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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 

BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 2 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave,             ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. apríla 2022 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča  STU. 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov 

Ospravedlnení: I. Hudec (FCHPT), R. Riedlmajer (MTF) B. Šulgan. (FCHPT),  Z. Dyrčíková 

(FCHPT), J. Erdélyi (FIIT) 

Neospravedlnení: P. Vojtek (FAD) 

  

Hostia: O. Moravčík, Ľ. Vitková, M. Bittera, Š. Stanko,  R. Igliar, V. Slezák (SR STU),  M. 

Michalička, , J. Rybanský 

Ďalší účastníci: 

A. Daneková, E. Hubeková, M. Kráľ 

  

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu STU otvoril a viedol jeho predseda Marián Peciar. Zároveň 

privítal prítomných senátorov, rektora, prorektorov, kvestora, predsedu SR STU a  hostí. 

 

 

 

K bodu 2/ - Odovzdanie osvedčenie za člena ŠČ AS STU 

Na uvoľnené miesto po Barbore Junasovej nastúpil dňa 02.02.2022 zvolený náhradník Andrej 

Dorušinec, ktorému predseda AS STU odovzdal osvedčenie za riadneho člena AS STU. 

Predsedníčka Stálej volebnej komisie AS STU J. Zajacová informovala o doplňujúcich voľbách do 

ŠČ AS STU za volebný obvod ÚM STU dňa 30.3.2021. SVK AS STU overila platnosti protokolov 

z volieb na zasadnutí komisie dňa 25.04.2022. 

Predsedovi AS STU bol doručený Protokol z doplňujúcich volieb členov a náhradníkov študentskej 

časti AS STU na funkčné obdobie 2022 – 2023 za volebný obvod ÚM.  

Predsedníčka SVK AS STU informovala, že doplňujúce voľby do ŠČ AS STU prebehli vo 

volebnom obvode v zmysle platných „Zásad volieb do akademického senátu STU“, čl. 9.a neboli 

podané žiadne podnety na preverenie ich priebehu a právoplatnosti. 

 

Na základe výsledku doplňujúcich volieb za ŠČ AS STU dňa 30.03.2022 na Ústave manažmentu 

STU bol zvolený Bc. Filip Kušnír. 

 

Predseda AS STU odovzdal p. Kušnírovi osvedčenie za riadneho člena AS STU a  konštatoval, že 

obsadenie všetkých mandátov senátorov AS STU je kompletné. 

 

K bodu 3/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, 

voľby členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU 

a obsadenie komisií AS STU novými senátormi ŠČ AS STU 

 

Prezentovalo sa  38 členov AS STU. 

 

Za skrutátorov sú navrhnutí: 

P. Nahálka a P. Hubinský 
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 
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 Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 38 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 
 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí: 

F. Ridzoň a S. Jágriková 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 37 proti : 0 zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Za členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU a pre tajné voľby 

na obsadenie členov ekonomickej komisie a pedagogickej komisie AS STU novými senátormi ŠČ 

AS STU (bodu 6 a 7 programu  zasadnutia senátu) boli navrhnutí: 

1. Andrej Majstrík 

2. Karin Maliniaková 

3. Sandra Jágriková 

 

K návrhu zloženia sčítacej komisie nemal nikto iný návrh. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 38   proti : 0   zdržal sa : 0 ) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Členovia komisie si za svojho predsedu zvolili Ing. Andreja Majstríka 

 

Za členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné voľby na obsadenie členov študentskej komisie 

AS STU novými senátormi ŠČ AS STU (bodu 7 programu zasadnutia senátu pre voľbu do 

študentskej komisie) boli navrhnutí: 

1. Samuel Jankove  

2. Karin Maliniaková 

3. Sandra Jágriková 

 

K návrhu zloženia sčítacej komisie nemal nikto iný návrh. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 38   proti : 0  zdržal sa : 0 ) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Členovia komisie si za svojho predsedu zvolili Bc. Samuela Jankove 

 

Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU schváleného na PAS AS STU 

11.04.2022: 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Odovzdanie osvedčení za člena ŠČ AS STU 

3. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľby 

členov sčítacej komisie ŠČ AS STU pre tajné voľby podpredsedu ŠČ AS STU a obsadenie 

komisií AS STU novými senátormi ŠČ AS STU 
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4. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 

28.02.2022 

5. Aktuálne otázky STU 

6. Tajná voľba podpredsedu ŠČ AS STU 

7. Tajná voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za ŠČ AS STU 

8. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

9. Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

10. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

11. Rôzne 

 

Predseda AS STU sa opýtal, či  má niektorý senátor návrh na úpravu programu. Žiadne návrhy na 

úpravu neboli predložené. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu programu rokovania AS STU  hlasovať. 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 38 proti : 0 zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Akademický senát sa bude riadiť schváleným programom zasadnutia. 

 

K bodu 4/ - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 

AS STU dňa 28.02.2022 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 28.02.2022 neboli doručené žiadne pripomienky. 

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky 

neboli vznesené. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 28.02.2022 – neboli žiadne. 

 

Prehľad udalostí od zasadnutia AS STU 28.02.2022: 
 

 Zasadnutie P AS 14.03.2022 o 14:00 hod. 

Predsedníctvo sa na zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 28.03.2022. Rektor STU 

nepredložil žiadne body na rokovanie AS STU a ani Predsedníctvo AS STU nemalo na rokovanie 

žiadne body. Preto bolo zasadnutie AS STU uvedené v pláne rokovaní na 28.03.2022 zrušené, 

o čom boli senátori AS STU informovaní dňa 16.03.2022. 

 

 Zasadnutie P AS 11.04.2022 o 14:00 hod. 

Predsedníctvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 25.04.2022. 

 

Prerokovalo informáciu o uskutočnených doplňujúcich voľbách do Študentskej časti AS STU 

študentskou časťou akademickej obce Ústavu manažmentu. Zvoleným senátorom sa stal Bc. Filip 

Kušnír (43 hlasov). 

 

Predsedníctvo AS sa zaoberalo  aj potrebou voľby podpredsedu ŠČ AS STU, ktorý je zároveň 

členom P AS STU a volieb členov komisií AS STU novými senátormi ŠČ AS STU. Za prípravu 

volieb je zodpovedný predseda ŠČ AS STU Ing. Majstrík. 

 

Ďalšia krátka diskusia sa týkala stavu schvaľovania novely Zákona o VŠ. V čase konania zasadnutia 

P AS ešte nebola novela podpísaná prezidentkou SR. Zverejnenie novely v zbierke zákonov sa 

uskutočnilo v piatok 22.04.2022 a novela nadobudla účinnosť v pondelok 25.04.2022!!! 
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Na zasadnutí P AS bol diskutovaný aj  problém rozpisu dotácie na VŠ. 

 

Novela zákona stanovuje odlišný postup schvaľovania ako doteraz: 

§9 ods. (1)  písm. b) 

AS schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy: 

1. dlhodobý zámer verejnej vysokej školy, 

2. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, 

3. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti 

verejnej vysokej školy, 

4. rozpočet verejnej vysokej školy, 

5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na 

súčasti verejnej vysokej školy, 

písm. c) 

prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo 

štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy, 

 

Rovnako sa mení aj schvaľovanie výročných správ: 

písm. k) 

schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej 

vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej 

školy, 

písm. l) 

schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) až f) pred ich 

predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu 

alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) 

považujú za hmotný majetok, 

 

Predseda AS STU informoval senátorov, že o potrebných najbližších krokoch vyplývajúcich 

z novely Zákona o VŠ bude hovoriť podrobnejšie pán rektor. 

 

Predseda AS STU informoval členov P AS o vymenovaní 2 zvolených členov SR STU ministrom 

ŠVVaŠ SR; 

Keďže od zvolenia doc. Hruštinca a Ing. Podmanického za členov SR STU (AS STU 29.11.2021) 

minister nereagoval, zaslal predseda AS STU prof. Peciar mailom 28.03.2022 žiadosť o poskytnutie 

informácie podľa Zákona 211/2000 Z. z. a požiadal aj predsedu SR STU Ing. Slezáka, aby sa pána 

ministra rovnako opýtal, v čom je problém pri vymenovaní nových členov SR STU. 

Obratom dňa 31.03.2022 minister Gröhling oboch vymenoval, o čom predseda AS STU dostal 

oficiálnu informáciu dňa 07.04.2022. 

Takže SR STU má už obsadené všetky miesta konkrétnymi osobami. Novela zákona o VŠ stanovuje 

nové pravidlá obsadenia členov SR a všetci členovia, aj aktuálne zvolení členovia skončia svoj 

mandát najneskôr 30. novembra 2022. 

D i s k u s i a: neboli žiadne príspevky 

 

Predseda AS STU požiadal  rektora STU o podanie informácií o aktuálnych otázkach STU. 

 

K bodu 5/ -  Aktuálne otázky STU 

 novela Zákona o VŠ – aktuálne informácia  

 v piatok 22.4.2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon z 23. marca 2022 č. 

137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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 na STU bola zriadená pracovná skupina pre adaptáciu novely VŠ zákona (PSAN), 

ktorá sa zaoberá;  

• identifikáciou hlavných otázok a nejasnosti vyplývajúcich z novely 

všeobecne (napr. ako budú fungovať samosprávne orgány po vnútorných 

voľbách na fakultách) 

• identifikáciou nastavení a kompetencií vedenia STU a iných grémií 

• analýzou vnútorných predpisov, pripadne nových či inovovaných predpisov 

a prislúchajúcich zodpovedností  

• vytvorením časového harmonogramu potreby dokumentov podľa nového 

zákona alebo iných súbežných procesov (akreditácia a podobne) 

 

 dňa 17.05.2022 sa uskutoční riadne zasadnutie Správnej rady STU (zrejme posledné 

v aktuálnom zložení) 

 

 Informácia k predaju ÚZ STU v Gabčíkove – predaj nehnuteľnosti 

 kupujúci (spoločnosť B.D.B. GROUP, s. r. o.) vzišiel z výsledku obchodnej verejnej 

súťaže (ako jediný záujemca), ktorú v mene STU realizovala spoločnosť Colliers 

International, spol. s r. o. na základe zmlúv o sprostredkovaní 

 celková kúpna cena 3.589.000€ 

• pôvodná hodnota nehnuteľností bola v zmysle právnych predpisov určená 

znaleckým posudkom vo výške 7.170.000 €.  

• konečná kúpna cena bola určená na základe návrhu kupujúcej spoločnosti 

v 4. kole obchodnej verejnej súťaže (v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona 

č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o 

zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v 

znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Kúpna cena 

nemohla byť nižšia ako 50 % hodnoty určenej znaleckým posudkom. 

• kupujúci prevezme aj ubytovaných v ÚZ a aj utečencov z Ukrajiny 

• kúpna zmluva bola riadne zverejnená v CRZ 

 

 

STU pokračuje v aktivitách na pomoc študentom z oblastí postihnutých vojnou na Ukrajine. 

Po výplate mimoriadnych štipendií a odklade platieb za ubytovanie poskytuje už podporu 

z transparentného účtu a pomáha zamestnať študentov a ich príbuzných (spustený nový 

webový portál www.STUpreUkrajinu.sk).  

Diskusia:  

V diskusii vystúpil rektor STU, ktorý upozornil aj na skutočnosť, že podľa novely zákona o VŠ je 

možnosť obsadenia mandátov jednotlivých fakúlt  v pomere 2+1 za každú fakultu v závislosti od 

počtu obsadenia mandátov v Správnej rade STU. 

Táto požiadavka vyplynula z dikcie novely a určenia počtu členov Správnej rady STU a z toho 

vyplývajúceho počtu voliteľov rektora STU, resp. jeho odvolávania. 

V súčasnosti je počet všetkých senátorov 44, z toho 15 študentov.  

Pri zachovaní požadovaného pomeru (2+1) sa ponúka možnosť mať v senáte 23 senátorov, z toho 

8 študentov. 

 

Senátor Chmelko sa opýtal či máme informácie ako je to z ubytovaním našich študentov v súvislosti 

s utečeneckou situáciou, či máme na to kapacity. 

http://www.stupreukrajinu.sk/
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Rektor STU sa vyjadril, že najlepšie sú v súčasnosti Košice, kde majú kapacitu 9 tis. miest. V tejto 

súvislosti je naplánované stretnutie s predstaviteľmi UK na riešenie ubytovacích kapacít. 

 

K bodu 6/ -Tajná voľba podpredsedu študentskej časti  AS STU 

Predseda AS STU vyzval A. Majstríka, predsedu ŠČ AS STU, aby informoval senátorov o stave 

mandátov v študentskej časti AS a zároveň pristúpil na vykonanie tajných volieb v ŠČ AS na 

neobsadené miesto podpredsedu ŠČ AS a neobsadené miesta komisiách AS STU.  

 

Po skončení mandátu v ŠČ AS STU senátora M. Švolíka je nevyhnutné zvoliť  podpredsedu ŠČ AS 

STU za volebný obvod študentská časť AS STU ako aj doplniť komisie AS z dovolených členov 

študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2022-2023 : 

Po konzultáciách členmi ŠČ AS STU predseda ŠČ AS STU A. Majstrík predniesol návrh kandidáta 

na funkciu podpredsedu ŠČ AS STU: 

1. Bc. Filip Kušnír (ÚM) 

 

Navrhnutý kandidát vyjadril súhlas s nomináciou. 

 

Diskusia: nové návrhy, resp. iné návrhy na podpredsedu ŠČ AS STU neboli žiadne. 
 
Predseda ŠČ AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu o návrhu na podpredsedu ŠČ AS STU. 

Hlasovania sa zúčastnili členovia za ŠČ AS STU.  
Hlasovanie :  

Sčítacia komisia ŠČ AS STU po sčítaní hlasov konštatovala nasledovné:  

Priebeh tajného hlasovania na funkciu podpredsedu ŠČ AS STU – kandidátom je:  

Bc. Filip Kušnír 

 

Počet oprávnených voličov:     15 

Počet členov ŠČ senátu prítomných na voľbe:  11  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  11  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  11  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    11  

 

a získal takýto počet hlasov: 

Navrhovaný kandidát na podpredsedu 

ŠČ AS STU 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Bc. Filip Kušnír 
11 0 0 

 

Záver: 

Predseda sčítacej  komisie ŠČ AS STU konštatoval, že podľa Čl.4 ods.5 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu STU bol do funkcie podpredsedu ŠČ  AS STU  zvolený Bc. Filip Kušnír 

jednomyseľne. 

Podpredseda  ŠČ AS STU sa v zmysle  Čl. 5 ods. (2) písm. c) stáva zároveň aj členom Predsedníctva 

AS STU. 

 

Predseda AS STU zagratuloval Bc. Filipovi Kušnírovi k zvoleniu za podpredsedu ŠČ AS STU 

a zaželal mu v práci veľa úspechov. 

 
K bodu 7/ -  Tajná voľba členov komisií AS STU po nástupe nových senátorov za ŠČ AS STU 
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Po ukončení štúdia viacerých senátorov na STU – členov komisií AS STU  ostali neobsadené miesta 

členov v komisiách (EK. PK a ŠK) za ŠČ AS STU, ktoré je nutné doplniť tajnou voľbou  

z dovolených členov ŠČ AS na funkčné obdobie 2022-2023. 

 dovolení členovia študentskej časti akademického senátu STU): 

Bc. Filip Kušnír (ÚM) 

Andrej Dorušinec (SvF) 

Ing. Michal Sobota (FEI) 

Tomáš Tomčo (FEI) 

Ing. Veronika Kvorková (MTF) 

Bc. Zuzana Dyrčíková (FCHPT) 

Bc. Samuel Jankove (SjF) 

 

Predseda ŠČ AS STU informoval prítomných senátorov o spôsobe tajného hlasovania a rozdaním 

hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu  nových členov komisií.  

Hlasovania sa zúčastnili členovia ŠČ AS STU. 

 

7.1 

Hlasovanie za nového člena ekonomickej komisie AS STU za ŠČ: 

Po konzultácii s členmi ŠČ AS STU predseda sčítacej komisie pre tajné voľby do EK AS STU 

predniesol návrh  na člena ekonomickej komisie za  ŠČ AS STU - navrhovaný člen  do EK AS STU  

za ŠČ AS STU: 

Tomáš Tomčo (FEI) 

 

Počet oprávnených voličov:     15 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   11  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  11  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  11  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    11  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen EK  za ŠČ AS STU 

 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Tomáš Tomčo 

 
11 0 0 

 

Záver: 

Za nového člena EK  AS  za ŠČ AS STU bol v tajnom hlasovaní zvolený Tomáš Tomčo  (FEI) 

jednomyseľne. 

 
7.2 

Hlasovanie za nového člena pedagogickej komisie AS STU za ŠČ: 

Po konzultácii s  členmi ŠČ AS STU predseda sčítacej komisie pre tajné voľby do PK AS STU 

predniesol návrh  na člena pedagogickej komisie za  ŠČ AS STU - navrhovaný člen  do PK AS STU  

za ŠČ AS STU: 

Ing. Dagmar Žáková (SvF) 

 

Počet oprávnených voličov:     15 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   11  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  11  
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  11  

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:    11  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaný člen PK za ŠČ AS STU 

 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Ing. Dagmar Žáková 
11 0 0 

 

Záver: 

Za nového člena PK  STU za ŠČ AS STU bola v tajnom hlasovaní zvolená Ing. Dagmar Žáková  

jednomyseľne. 

 

7.3 

Hlasovanie za nových členov študentskej komisie AS STU za ŠČ: 

Po konzultácii s členmi ŠČ AS STU predseda sčítacej komisie pre tajné voľby do ŠK AS STU 

predniesol návrh  na členov študentskej komisie za  ŠČ AS STU - navrhovaní členovia  do ŠK AS 

STU  za ŠČ AS STU: 

1. Andrej Dorušinec (SvF) 

2. Bc. Filip Kušnír (ÚM) 

3. Ing. Veronika Kvorková (MTF) 

4. Ing. Andrej Majstrík (SjF) 

5. Tomáš Tomčo (FEI) 

 

Počet oprávnených voličov:     15 

Počet členov senátu prítomných na voľbe:   11  

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:  11  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  komisii:  11 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:     1 

Počet platných hlasovacích lístkov:    10  

 

 

získaný počet hlasov: 

Navrhovaní členovia ŠK za ŠČ AS STU 

 

Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 
SA hlasovania 

Andrej Dorušinec 
10 0 0 

Bc. Filip Kušnír 
10 0 0 

Ing. Veronika Kvorková 
 9 0 1 

Ing. Andrej Majstrík 
10 0 0 

Tomáš Tomčo 
10 0 0 

 

Záver: 

Predseda sčítacej komisie ŠČ AS STU konštatoval, že za nových  členov ŠK AS STU boli v tajnom 
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hlasovaní zvolení členovia Andrej Dorušinec, Bc. Filip Kušnír, Ing. Andrej Majstrík, Tomáš 

Tomčo  a Ing. Veronika Kvorková väčšinou hlasov. 

 

K bodu 8/  - Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU 

Rektor STU na základe tejto metodiky predložil rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

MŠVVaŠ podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti STU na rok 2022. 

Rektor STU konštatoval, že podľa metodiky sa rozdeľujú finančné prostriedky pridelené MŠVVaŠ 

SR a nemalo by byť ohrozené pridelenie dotácii. Z dôvodu, že  nie vždy sú názory senátorov 

rešpektované dekanmi fakúlt plánuje rektor STU zvolať ešte stretnutie k rozpisu dotácií. 

Predseda AS STU konštatoval, že AS STU doteraz schvaľoval rozpis dotácií. Teraz  najprv 

schvaľuje Metodiku .... a Rozpis dotácií „iba prerokováva“.  

Kvestor STU reagoval na túto pripomienku tým, že túto  Metodiku ...  prerokúvame od roku 2009 

a aktuálne predložený materiál iba popisuje, ako sa bude metodicky postupovať.  

Po schválení materiálu „Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU“ bude 

pripravený „Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU“ a predložený na prerokovanie 

v AS STU v zmysle novely zákona o VŠ. 

Prorektor Bittera vysvetlil, ktoré položky sa považujú za celouniverzitné činnosti. 

Vedenie je ochotné akceptovať formálne pripomienky. 

K problémovým otázkam povedal, že: 

-   základná dotácia na prevádzku univerzity je dotácia vo výške 100tisíc EUR. Chceme ju odčleniť, 

lebo je to jediná suma, ktorá sa nedá rozdeliť medzi súčasti STU. O túto sumu bude následná znížená 

potrebná suma na Rektorát STU, 

-   vedenie STU chce, aby sa aj na súčastiach aspoň čiastočne zohľadňovala ministerská metodika 

delenia dotácie, ak k deleniu v rámci súčasti dochádza. 

Vysvetlil tiež, ktoré položky sa považujú za celouniverzitné činnosti. 

 

Ekonomická komisia AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 20.04.2022. 

K materiálu “Metodika rozpisu dotácie na 2022” má EK nasledujúce pripomienky: 

- v zdôvodnení uviesť citáciu z novely zákona o VŠ 

- v bode (8) vyjasniť druhú odrážku, t. j. špecifikovať spoločné činnosti STU po dohode 

dekanov 

- v bode (9) vypustiť prvú odrážku a vyjasniť tretiu odrážku, t. j. špecifikovať spoločné 

činnosti STU po dohode dekanov 

- bod (11) celý vypustiť 

- v bode (13) zosúladiť pomenovanie finančných prostriedkov a vyjasniť druhú odrážku 

- bod (15) celý vypustiť 

- v bode (24) vypustiť poslednú vetu 

- bod (25) upraviť tak, aby bolo jednoznačné z akých prostriedkov má byť stanovená výška 

11% a doložiť skutočné čerpanie finančných prostriedkov za Rektorát a celouniverzitné 

pracoviská v hlavných rozpočtových položkách za r. 2021 včítane analýzy zostatkov na účte 

384 
 

EK AS STU  neprijala k tomuto materiálu žiadne uznesenie.  

Návrh uznesenia k tomuto bodu mal byť prijatý na operatívnom stretnutí EK AS STU pred 

zasadnutím AS 25.04.2022 a to  vzhľadom na momentálnu nejasnosť platnej judikatúry. 

EK AS STU na operatívnom zasadnutí dňa 25.04.2022 však nebola uznášaniaschopná a z toho 

dôvodu nebolo prijaté k tomuto materiálu žiadne uznesenie. 

  

Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 25.04.2022 a po 

prerokovaní materiálu sa prikláňa k záverom  zo zasadnutí EK  AS STU. 

 

Predseda AS STU konštatuje, že AS STU nemá k tomuto materiálu, ktorý bol prerokovaný  
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v ekonomickej komisii a legislatívnej komisii prijaté žiadne uznesenia. 

D i s k u s i a: 

K tomuto bodu rokovania AS bola rozsiahla diskusia, avšak niektoré príspevky sa týkali už aj 

samotného rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU, aj keď tento nebol súčasťou 

programu rokovania AS STU. 

Kvestor STU pripomenul, že fakulty zatiaľ idú v provizóriu a táto metodika bude platná do konca 

roku 2022. 

Senátor Chmelko na základe pripomienok viacerých senátorov načrtol dve možnosti záverov 

k tomuto materiálu a to, aby bol materiál buď stiahnutý z rokovania AS STU 25.04.2022 s tým, že 

sa bude prerokovávať na mimoriadnom zasadnutí senátu, alebo aby bol prijatý na základe 

zapracovaných  pripomienok. 

Predseda AS STU doplnil závery k tomuto materiálu, že je potrebné ho schváliť, aby ho mohla 

schvaľovať aj SR STU a následne vypracovaný materiál „rozpis dotácie“ poskytuje aj možnosť 

prerokovanie materiálu pred záverečným uznesením prerušiť, o čom musia senátori hlasovať. 

Senátor Janíček povedal, aby senát materiál schválil  a prijať ho tak, ako je predložený. 

Kvestor STU navrhol, aby bol materiál schválený s vypustením bodov 11. a 15. a  bod 25. upraviť 

tak, aby bolo jednoznačné z akých prostriedkov má byť stanovená výška 11% a doložiť skutočné 

čerpanie finančných prostriedkov za Rektorát a celouniverzitné pracoviská v hlavných 

rozpočtových položkách za r. 2021 vrátane analýzy zostatkov na účte 384 (závery EK). 

Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 1. 2/2022: 

Akademický senát STU schvaľuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

ministerstva školstva podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti STU na rok 2022  

s  pripomienkami a odporúča materiál predložiť na rokovanie Správnej rade STU. 

 
  
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. 1. 2/2022 jednomyseľne. 

 

K bodu 9/ -  Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 

Rektor STU predložil na rokovanie AS STU materiál „Výročná správa o činnosti STU za rok 2021“, 

ako každoročne predkladaný materiál v zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR. 

Podľa novely zákona o VŠ v zmysle §9 ods. )1) písm. k);  

Akademický senát schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o 

hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej 

rady verejnej vysokej školy,  

Z tohto dôvodu bude „Výročná správa o činnosti STU za rok 2021“ presunutá na schválenie AS 

STU po predchádzajúcom vyjadrení Správnej rady STU. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 2. 2/2022: 

Výročnú správu o činnosti STU za rok 2021 presúva AS STU na schválenie AS STU po 

predchádzajúcom vyjadrení Správnej rady STU. 

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. 2. 2/2022 jednomyseľne. 
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V mene pani prorektorky prof. Vitkovej, predseda AS STU požiadal senátorov o doručenie všetkých 

svojich pripomienok, pripravených na aktuálne zasadnutie AS STU, priamo pani prorektorke ako 

spracovateľke tohto materiálu.  

 

K bodu 10/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Rektor STU vyzval JUDr. Michaličku, aby informoval o spôsobe prerokovania tohto materiálu 

v akademickom senáte STU podľa novely zákona o VŠ.  

JUDr. Michalička vysvetlil, že podľa novely zákona v zmysle §9 ods. (1) písm. l) informoval;  

AS schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) až f) pred ich 

predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu 

alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) 

považujú za hmotný majetok. 

Keďže sa jedná o predloženie štandardne vypracovávaného materiálu na základe predkladaných 

žiadostí o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve STU a podľa novely zákona  prenájmy 

nedosahujú spomínanú vyššiu cenu ako tristonásobok, tak AS STU nemá tento materiál schvaľovať 

a ani prerokovávať. 

 

Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní materiálu v komisii s tým, že navrhuje AS STU 

prijať uznesenie podľa novely zákona o VŠ platnej a účinnej v čase konania zasadnutia AS STU. 

Členovia EK upozornili na nezrovnalosti v položkách 11, 14 a súhlasili s prípadným doplnením 

ďalších položiek za podmienky zaslania oznamu členom EK pred zasadnutím AS STU. 

 

Návrh EK na uznesenie pre AS (po splnení vyššie uvedeného):  

AS STU prerokoval materiál s pripomienkami, ktoré budú pred predložením do AS zapracované do 

Žiadosti o  nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky 

 

Návrh uznesenia č. 3. 2/2022: 

Akademický senát STU prerokoval žiadosti o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku 

uvedeného v tabuľke číslo 1 až 22 tohto materiálu so zapracovanými pripomienkami ekonomickej 

komisie AS STU. 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 3. 2/2022 jednomyseľne. 

 

 
 

1. Nájomca: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 705 779 

nájomca je podnikateľom  zapísaným  v OR OS Ba I, oddiel : Sro, vložka č. 30343/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom 
č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 31.03.2022 sa od 01.04.2022 mení predmet nájmu a predlžuje 
sa doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor (sklad) na prízemí bloku „B“ 

SvF STU o výmere 20,00 m2 do 31.12.2022. 

Predmet nájmu spolu vo výmere: 20,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie činnosti nájomcu v súlade zo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 Doba nájmu: 01.07.2015 - 31.12.2022 

 Nájomné:              

 

skladový priestor (20,00 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 200,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 50,00 €, 

nájomné spolu ročne: 200,00 €/rok. 
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nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za 

služby a energie: 
preddavky na náklady za opakované  dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované 

zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je povinný uhradiť 

faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako 

aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí 

zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych 

dní odo dňa jej vyhotovenia. 
 Predkladá: dekan SvF  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 

2. Nájomca: Mileware, s. r. o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 43 991 041 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50615/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 62/2016 R-STU STU o prenájme pozemku spolu 

s dodatkami č. 1 až č. 3 s dobou nájmu od 01.07.2016 do 30.04.2022 sa od 01.05.2022  predlžuje doba 

trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok – pozemok označený ako ostatná plocha v areáli ŠD 

Mladosť, ul. Staré Grunty 53 v BA, pozostávajúci z parkovacích miest č. 11, 12 a 8, každé o rozlohe 2,5 

m x 5 m do 30.04.2024, 

predmet nájmu spolu: 3 parkovacie miesta. 

 Účel nájmu: parkovanie motorových vozidiel 

 Doba nájmu: 01.07.2016 – 30.04.2024 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00 €/rok/1 státie, 

štvrťročná výška nájomného je 135,00 €/3 státia 

nájomné spolu ročne za 3 parkovacie miesta: 540,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD  a J STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 

3. Nájomca: Mileware, s. r. o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava, IČO: 43 991 041 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50615/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 34/2016 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.05.2016 do 30.04.2022 sa od 01.05.2022 predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor v ŠD Mladosť na ul. Staré Grunty 

č. 53 v BA, nachádzajúci sa na 1.poschodí, (vstup na blok B4), internát A, blok E pozostávajúci z 

miestnosti č. 106 – kancelária o výmere 57,50 m2, miestnosť č. 107 – sklad o výmere 10,70 m2 do 

30.04.2024, 
predmet nájmu spolu: 68,20 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať za účelom vykonávania administratívnych prác spojených 

s predmetom jeho podnikania. 

 Doba nájmu: 01.05.2016 – 30.04.2024 

 Nájomné:              

 

kancelária (57,50 m2) – 55 €/m2/rok, t. j. 3 162,50 €/rok, 

sklad (10,70 m2) – 24 €/m2/rok, t. j. 256,8 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 854,80 €, 

nájomné spolu ročne: 3 419,30 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní 

po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 

sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 

kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 

4. Nájomca: KKMBfin s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 209 309 
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nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104864/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č.2 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 R-STU o nájme vyhradeného parkovacieho miesta spolu 

s dodatkom č.1 s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2022 sa od 01.04.2022 predlžuje doba trvania 

nájmu; dočasne nepotrebný majetok, označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, ul. Staré Grunty 

53, Bratislava – parkovacie miesto č. 5 o rozlohe 2,5 m x 5 m do 31.03.2024 

predmet nájmu: 1 parkovacie miesto.   

 Účel nájmu: parkovanie motorového vozidla 

 Doba nájmu: 01.04.2018 - 31.03.2024 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 180,00 €/rok/1 státie, 

štvrťročná výška nájomného je 45 €, 

nájomné spolu ročne: 180,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 
------------- 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 

5. Nájomca: KKMBfin s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 209 309 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104864/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 7/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami 

č.1 a č.2 s dobou nájmu od 01.04.2018 do 31.03.2022 sa od 01.05.2022 predlžuje doba trvania nájmu; 

dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD Mladosť, ulica Staré Grunty č. 53, Bratislava, 

nachádzajúci sa na 1. poschodí bloku I, internát B, pozostávajúci z miestnosti č. 106 – kancelária 

o výmere 20,61 m2 a z  miestnosti č. 104 – kancelária o výmere 97,50 m2 do 31.03.2024,  

predmet nájmu spolu je 118,11 m2. 

 Účel nájmu: kancelárske priestory 

 Doba nájmu: 01.04.2018 - 31.03.2024 

 Nájomné:              

 

kancelária č. 106 (20,61 m2) – 62 €/m2/rok, , t. j. 1 277,82 €/rok, 

kancelária č. 104 (97,50 m2) – 62 €/m2/rok, , t. j. 6 045,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 830,71 €,  

nájomné spolu ročne: 7 322,82 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

 Náklady za služby 

a energie: 
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať 

štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po uplynutí daného 

štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po 

uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od dodávateľov 

energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo  účtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania nájomcovi. 
  Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 

6. 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 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 64/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.05.2021 do 30.04.2024 sa od 01.05.2022 predlžuje doba trvania nájmu; 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 do 

30.04.2024. 

predmet nájmu spolu: 27,32 m2. 

 Účel nájmu: laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu  

 Doba nájmu: 01.05.2021 – 30.04.2024 

 Nájomné 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. 
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 Náklady za 

služby: 

preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií a služieb budú nájomcovi  

fakturované zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je  

povinný uhradiť faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb  

bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.  

Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu  

faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

14.03.2022 

 
7. Nájomca: Práčovne CENT, s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 46 429 727 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81161/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0007/15 (58/2015 R-STU) spolu s dodatkom č. 1 s dobou 

nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok, nebytový priestor v ŠD N. Belojanisa, Wilsonova 6 v BA, nachádzajúci sa na 

prízemí ŠD, pozostávajúci z miestnosti č. 02NB 01 27 – prevádzkový priestor o výmere 10,00 m2 do 

30.06.2025, 

predmet nájmu spolu: 10,00 m2. 

 Účel nájmu: prevádzkovanie práčovne pre ubytovaných študentov 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 02NB 01 27 (10,00 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 410,00 €/rok,  

štvrťročná výška nájomného je 102,50 €, 

nájomné spolu ročne: 410,00 €/rok, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní po  

uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou  

do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po doručení zúčtovacích faktúr od  

dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok.  

Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa  

doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU   

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
8. Nájomca: Práčovne CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO:46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 81161/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0002/19 (62/2019 R-STU) s dobou nájmu od 01.04.2019 do 

31.03.2022 sa od 01.04.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok – nebytový 

priestor nachádzajúci na prízemí bloku A6, internát A v objekte ŠD Mladosť, pozostávajúci z miestnosti 

č. 6.16 o výmere 21,30 m2 a chodba o výmere 3,70 m2 do 31.03.2025, 

predmet nájmu: 25,00 m2. 

 Účel nájmu: Prevádzka práčovne 

 Doba nájmu: 01.04.2019 – 31.03.2025 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 6.16 (21,30 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 873,30 €/rok, 

chodba (3,70 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 37,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 227,57 €, 

nájomné spolu ročne: 910,30 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových faktúr, a energie sa 

vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie. Dodávka 

služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej 

nezúčtováva. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 

9. Nájomca: Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok, IČO: 41 029 216,  

nájomca je podnikateľom zapísaným na OÚ v Pezinku, živnostenský reg. č. 107-13120.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0001/20 (30/2020 R-STU) s dobou nájmu od 01.07.2020 do 

30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; časť 
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nehnuteľnosti – pozemok označený ako ostatná plocha v areáli ŠD Mladosť, na ul. Staré Grunty 53 

v Bratislave pozostávajúci z parkovacieho miesta „D1“ o rozlohe 2,5 m x 5 m do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu: 1 parkovacie miesto  

 Účel nájmu: Nájomca bude predmetné parkovacie miesto používať na parkovanie motorového vozidla. 

 Doba nájmu: 01.07.2020 – 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

jedno parkovacie miesto – 180,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 45,00 €, 

nájomné spolu ročne: 180,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

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

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
10. Nájomca: Práčovne CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO:46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 81161/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 60/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.08.2015 do 30.09.2022 sa odo dňa 01.10.2022 

predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci na 

prízemí bloku C2, internát B v objekte ŠD Mladosť na ul. Staré Grunty č. 53 v BA, pozostávajúci 

z miestnosti č. 120 – prevádzkový priestor o výmere 10,87 m2 a príslušenstvom nebytového priestoru 

sú spoločné priestory – WC a chodba na bloku C-D o výmere 1,50 m2 do 30.09.2025 

predmet nájmu: 12,37 m2. 

 Účel nájmu: Prevádzka práčovne 

 Doba nájmu: 01.08.2015 – 30.09.2025 

 Nájomné:              

 

miestnosť č. 120 (10,87 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 445,67 €/rok, 

spoločné priestory (1,50 m2) – 7,00 €/m2/rok, t. j. 10,50 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 114,04 €, 

nájomné spolu ročne: 456,17 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených zálohových faktúr, a energie 

sa vyúčtujú po skončení kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie. 

Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených faktúr paušálnou sumou, 

ktorá sa ďalej nezúčtováva. 

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
11. Nájomca: Práčovne CENT, s. r. o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO:46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81161/B.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 59/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2022 sa odo dňa 01.07.2022 predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD Mladosť, 

Staré grunty 53 v Ba na zníženom prízemí bloku B2, internát A ŠD Mladosť pozostávajúci z miestnosti 

č. 02 - prevádzkový priestor o výmere 12,40 m2 a miestností č. 03 - prevádzkový priestor o výmere 8,70 

m2 a spoločné priestory (alikvotná časť chodby a WC) o výmere 1,50 m2 do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu vo výmere 22,60 m2. 

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

 Doba nájmu: 01.07.2015 - 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

miestnosť č.02 (12,40 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 508,40 €/rok, 

miestnosť č.03 (8,70 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 356,70 €/rok, 

spoločné priestory (1,50 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 15,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 220,03 €, 

nájomné spolu ročne: 880,10 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní 

po uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 

sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 

kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 
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15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.  

 Predkladá: riaditeľ ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
12. Nájomca: Práčovne CENT, s. r. o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO:46 429 727 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81161/B.   

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠD a J STU č. 57/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2022 sa odo dňa 01.07.2022 

predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v ŠD 

Jura Hronca na ul. Bernolákova 1 v Bratislave nachádzajúci na 2. podlaží bloku A pozostávajúci 

z miestnosti č. 02HA 03 200 - prevádzkový priestor o výmere 15,60 m2  do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu vo výmere 15,60 m2. 

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

 Doba nájmu: 01.07.2015 - 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

miestnosť č.02HA 03 200 (15,60 m2) – 41,00 €/m2/rok, t. j. 639,60 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 159,90 €, 

nájomné spolu ročne: 639,60 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ 

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ  zálohovo do 15 dní 

po uplynutí daného štvrťroka.  Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 

sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po 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 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
13. Nájomca: Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok, IČO:41 029 216 

nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri OU Pezinok, reg. č. 107-13120. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve č. 55/2015 R-STU o nájme nebytový priestorov spolu s dodatkami 

č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.07.2015 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba trvania 

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. 001 (skladový priestor) o výmere 

42,43 m2, miestnosť č. 002/a (skladový priestor) o výmere 21,47 m2 a pomerná časť spoločných 

priestorov (WC) o výmere 1,80 m2 do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu: 65,70 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytový priestor užívať ako skladové priestory. 

 Doba nájmu: 01.07.2015 – 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

skladové priestory (63,90 m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j. 1 533,60 €/rok, 

spoločné priestory (1,80 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 18,00 €/rok,  

štvrťročná výška nájomného je 387,90 €, 

nájomné spolu ročne: 1 551,60 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ  

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po  

uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou  

do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích faktúr od 

dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 

14. Nájomca: KAŠA s. r. o., Šustekova 47/3618, 851 04 Bratislava, IČO: 53 064 992 

Nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145640/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 0102/0003/21 (56/2020 R-STU) s dobou nájmu od 01.04.2021 

do 30.04.2022 sa od 01.05.2022 mení výška nájomného a predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží v budove 
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Stavebnej fakulty na Radlinského ulici v BA, klub SvF o výmere 141,63 m2, prípravovňa o výmere 

31,13 m2, miestnosť č. 1.06 (sklad) o výmere 8,14 m2, miestnosť č. 1.09 (sklad) o výmere 6,0 m2, 

miestnosť č. 1.08 (šatňa) o výmere 2,85 m2, miestnosť č. 1.10 (sociálne zariadenie) o výmere 2,28 m2, 

miestnosť č. 1.05 (miestnosť pre upratovačky) o výmere 1,76 m2, miestnosť č. 1.07 (chodba) o výmere 

7,36 m2 do 30.04.2026, 

predmet nájmu spolu: 201,15 m2. 

 Účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2021 - 30.04.2026 

 Nájomné:              

 

Klub SvF (141,63 m2) – 55,00 €/m2/rok, t. j. 7.790,00 €/rok, 

prípravovňa (31,13 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 467,00 €/rok, 

sklady (14,14 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 141,40 €/rok, 

sociálne zariadenia (2,28 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 45,60 €/rok, 

šatňa (2,85 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 28,50 €/rok, 

miestnosť pre upratovačky (1,76 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 17,60 €/rok, 

chodba (7,36 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 110,40 €/rok, 

zvyšuje sa celková ročná výška nájomného 

štvrťročná výška nájomného je 2 218,80 €, 

nájomné spolu ročne: 8 875,20 €/rok. 

Nájomné a úhrada za služby: aktuálne bez nedoplatkov. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 
polročne, nájomcovi fakturované do 15. dňa 1. mesiaca nasledujúceho polroka so splatnosťou 7 
kalendárnych dní 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
15. Nájomca: KAŠA s. r. o., Šustekova 47/3618, 851 04 Bratislava, IČO: 53 064 992, 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145640/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 0102/0002/21 (55/2020 R-STU) s dobou nájmu od 01.04.2021 

do 30.04.2022 sa od 01.05.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, časť 

nehnuteľnosti – parkovacie miesto nachádzajúce sa na parkovisku vedľa objektu administratívnej 

budovy na Radlinského ulici v BA do 30.04.2026 

predmet nájmu spolu: parkovacie miesto   

 Účel nájmu: parkovanie osobného motorového vozidla nájomcu 

 Doba nájmu: 01.04.2021 – 30.04.2026 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 650,00 €/rok/1 státie, 

nájomné spolu ročne: 650,00 € 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 
-------------- 

 Predkladá: dekan SvF  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
16. Nájomca: H - SET spol. s r.o., ul. Holeková 6, 811 04 Bratislava, IČO: 35 749 067 

nájomca je podnikateľom zapísaným na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17566/B. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ 111/2019 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2020 do 31.12.2024 sa odo dňa 

účinnosti dodatku č. 1 mení predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor 

v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, nachádzajúci sa v suteréne Novej 

budovy, pozostávajúci z miestnosti č. S 73 o výmere 18,00 m2, z miestnosti č. S 75a o výmere 70,26 m2, 

z miestnosti č. S 75b o výmere 9,28 m2, z miestnosti č. S 107 o výmere 33,26 m2 a pomernej časti 

spoločných priestorov o výmere 25,51 m2, 

predmet nájmu spolu: 156,31 m2. 

 Účel nájmu: Podnikateľská činnosť nájomcu v súlade s predmetom jeho podnikania. 

 Doba nájmu: 01.01.2020 – 31.12.2024 

                                                      
1 Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 

  v Bratislave“  zo dňa 12.12.2013.  
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 Nájomné:              

 

dielenský priestor (88,26 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j.4 413,00 €/rok, 

skladové priestory (33,26 m2) – 12,00 €/m2/rok, t. j. 399,12 €/rok, 

šatňové priestory (9,28 m2) – 20 €/m2/rok, t. j. 185,60 €/rok, 

spoločné priestory (25,51 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 382,65 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 345,09€, 

nájomné spolu ročne:  5380,37 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 
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 

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
17. Nájomca: VIZIO s.r.o., Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava, IČO: 35 841 338 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 27101/B  

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU, na 

ulici Ilkovičova č.3 v Bratislave v budove D na treťom poschodí, kancelársky priestor č. 326 o výmere 

14,92 m2, 

predmet nájmu spolu: 14,92 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu  

 Doba nájmu: 01.04.2022 – 31.03.2025  

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (14,92 m2) – 71,00 €/m2/rok, t. j. 1 059,32 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 264,83 €, 

nájomné spolu ročne: 1 059,32 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady  za opakované  dodanie energií a služieb budú nájomcovi  

fakturované zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrťroka vopred. Nájomca je  

povinný uhradiť faktúru do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb  

bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.  

Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu  

faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

 
18. Nájomca: CRA s.r.o., Hany Meličkovej 24, 841 05 Bratislava, IČO: 36 727 890 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.: 44194/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k NZ 31/2018 R-STU s dobou nájmu od 15.11.2018 do 30.09.2022 sa od 01.10.2022 

predlžuje doba trvania nájmu, dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa 

v administratívnej budove FEI STU v budove D na 3. poschodí, pozostávajúci z kancelárskeho priestoru 

č. 314 o výmere 14,76 m2 a č. 315 o výmere 13,24 m2 do 30.09.2026. 

predmet nájmu spolu: 28,00 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor 

 Doba nájmu: 15.11.2018 – 30.09.2026 

 Nájomné:              

 

kancelárie (28,00 m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 1 680,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 420,00 €, 

nájomné spolu ročne: 1 680,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo 

štvrťročne vopred. 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 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

11.04.2022 

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

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 70/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov s 

dobou nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2022 sa od 01.07.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne 

nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v suteréne v objekte ŠD Nikosa Belojanisa, 

v budove na Wilsonovej ulici č. 6 v BA, miestnosť č. 02NB0-1007 (prevádzkový priestor) o výmere 

18,00 m2 do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu: 18,00 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje za účelom školení zdravotnej pomoci. 

 Doba nájmu: 01.07.2019 – 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

prevádzkový priestor (18,00 m2) – 68,00 €/m2/rok, t. j. 1 224,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 306,00 €, 

nájomné spolu ročne: 1 224,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ  

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po  

uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou  

do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích faktúr od 

dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 
20. Nájomca: STISO, s.r.o., 35, 920 66 Horné Trhovište, IČO: 44 646 232 

nájomca je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro., vložka č.: 23378 /T 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 4/2015 R-STU o nájme nebytových priestorov 

spolu s dodatkami č. 1 a č. 2 s dobou nájmu od 01.04.2015 do 30.06.2022 sa od 01.07.20202 predlžuje 

doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v ŠD Nikosa Belojanisa, na ul. 

Wilsonova 6 v Bratislave, pozostávajúci z miestnosti č.02NB-1 008 (sklad) o výmere 12,38 m2, 

miestnosť č. 02NB-1 009 (sklad) o výmere 6,08 m2 nachádzajúcich sa v suteréne ŠD vrátane spoločných 

priestorov do 30.06.2025, 

predmet nájmu spolu: 18,46 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom vykonávania prác (plotrovanie, xeroxové a 

kancelárske služby) spojených s predmetom podnikania, ktoré sú v súlade s jeho  

podnikateľským oprávnením. 

 Doba nájmu: 01.04.2015 – 30.06.2025 

 Nájomné:              

 

sklad (18,46 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 369,20 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 92,30 €, 

nájomné spolu ročne: 369,20 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ  

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní po  

uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou  

do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích faktúr od 

dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť 

nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: riaditeľ  ÚZ ŠD a J STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 
21. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 358 48 863 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve FCHPT STU č. 04/2020 R-STU o umiestnení a prevádzkovaní 

telekomunikačného zariadenia s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.06.2020 do 31.05.2022 sa 

od 01.06.2022 predlžuje doba trvania nájmu; strešné priestory nachádzajúci sa v budove FCHPT 

STU na Radlinského 9 v BA,  nová budova blok a do 31.05.2027. 

 Účel nájmu: umiestnenie a prevádzka telekomunikačných zariadení nájomcu 

 Doba nájmu: 01.06.2020 – 31.07.2022 
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 Nájomné:              

 

nájomca sa zaväzuje platiť ročné nájomné vo výške 6 600,00 €/rok 

nájomné spolu ročne: 6 600,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1  

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan FCHPT STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 
22. Nájomca: European Alliance for Innovation n.o., Farská 1306/25, 949 01 Nitra, IČO: 50642588 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 57/2020 o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 

01.04.2021 do 31.03.2022 sa od 01.04.2022 predlžuje doba trvania nájmu dočasne nepotrebný 

majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Rektorátu STU, Vazovova č. 3 v BA, miestnosti: 

kancelária č. 2.09  o výmere 10,10 m2 

kancelária č. 2.10  o výmere 10,00 m2 

kancelária č. 2.11  o výmere 13,20 m2 

kancelária č. 2.05  o výmere 56,20 m2 

kancelária č. 2.06 o výmere 48,60 m2. 

Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 46,60 m2 do 31.03.2023 

predmet nájmu spolu: 184,70 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude predmet nájmu využívať ako  učebňu. 

 Doba nájmu: 01.04.2021 – 31.03.2023 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (138,10 m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 11 048 €/rok, 

spoločné priestory (46,60 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 466,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 2 878,50 €, 

nájomné spolu ročne: 11 514,00 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ  

fakturovať štvrťročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15 dní po 

uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou 

sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní  zúčtovacích 

faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný 

kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi. 

 Predkladá: kvestor  

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

 

 

 

K bodu 11/ - Rôzne 

 

 Predseda AS STU v súvislosti so skutočnosťou, že podľa novely zákona o VŠ je možnosť 

obsadenia mandátov jednotlivých fakúlt v pomere 2 zamestnanci+1študent za každú fakultu 

v závislosti od počtu obsadenia mandátov v Správnej rade STU osloví  zástupcov fakúlt, aby 

sa v kontexte novely zákona o VŠ zamysleli nad možnosťou zachovania alebo zmeny 

(redukcie) zloženia senátu čo do počtu senátorov a aby za fakulty vyjadrili svoj názor na 

počet senátorov a oznámili svoj názor. 

 Predseda AS STU oznámil, že najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS STU a zasadnutie AS 

STU  sú naplánované nasledovne:  

o zasadnutie P AS STU dňa 16.05.2022 o 14:00 hod. 

o zasadnutie AS STU    dňa 30.05.2022 o 14:00 hod. 

 Predseda AS STU vyzval prítomných na diskusiu v tomto bode 

o  neboli žiadne diskusné príspevky 
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Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie AS STU ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Peciar, v. r. 

        predseda AS  STU 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

Sandra Jágriková, v. r.     .................................                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 25.04.2022: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


