a zároveň aj spracovateľa materiálu prof. Kotuliaka, dekana FIIT STU, aby podal informácie k tomuto
materiálu. Materiál bol vypracovaný z dôvodu potreby aktualizácie Štatútu FIIT STU a jeho
zosúladenia s relevantnou platnou právnou úpravou. Postup je v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Štatút Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave bol schválený Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa
16.02.2004 v znení dodatku číslo 1 schváleného Akademickým senátom STU 21.04.2008 a dodatku
číslo 2 schváleného Akademickým senátom STU dňa 31.05.2010 (ďalej aj ako „Štatút FIIT STU“).
Predkladaný Dodatok číslo 3 k Štatútu FIIT STU bol schválený Akademickým senátom Fakulty
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj „AS
FIIT STU“) dňa 11.05.2021.
Legislatívna komisia AS STU sa na svojom zasadnutí zaoberala predloženým materiálom a na základe
diskusie prijala pripomienky k tomuto materiálu, ktoré však nemenia obsah, išlo viac menej o formálne
pripomienky.
LK AS STU navrhuje úpravu Dodatku č. 3 ku Štatútu FIIT, ktorá je formálna, nie vecného charakteru.
Ide o zosúladenie na základe zmien, ktoré boli dodatkom 3 vykonané v Štatúte FIIT a týkajú sa
Vedeckej rady FIIT.
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Na základe pripomienky navrhuje LK AS STU úprava bodu 11 Dodatku č. 3 ku Štatútu nasledovnom
znení:
„11. V čl. 12 sa pôvodné body 5 a 6 prečíslujú na body 7 a 8 a čl. 13 sa vypúšťa.“
Uvedenú zmenu je potrebné zapracovať aj do úplného znenia Štatútu FIIT.
Navrhovaná pripomienka bola zo strany predkladateľa akceptovaná.
Následne dala predsedníčka LK AS STU o pripomienke hlasovať:
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený materiál a na základe výsledkov odporúča
prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom so
zapracovanou pripomienkou LK AS STU.
“Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Dodatku číslo 3 k
Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
so zapracovanou pripomienkou”.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 6. 5/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Dodatku číslo 3 k
Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
so zapracovanou pripomienkou.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 0 )
AS STU schválil uznesenie č. 6. 5/2021 jednomyseľne.
K bodu 12/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Slovenskej
technickej univerzity na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
Ing. Michalová, poverená výkonom funkcie kvestorky upozornila na preklep v bode 16. dodatku
k NZ, kde je uvedená doba nájmu do 2021, ale správne má byť do 2024.
Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní materiálu, neboli žiadne pripomienky a odporúča
prijať uznesenie:
AS vyslovuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
podľa predloženého materiálu.
Diskusia: Neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 7. 5/2021:
Akademický senát STU schvaľuje žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku
uvedeného v tabuľke číslo 1 až 19 tohto materiálu.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
(za: 33 proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7. 5/2021 jednomyseľne.
1.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

6/6, s. r. o., Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava, IČO: 44 498 420
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 55467/B
dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 13/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 01.06.2017 do 31.05.2021 sa od 01.06.2021 predlžuje doba trvania nájmu;
dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory na ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6,
Bratislava, nachádzajúci sa na prízemí miestnosť č. 02NB 0129 – čakáreň o výmere 12,24m2
a miestnosť č. 02NB 0130 – ambulancia o výmere 31,62m2 do 31.05.2025,
predmet nájmu spolu vo výmere: 43,86 m2
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore očný lekár
01.06.2017 - 31.05.2025

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

3.

EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, IČO:
31 329 209
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29396/N.
dodatkom č.2 k Nájomnej zmluve č. 07/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.06.2017 do 31.05.2021 sa od 01.06.2021 predlžuje
doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory: bývalá trafostanica
o celkovej výmere 20,00 m2, nachádzajúca sa v areáli FCHPT STU, parc. číslo 8115/11,
súp. číslo 2921, Radlinského 9, Bratislava, do 31.05.2025,
predmet nájmu spolu vo výmere: 20,00 m2.
dočasné skladové priestory v rámci podnikania.
01.06.2017 - 31.05.2025
Skladový priestor (20,00 m2) – 25,00 €/m2/rok, t. j. 500,00 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 125,00 €,
nájomné spolu ročne: 500,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
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

Nájomca:

MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava, IČO: 44 729 081
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57935/B
dodatkom č. 6 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 17/2015 R - STU
spolu s dodatkami č. 1 až 5 s dobou nájmu od 01.05.2015 do 30.04.2021 sa od 01.05.2021
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný majetok nachádzajúci sa na ul. Vazovova 5
v Bratislave, časť pozemku označený ako parkovacie miesto č. 2,8,9 o celkovej výmere
28,79m2 do 30.04.2022,
predmet nájmu: 3 parkovacie miesta
parkovanie osobného motorového vozidla
01.05.2015 – 30.04.2022
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00 €/rok/1 státie,
nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 1 950,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za
a energie:
Predkladá:
4.

miestnosť č. 02NB 0130 – ambulancia (31,62 m2) – 34,00 €/m2/rok, t. j. 1 075,08 €/rok,
miestnosť č. 02NB 0129 – čakáreň (12,24 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 183,60 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 314,67 €,
nájomné spolu ročne: 1 258,68 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať
štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po uplynutí daného
štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po
uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od dodávateľov
energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU

Nájomca:

služby

---------------------------vedúci ÚPaKR R-STU
MUDr. Silvia Sýkorová, s.r.o., Kadbárová 70, 831 51 Bratislava, IČO: 44 530 935
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55919/B

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
5.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:

dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 61/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
na prízemí v objekte ŠD Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53 v BA, miestnosť č.
5 (ambulancia) o výmere 23,50 m2, miestnosť č. 6 (ambulancia) o výmere 17,00 m2
miestnosť č. 17 (čakáreň) o výmere 17,50 m2, miestnosť č. 4 (WC) o výmere 2,30 m2,
spoločné priestory o výmere 1,00 m2 do 30.06.2023,
predmet nájmu spolu: 61,30 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti.
01.07.2015 – 30.06.2023
miestnosť č. 5 (23,50 m2) -34,00 €/m2/rok, t. j. 799,00 €/rok,
miestnosť č. 6 (17,00 m2)– 34,00 €/m2/rok, t. j. 578,00 €/rok,
miestnosť č. 17 (17,50 m2) 10,00 €/m2/rok, t. j. 175,00 €/rok,
miestnosť č. 4 (2,30 m2) - 10,00 €/m2/rok, t. j. 23,00 €/rok,
spoločné priestory (1,00 m2) - 7,00 €/m2/rok, t. j. 7,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 395,50 €,
nájomné spolu ročne: 1 582,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou
do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr
od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny
rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo
dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
A.A. Service, spol. s.r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 35 807 601
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23637/B
dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 35/2016 R-STU o nájme nebytový priestorov spolu
s dodatkom č. 1 až č. 4 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021
predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa
na 1. poschodí v objekte ŠD Mladosť, v budove na ulici Staré Grunty č. 53 v BA, miestnosť
č. 106a (kancelária) o výmere 6 m2 do 30.06.2022,
predmet nájmu spolu: 6,00 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom kancelárie
01.07.2015 – 30.06.2022
kancelária (6,00 m2) – 62,00 €/m2/rok, t. j. 372,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 93,00 €,
nájomné spolu ročne: 372,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou
sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný
kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
LIFEBUTTON s. r. o., Lovecká 874/11, 917 01 Trnava, IČO: 51 294 028
nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 49136/T
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove
FEI STU, na ulici Ilkovičova č.3 v Bratislave v budove E na druhom nadzemnom podlaží,
kancelársky priestor č. 208 o výmere 13,22 m2,
predmet nájmu spolu: 13,22 m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za
a energie:

služby

Predkladá:
7.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za
a energie:

8.

služby

Michael Krky , Mierová 318/18, 821 05 Bratislava, IČO: 42 808 72
nájomca je zapísaný v registri občianskych združení vedenom minv SR pod reg. číslom
VVS/1-900/90-35920
dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa Námestí slobody č. 19
v BA pozostávajúci z nebytového priestoru v suteréne budovy vľavo – chodba pri aule
o výmere 1 m2 .
predmet nájmu spolu: 1,00 m2
priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.05.2021 – 30.04.2026
Nebytový priestor ( 1,00 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 15,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 3,75 €,
nájomné spolu ročne: 15,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
Náklady za dodávku energií a poskytovanie služieb budú zálohovo fakturované
nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnení, ako opakované
plnenie. Splatnosť zálohových faktúr je 7 kalendárnych dní. Výška zálohových platieb
bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.

Predkladá:
Vedenie STU
prerokovalojdňa:

dekan FAD STU
24.05.2021

Nájomca:

MATADOR Automation, s. r. o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 50 517 708
nájomca je zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro., vložka č.: 33680/R
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove
FEI STU, na ulici Ilkovičova č.3 v Bratislave v budove D v suteréne, laboratórny priestor č.
S 09 a č. S 10 o výmere 27,32 m2,
predmet nájmu spolu: 27,32 m2.
laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.05.2021 – 30.04.2024
laboratórny priestor (27,32 m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 901,56 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 225,39 €,
nájomné spolu ročne: 901,56 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred. 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.
dekan FEI STU

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za
a energie:

Predkladá:
9.

01.05.2021 – 30.04.2024
kancelársky priestor (13,22 m2) – 102,00 €/m2/rok, t. j. 1 348,44 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 337,11 €,
nájomné spolu ročne: 1 348,44 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne
vopred. 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.
dekan FEI STU

Nájomca:

služby

SANOSIL SK s.r.o., Holekova 1, 811 04 Bratislava, IČO: 46 631 348
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80907/B

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za
a energie:

služby

Predkladá:
10.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
11.

Nájomca:

1

Dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 4/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov
s dobou nájmu od 01.11.2018 do 30.11.2022 sa od 01.06.2021 mení predmet nájmu;
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT STU na
Radlinského ulici č. 9 v BA, pozostávajúci zo skladu č. S-134 o výmere 12 m2
a príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 2,34 m2,
predmet nájmu: 14,34 m2.
Podnikateľská činnosť nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania.
01.11.2018 – 30.11.2022
skladová miestnosť č. S-134 (12 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 240,00 €/rok,
spoločné priestory (2,34 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 35,10 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 68,78 €,
nájomné spolu ročne: 275,10€/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka. Výška zálohových platieb
bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po
uplynutí štvrťroka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude
vrátený nájomcovi formou zápočtu.
dekan FCHPT STU
Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Bernolákova 2716/1, Bratislava, nezisková organizácia
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 39/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.09.2020 do 31.08.2021 sa od 01.09.2021 predlžuje
doba trvania nájmu, dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa
v objekte ŠD Juraja Hronca, v budove na Bernolákovej ulici č. 1 v BA, miestnosť č. 1.01
(schodisko/závetrie) o výmere 7,44 m2, miestnosť č. 1.02 (chodba/šatňa) o výmere 16,68 m2,
miestnosť č. 1.03 (herňa – denná miestnosť) o výmere 65,70 m2, miestnosť č. 1.04 (chodba)
o výmere 3,30 m2, miestnosť č. 1.05 (spálňa detí) o výmere 44,27 m2, miestnosť č. 1.06
(umyváreň detí) o výmere 12,88 m2, miestnosť č. 1.07 (miestnosť pre upratovačku) o výmere
3,54 m2, miestnosť č. 1.08 (hala) o výmere 6,05 m2, miestnosť č. 1.09 (jedáleň –kapacita 14
detí) o výmere 21,54 m2, 1.10 (kuchynka) o výmere 6,38 m2, miestnosť č. 1.11 (denná
miestnosť - učitelia) o výmere 12,91 m2, miestnosť č. 1.12 (WC učitelia) o výmere 1,79m2,
na 1. podzemnom podlaží: miestnosť č. -1.1a (chodba a schodisko) o výmere 3,49 m2,
miestnosť č. -1.12 (sušiareň) o výmere 19,53 m2, miestnosť č. -1.13 (zádverie –
chodba) o výmere 9,87 m2, miestnosť č. -1.13a (práčovňa) o výmere 4,7 m2miestnosť č. -1.13b
(práčovňa) o výmere 4,7 m2, miestnosť č. -1.14 (sklad-kočikáreň) o výmere 19,39 m2
(ďalej tiež „priestory v suteréne“) do 31.08.2026,
predmet nájmu spolu: 264,16 m2.
Zariadenie pre školstvo – materská škola
01.09.2020 – 31.08.2026
zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške (predmet nájmu spolu o výmere 246,16m2)
– 1,00 €/ rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou
do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od
dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/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.

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Nájomca bude nebytový priestor užívať ako rysovňu.

Doba nájmu:
Nájomné:

17.05.2019 – 31.10.2021
miestnosť č. 02NB -04337 (124,27m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 124,27 €/rok,
nájomné sa hradí v celosti vopred
nájomné spolu ročne: 124,27 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
12.

900/90 –17701-2
dodatkom č.2 k Nájomnej zmluve č. 71/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu
s dodatkom č.1 s dobou nájmu od 17.05.2019 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 predlžuje doba
trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na treťom
poschodí v objekte ŠD Nikosa Belojanisa, v budove na Wilsonovej ulici č. 10 v BA, miestnosť
č. 02NB -04337 (rysovňa) o výmere 124,27m2 a príslušenstvom nebytového priestoru je aj
pomerná časť spoločných priestorov (chodba a WC) do 31.10.2021,
predmet nájmu spolu: 124,27m2.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90
–
17701
dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 23/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 17.05.2018 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 čiastočne mení predmet nájmu (ŠD
Dobrovičova) a predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový
priestor na
 ŠD Mladá Garda
č. 01 HS 01 0013 o výmere 6,13 m2 blok S prízemie (časť miestnosti)
č. 01 HI -1 0097 o výmere 13,45 m2 blok I suterén
 ŠD Jura Hronca
č. 02HB 03 222 o výmere 15,20 m2 blok B
č. 02HA 04 300 o výmere 14,44 m2 blok A
č. 02HB 12 1122 o výmere 15,20 m2 blok B
 ŠD Nikosa Belojanisa
č. 02NB 03 236 o výmere 6,27 m2 2. poschodie
č. 02NB 04 336 o výmere 7,30 m2 2. poschodie
 ŠD Dobrovičova
č. S 06 o výmere 23,25 m2 suterén
 ŠD Mladosť
č. 114,115,116 o výmere 42,44 m2 blok C
č. 3 o výmere 36,30 m2 blok I - 1. nadzemné podlažie ( D – prízemie)
č. 027 o výmere 68,10 m2 blok I – 1. podzemné podlažie ( D – znížené prízemie )
č. 026 o výmere 5,70 m2 blok I – 1. podzemné podlažie ( D – znížené prízemie )
č. 017 o výmere 24,10 m2 blok I – 1. podzemné podlažie ( D – znížené prízemie )
č. 019 o výmere 8,72 m2 blok I – 1. podzemné podlažie ( D – znížené prízemie )
do 31.10.2021
predmet nájmu: 286,60 m2.
Nájom sa zriaďuje za účelom potreby zabezpečenia internátnej siete.
17.05.2018 – 31.10.2021

Zápisnica č. 5/2021 AS STU zo dňa 31.5.2021

Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
13.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
14.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Nebytové priestory spolu (286,60 m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j. 2 006,20 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 501,55 €,
nájomné spolu ročne: 2 006,20 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90
–
17701 – 2
dodatkom č.1 k Nájomnej zmluve č. 19/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou
nájmu od 01.06.2018 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 predlžuje doba trvania nájmu;
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD Mladá Garda, Račianska ulica v BA,
nachádzajúci sa na prvom, druhom a treťom poschodí pozostávajúci z miestností č. 01 HJ 2
0200 – študovňa o výmere 28,33m2, miestnosť č. 01 HJ 3 0300 – študovňa o výmere 28,33m2,
miestnosť č. 01 HJ 4 0400 – študovňa o výmere 28,33m2 do 31.10.2021,
predmet nájmu spolu: 84,99m2.
študovňa
01.06.2018 – 31.10.2021
miestnosti (84,99m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 84,99 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 21,25 €,
nájomné spolu ročne: 84,99 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
---riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90
–
17701-2
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 22/2016 R-STU spolu s dodatkami č.1 a č. 2 s dobou
nájmu od 15.04.2016 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 sa predlžuje doba trvania nájmu;
dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí
v objekte ŠD Juraja Hronca, v budove na Bernolákovej ulici č. 1 v BA, miestnosť č. 02HA 02 120 (sklad) o výmere 21,96 m2, miestnosť č. 02HA - 02 121 (sklad) o výmere 21,04 m2
do 31.10.2021,
predmet nájmu spolu: 43,00 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať ako úschovňu bicyklov pre svojich členov
občianskeho združenia (študenti STU)
15.04.2016 – 31.10.2021
sklad (43,00m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 43,00 €/rok,
nájomné sa hradí v celosti vopred
nájomné spolu ročne: 43,00 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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
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Predkladá:
15.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:
Predkladá:
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Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90
–
17701 – 2
dodatkom č. 4 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 9708/0003/15 (29/2015 R-STU) spolu s dodatkami č.1
až č. 3 s dobou nájmu od 01.05.2015 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 sa predlžuje doba
trvania nájmu – dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD Dobrovičova v BA,
nachádzajúci sa na 1. poschodí, pozostávajúci z miestnosti č. 115 – študovňa o výmere
54,34m2 do 31.10.2021,
predmet nájmu spolu: 54,34m2.
študovňa
01.05.2015 – 31.10.2021
miestnosť č. 115 (54,34m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 54,34 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 13,59 €,
nájomné spolu ročne: 54,34 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
---riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Happy PC, s. r. o., Pribišova 21, 841 05 Bratislava, IČO: 46 665 170
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 81388/B.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 54/2016 R-STU o nájme nebytových
priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2016 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021
predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor v ŠD Mladá
Garda, na ul. Račianska 103 v Bratislave, ktorý sa nachádza v suteréne na bloku „D“
pozostávajúci z miestnosti č. 01 HD –1 0067 o výmere 23,63 m2 do 30.06.2024,
predmet nájmu spolu: 23,63 m2.
Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom skladovania hudobných nástrojov
a činností s tým spojených, najmä preskúšanie ich funkčnosti.
01.07.2016 – 30.06.2024
miestnosť č. 01 HD –1 0067 (23,63m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 472,60 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 118,15 €,
nájomné spolu ročne: 472,60 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1 nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do
15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od
dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia vyúčtovania nájomcovi

Predkladá:
17.

Nájomca:
Predmet nájmu:

riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Ynet, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 36 067 423
nájomca je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90
– 17701-2
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 78/2015 R-STU spolu s dodatkom č.1 s dobou nájmu
od 01.11.2015 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne
nepotrebného majetku; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte ŠD Mladosť, Staré Grunty
53 v Bratislave, na prízemí bloku I (D- prízemie ) - miestnosť č. 4 (študovňa, označená ako
netlab) o výmere 53,50 m2 a na druhom poschodí bloku - miestnosť č. 202 (študovňa)
o výmere 40,83 m2, miestnosť č. 210 (študovňa) o výmere 97,44 m2, miestnosť č. 212
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Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
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Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

(študovňa) o výmere 77,36 m2, miestnosť č. 201 (sociálne zariadenie) o výmere 38,48 m2,
miestnosť č. 204/207 (chodba) o výmere 11,30 m2, miestnosť č. 211 ( serverovňa) o výmere
3,19 m2, miestnosť č. 209 (archív) o výmere 13,58 m2, miestnosť č. 208 (kuchynka) o výmere
13,58 m2 do 31.10.2021,
predmet nájmu spolu: 349,26 m2.
Nájomca bude nebytové priestory užívať ako študovňu pre potreby ubytovaných
študentov STU v študentskom domove Mladosť.
01.11.2015 – 31.10.2021
Nebytové priestory spolu (349,26 m2) – 1,00 €/m2/rok, t. j. 349,26 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 87,32 €,
nájomné spolu ročne: 349,26 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
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.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
ZO-MA, s. r. o., Tobrucká 2, 811 02 Bratislava, IČO: 44 072 694
nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 51418/B.
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 93/2019 R-STU o nájme nebytových
priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 05.07.2019 do 30.06.2021 sa od 01.07.2021
predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor v ŠD Mladá
Garda, na ul. Račianska 103 v Bratislave, ktorý sa nachádza v suteréne na bloku „K“
pozostávajúci z miestnosti č. 01 HK –1 0127 o výmere 24,00 m2 do 30.06.2024,
predmet nájmu spolu: 24,00 m2.
Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti ako skladový priestor.
05.07.2019 – 30.06.2024
miestnosť č. 01 HK –1 0127 (24,00 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 480,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 120,00 €,
nájomné spolu ročne: 480,00 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1 nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ
fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po
uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do
15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od
dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia vyúčtovania nájomcovi

Predkladá:
19

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:

riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 30
792 975
nájomca je nezisková organizácia – škola zapísaná v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v budove na Pionierskej
ulici č. 15 v Bratislave na 2. poschodí, pozostávajúci z kancelárií s rozlohou 592,50 m2,
učební a laboratórií s rozlohou 205,50 m2, technických miestností (sociálne zariadenia,
kuchynka, miestnosti pre upratovačku) s rozlohou 77,90 m2, chodieb s rozlohou 222,70 m2,
predmet nájmu spolu: 1.098,60 m2.
prevádzkovanie výchovno-vzdelávacieho procesu – prevádzkovanie súkromnej školy
01.07.2021 – 30.06.2028
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Nájomné:

Náklady za
a energie:

služby

Predkladá:

kancelárie (592,50 m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 35.550 €/rok,
učebne a laboratória (205,50 m2) – 70,00 €/m2/rok, t. j. 14.385,00 €/rok,
technické miestnosti (77,90 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 1.168,50 €/rok,
chodby (222,70 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 4.454,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 13.889,38 €,
nájomné spolu ročne: 55.557,50 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Záloha na úhrady za služby:
- elektrická energia v sume 255,00 € s DPH/3 mesiace
- teplo v sume 831,00 € s DPH/3 mesiace
- voda v sume 264,00 € s DPH/3 mesiace
sa hradí štvrťročne vopred vo výške 1.350,00 € s DPH/3 mesiace.
Po uplynutí polroka vystaví STU zúčtovanie nákladov za spotrebu energií za uvedený
polrok – najneskôr do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí polroka. Úhradu
vyúčtovacej faktúry vykoná nájomca na základe vystavenej faktúry zo Strojníckej fakulty
STU so splatnosťou 15 kalendárnych dní od jej vystavenia.
dekan SjF STU

K bodu 13/ - Rôzne
 k bodu 13.1 Predseda AS STU vyzval senátora za ŠČ AS senátora Ekeho, aby informoval
o svojom návrhu predloženého materiálu, ktorý senátori vopred nedostali na preštudovanie –
Verejné poďakovanie študentom a študentkám iniciatíve Za Našu FIIT. Senátor Eke prečítal
obsah materiálu, kde žiada, aby AS STU schválil uznesenie o verejnom poďakovaní sa
študentom iniciatívy Za Našu FIIT, ktorí získali ocenenie Biela vrana.
Viacerí senátori vyslovili otázku, prečo sa má AS STU zaoberť týmto materiálom a či senátor
Eke konzultoval s niekým svoj návrh. Senátor Eke odpovedal, že je to jeho vlastná iniciatíva
a s nikým obsah nekonzultoval.
Senátor Eke trval na hlasovaní o svojom návrhu, preto dal predseda AS STU hlasovať o tomto
materiáli.
Návrh uznesenia č. 8. 5/2021:
Akademický senát STU verejne Ďakuje študentom a študentkám inicatíve Za Našu FIIT, ktorí získali
ocenenie Biela vrana a v neľahkých časoch zastupovali hlas študentov túžiacich po čestnosti a kvalite
na svojej fakulte i univerzite a nebáli sa postaviť za svoje hodnoty.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 23 členov AS STU.
Na základe počtu prezentujúcich sa senátorov AS STU nebol uznášania schopný, preto sa o
schválení uznesenia navrhovaného predkladateľom nehlasovalo.
 Najbližšie zasadnutie AS STU, na ktorom sa uskutočnia voľby kandidáta na rektora STU sa
bude konať dňa 28.06.2021 o 14:00 hod. na 3.poschodí rektorátu STU, Vazovova 5, Bratislava
 Predsedníctvo AS STU sa bude konať dňa 14.06.2021 o 14:00 hod.
Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie ukončil.

Marián Peciar, v. r.
predseda AS STU
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Čaplovič, v. r.

.....................................

Štefan Stanko, v. r.

....................................

Zapísala dňa 31.05.2021: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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