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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 

BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a č. 1 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave,             ktoré sa uskutočnilo 

dňa 28. februára 2022 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča  STU. 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov 

Ospravedlnení: J. Hraška (SvF), R. Bencel (FIIT), P. Pokorný (MTF), A, Dorušinec (SvF), D. 

Žáková (SvF), M. Sobota (FEI), Z. Dyrčíková (FCHPT), L. Rollová (FAD), J. Erdélyi (FIIT) 

Neospravedlnení: P. Vojtek (FAD) 

(Jeden mandát v ŠČ AS STU neobsadený)  

Hostia: O. Moravčík, Ľ. Vitková, M. Bittera, J. Híveš, M. Strémy, R. Igliar, M. Michalička, E. 

Hubeková  E. Kučerová, M. Kráľ, Š. Štujber 

  

K bodu 1/ – Otvorenie 

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

privítal prítomných senátorov, rektora, prorektorov, kvestora a hostí. 

Z účasti na zasadnutí AS STU sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil predseda Správnej rady STU. 

 

Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU vydal 26.02.2022 

„Protiepidemické opatrenia pre zasadnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave“ ktorými sa zasadnutie AS STU bude riadiť. Opatrenia boli zverejnené na webovom 

sídle STU. 

 

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

Dňa 01.02.2022 sa listom vzdala mandátu v AS STU senátorka študentskej časti za SvF STU Ing. 

Barbora Junasová. 

Na jej miesto nastúpil dňa 02.02.2022 zvolený náhradník Andrej Dorušinec, ktorý nástup potvrdil. 

Keďže sa pán Dorušinec zo zasadnutia AS STU ospravedlnil, osvedčenie za riadneho člena AS STU 

mu bude odovzdané dodatočne. 

 

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

 

Prezentovalo sa  33 členov AS STU. 

 

Za skrutátorov sú navrhnutí: 

I. Hudec a M. Hudcovský 
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí: 

I. Škultétyová a J. Lang 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie : 
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( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU schváleného P AS STU dňa 

14.02.2022: 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Odovzdanie osvedčenia za člena ŠČ AS STU 

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

4. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo 

zasadnutia AS STU dňa 29.11.2021. 

5. Aktuálne otázky STU 

6. Príprava volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU 

7. Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie STU 

8. Návrh Dodatku č. 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU 

9. Návrh na založenie inej právnickej osoby (European Nuclear Experimental Educational 

Platform) a na peňažný vklad do tejto právnickej osoby 

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. 

 

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

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 33 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 29.11.2021 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 29.11.2021 neboli doručené žiadne pripomienky. 

Na zasadnutí P AS STU mal formálnu pripomienku k textu pán senátor Majstrík. 

K pripomienke bola otvorená diskusia a členovia predsedníctva hlasovaním odsúhlasili zverejnený 

pôvodný text zápisnice. 

  

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

neboli vznesené. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 29.11.2021 – neboli žiadne. 

 

Prehľad udalostí od zasadnutia AS STU 29.11.2021... 
 

Zasadnutie P AS 14.02.2022. 

Predsedníctvo AS STU sa na zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia AS STU 28.02.2022 a na 

základe žiadosti o prerokovanie bodov predložených rektorom vypracovalo konkrétny program 

zasadnutia. 

 

Predseda AS STU informoval členov PAS že sa dňa 01.02.2022 listom vzdala mandátu v AS STU 

senátorka študentskej časti za SvF STU Ing. Barbora Junasová a na jej miesto nastúpil zvolený 
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náhradník Andrej Dorušinec. 

 

Vzhľadom na pochybenie pri vyhlásení volieb do ŠČ AS STU za ÚM STU nebolo možné voľby 

zrealizovať podľa schváleného dokumentu. Predseda AS STU požiadal zástupcov ŠČ AS STU 

a ÚM o predloženie nového návrhu, preto je predmetom opätovného schvaľovania. 

 

Ďalšia krátka diskusia sa týkala stavu prerokovávania novely Zákona o VŠ. 

Dňa 02.02.2022 bola po schválení vo Vláde SR novela predložená na 1. čítanie do Národnej rady 

SR a po diskusii bola schválená 81 hlasmi a posunutá do 2. čítania a na schválenie na zasadaní NR 

SR po 15.03.2022. 

Naďalej pokračovali mediálne vyhlásenia k prebiehajúcemu schvaľovaniu (I. Mikloš, M. Števček, 

E. Burda, RVŠ, ŠRVŠ, Klub dekanov) a v tlači prebiehalo politické očierňovanie akademických 

orgánov. Predseda AS STU poznamenal, že je evidentné, že novela bude parlamentom schválená, 

už je iba otázka, aké pozmeňovacie návrhy poslancov prejdú.  

Študentská rada VŠ vo svojom vyhlásení podporila 11.02.2022 schválenie novely. 

 

Na zasadnutí PAS bol diskutovaný aj problém rozpisu dotácie na VŠ. V súčasnosti z úrovne 

MŠVVaŠ SR nebola zverejnená finálna metodika a rozpis dotácie na VŠ. Teda nie je možné 

v grémiách STU diskutovať o rozpise dotácie na súčasti, STU dostáva iba zálohové čiastky dotácie 

a STU je vo finančnom provizóriu. Podľa informácií z RVŠ sa v marci bude diskutovať o princípe 

nápočtu za VVŠ (prof. Kánovský). 

K situácii na Ukrajine sa STU vyjadrila 24.02.2022 na webovom sídle STU, kde odsúdila násilné 

akty a vyjadrila podporu Ukrajine a jej obyvateľom. Krízový štáb STU sa zaoberal konkrétnou 

podporou ukrajinských študentov ako aj utekajúcich obyvateľov z vojnových oblastí. 

Diskusia: 

Senátorka Rosinová kvituje okamžitú reakciu zo strany vedenia STU na vzniknutú situáciu na 

Ukrajine a mala otázku či STU prijala nejaké opatrenia konkrétne k zahraničným študentom. 

Rektor STU prof. Moravčík reagoval na otázku senátorky v bode 5/ Aktuálne otázky STU.  

 

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

 

K bodu 5/ -  Aktuálne otázky STU  

Slovenská technická univerzita v Bratislave verejne vyjadrila podporu Ukrajine a jej 

obyvateľom - v piatok 25.2.2022 zasadal KŠ STU, na ktorom boli prijaté závery: 

 osloviť študentov z Ukrajiny za účelom získania informácie, či sa nachádzajú na Slovensku, 

či sú v bezpečí, či s nimi máme počítať v ďalšom priebehu štúdia (v krajnom prípade 

ponúknuť možnosť prerušenia) a ako by sme im ako STU/fakulta vedeli pomôcť v tejto 

zložitej situácii, 

 preveriť všetky voľné ubytovacie kapacity na fakultách, v rôznych výcvikových 

zariadeniach STU, ktoré by sme mohli ponúknuť pre ubytovanie rodinám našich 

zamestnancov/študentov, prípadne vo všeobecnosti utečencom, 

 preveriť, do akej miery je každá súčasť STU schopná z vlastných zdrojov (napr. zo 

štipendijného fondu) poskytnúť štipendiá postihnutým študentom, napr. formou štipendia 

prípadne aspoň formou študentskej pôžičky, 

 STU komunikuje s ministerstvom a zisťuje možnosti, ako pomôcť našim študentom, 

zamestnancom a ich rodinám.  Dali sme k dispozícii ubytovacie zariadenie v Gabčíkove aj 

s jeho kapacitami. Na útvare medzinárodných vzťahov sa  pripravujú možnosti vybavenia 

mobilít pre niekoľko osôb. 

Taktiež bol zaslaný podporný mail všetkým našim študentom, že stojíme za nimi a chceme im 

pomôcť. 
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Rektor STU ďalej informoval hlavne k otázkam: 

 

K novele zákona o VŠ podal aktuálne informácie:  

 novela zákona o VŠ prešla 1. čítaním, 2. čítanie sa predpokladá po 15.3.2022, 

 dňa 21.2.2022 bolo vyhlásené rektorské voľno - protestné prerušenie výučby 

 STU sa naďalej zasadzuje za základné akademické slobody a bude sa snažiť presadiť 

minimálne kompromisné riešenie, 

 dňa 24.2. 2022 sa uskutočnilo stretnutie za účasti premiéra – za STU sa zúčastnil  prorektor 

STU prof. Híveš, 

 k dotácii - STU v januári obdržala zálohu, ktorá však nepredstavuje ani jednu dvanástinu 

zo sumy 65 mil. EUR, ktorú má STU zazmluvnenú, vo februári obdržala ďalšiu zálohovú 

platbu vo výške 8%, avšak stále nie je schválená metodika rozpisu dotácie VVŠ,  

 projekt ACCORD - s UK v BA sa v súčasnosti pripravujú alternatívne varianty, 

 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede Slovenská technická univerzita 

dňa 11.2.2022 ocenila 8 vedkýň z fakúlt STU a ÚM STU za výsledky ich vedeckej práce,  

 za Inovatívny čin roka 2020 bola dňa 4.2.2022 udelená cena tímu profesora Peciara zo 

Strojníckej fakulty STU, ktorý  zvíťazil v kategórii Technologická inovácia 

Diskusia:  

Senátor Hruštinec sa v nadväznosti na posledné informácie na rokovaní AS STU ohľadne ÚZ 

Gabčíkovo opýtal na súčasný stav predaja tejto nehnuteľnosti. 

Kvestor STU informoval prítomných, že s investičnou spoločnosťou B.D.B. GROUP, s. r. o. bola 

podpísaná Zmluva o budúcej zmluve. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade potreby budú 

poskytnuté ubytovacie kapacity cca 620 miest v rámci poskytnutia pomoci v súčasnej situácii. 

Senátorka Rosinová sa opýtala, či sa tento rok otvorí výzva pre mladých výskumníkov? 

Prorektor Strémy povedal, že s mladými nádejnými výskumníkmi  a vývojármi prebehlo stretnutie 

a po pridelení finančných prostriedkov budú výzvy realizované, čo potvrdil aj prorektor Híveš. 

Kvestor STU potvrdil, že STU ešte stále funguje v rozpočtovom provizóriu. 

 

K bodu 6/ - Príprava volieb do ŠČ AS STU za Ústav manažmentu STU 

Informáciu k materiálu podal predseda AS STU s tým, že boli aktualizované v časti funkčného 

obdobia a úpravou termínov harmonogramu, nakoľko tieto materiály boli už schválené AS STU 

uzneseniami č. 1 až 3/2021 na zasadnutí senátu dňa 29.11.2021.  

Predseda AS STU doplnil, že vzhľadom na pochybenie pri vyhlásení volieb do ŠČ AS STU za ÚM 

(nebolo zverejnené na webovej stránke STU) nebolo možné voľby zrealizovať podľa schválených 

dokumentov. Preto požiadal zástupcov ŠČ AS STU a ÚM o predloženie nového (aktualizovaného) 

návrhu, ktorý je predložený na schválenie na zasadnutí AS STU. 

  

6.1/ Harmonogram DV do ŠČ AS STU za ÚM STU na funkčné obdobie 2022-2023  

6.2/ Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh DV do ŠČ AS STU za ÚM STU na 

funkčné obdobie 2022-2023   

6.3/ Zloženie volebnej komisie pre DV ŠČ AS STU za ÚM STU na funkčné obdobie 2022-2023  

 

LK AS STU prerokovala materiály a odporúča AS STU prijať navrhovateľom predložené 

uznesenia: 

6.1) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Harmonogramu 

pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademický senát Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok“. 

6.2) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Podrobné organizačné 

pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu 
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STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave bez pripomienok“. 

6.3) 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave 

na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave bez pripomienok“.  

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh prvého uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 1.1/2022 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh Harmonogramu 

pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2023 na Ústave manažmentu 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. 1. 1/2022 jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh druhého uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 2.1/2022 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Podrobné organizačné 

pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu 

STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Ústave manažmentu 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. 2. 1/2022 jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh tretieho uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 3.1/2022 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave 

na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Ústave manažmentu 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. 3. 1/2022 jednomyseľne. 

 

Schválenie Predsedu volebnej komisie prebehne ihneď po schválení členov VK. 

 

K bodu 7/ -   Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie STU 

K materiálu informoval prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov doc. Bittera s tým, že 

návrh na vymenovanie nových členov a predsedu Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (DK STU) je podávaný v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220101.html#paragraf-13
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v spojení s článkom 7 ods. 2 vnútorného predpisu STU č. 6/2013 - Disciplinárny poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov.  

Disciplinárnej komisii STU v Bratislave skončilo funkčné obdobie dňom 14. novembra 2021 

(vrátane). Preto je vypracovaný návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie 

STU, ktorá prerokúva disciplinárne priestupky študentov STU, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom 

študijnom programe uskutočňovanom na fakulte STU; to znamená študentov, ktorí sú zapísaní na 

študijných programoch uskutočňovaných na Ústave manažmentu STU. 

Funkciu predsedu DK STU spravidla zastáva prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 

STU. 

LK AS STU  na základe vznesených  pripomienok navrhuje doplniť v materiáli:  

- funkciu predsedu DK STU  “prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov”  

- predseda a členovia DK STU sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov odo dňa 

nasledujúceho po dni schválenia návrhu AS STU. Z toho dôvodu LK odporúča v návrhu 

uznesenia doplniť dikciu o funkčné obdobie členov a predsedu DK, t. j.: “....na funkčné 

obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2026  

 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča AS STU doplniť a  schváliť legislatívnou komisiou  

navrhované  uznesenie: 

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 

131/2002 Z. z. schvaľuje Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2026“. 

 

PK AS STU  prerokovala materiál „Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej 

komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ a k predloženému materiálu  neboli 

vznesené žiadne pripomienky. 

Pedagogická komisia AS STU v Bratislave odporúča AS STU materiál schváliť. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 4.1/2022:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 

131/2002 Z. z. schvaľuje Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2026. 

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. 4. 1/2022 jednomyseľne. 

 

K bodu 8/  - Návrh Dodatku č. 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

STU 

Za predkladateľa sa k materiálu vyjadril prorektor Bittera s tým, že zmeny vnútorného predpisu 

číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU vyplývajú z právnej úpravy zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej 

len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) s účinnosťou od 1. 4. 2022, ktorou sa okrem iného upravuje § 96b v 

súvislosti s poskytovaním tehotenského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu– úprava článku 

2a Štipendijného poriadku STU.  

Zároveň bol upravený článok 1 body 7 a 10 Štipendijného poriadku STU v súvislosti s 

právoplatnosťou rozhodnutí o priznaní štipendií a lehotou splatnosti štipendií s výnimkou 

sociálnych štipendií, pre ktoré platí správny poriadok. 

LK AS STU na svojom zasadnutí mala otázky a pripomienky k niektorým navrhovaným zmenám:  

a) Čl. 1 bod 1 Dodatku č. 5  

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/nove_predpisy_2013/Disciplinarny_poriadok_STU_od_1-9-2013.pdf
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 v Čl. 1 bod 7 Štipendijného poriadku – vysvetliť komisii, kedy nadobúda rozhodnutie 

právoplatnosť (dňom vydania a nie doručenia?).  

Prorektor pre vzdelávanie vysvetlil, že rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia vidí študent v 

AIS. Rozhodnutie je vydané dňom podpisu a podľa vyjadrenia kontrolóra STU je právoplatné dňom 

zadania do AIS a nie dňom doručenia.  

b) Čl. 1 bod 4 Dodatku č. 5  

 V Čl. 2a bod 4 Štipendijného poriadku - doplnenie novej vety: „Rektor môže splnomocniť dekana 

alebo inú osobu na rozhodovanie o priznaní tehotenského štipendia.“ Vzhľadom na fakt, že t. č. 

ustanovenie o priznaní tehotenského štipendia Štatút STU nedefinuje tzn. je v rozpore s platnými 

ustanoveniami.  

LK navrhuje ponechať znenie (vyplývajúce zo zákona o VŠ §96b ods. 5) a vypustením znenia ..... 

„alebo dekan“.... z návrhu Dodatku č. 5 až do doby, kedy bude táto otázka zapracovaná do Štatútu 

STU.  

 

Na základe výsledkov rokovania LK AS STU neodporúča schváliť zmenu navrhovanú v čl. Čl. 1 

bod 4 Dodatku č. 5 a navrhuje znenie čl. 2a bod 4 Štipendijného poriadku STU zosúladiť s § 96b 

ods. 5 zákona o VŠ v platnom znení.  

LK AS STU odporúča AS STU prijať nasledovné uznesenie :  

„Akademický senát STU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh 

Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej komisie AS STU“.  

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 5.1/2022: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 

Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými 

pripomienkami Legislatívnej komisie AS STU.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 32   proti : 0     zdržal sa : 1) 

AS STU  schválil uznesenie č. 5. 1/2022 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 9/ -  Návrh na založenie inej právnickej osoby (European Nuclear Experimental 

Educational Platform) a na peňažný vklad do tejto právnickej osoby 

K materiálu podali informáciu  rektor STU prof. Moravčík a prorektor pre strategické projekty 

a rozvoj doc. M. Strémy.  

STU ako líder projektu ENEEP financovaného zo zdrojov Európskej únie cez schému H2020 sa 

spolu s partnermi (Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarská republika; Česká 

technická univerzita v Prahe, Česká republika; Inštitút Jožefa Stefana, Slovinská republika) projektu 

zaviazalo v rámci cieľov projektu vytvoriť platformu s právnou subjektivitou zabezpečujúcu prístup 

k experimentálnej infraštruktúre. Náplňou projektu ENEEP je koordinovane pripraviť partnerov na 

vstup do novovzniknutej asociácie, vytvoriť im priestor na poskytovanie vlastnej infraštruktúry 

a zabezpečiť financovanie a životaschopnosť novovzniknutej platformy. Aktuálne je riešiteľský 

kolektív STU zapojený do dvoch žiadostí o projekt vo výzve Horizon Europe.  

Členský príspevok  je vo výške maximálne 5000 € ročne. Výška ročného členského príspevku bude 

určená rozhodnutím Valného zhromaždenia. 

Zdrojom krytia je rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového 

a fyzikálneho inžinierstva. 
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Materiál je predložený podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s 

ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 

lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov – založenie inej 

právnickej osoby „European Nuclear Experimental Educational Platform“ a peňažný vklad do tejto 

právnickej osoby.  

V zmysle VP č. 6/2007 – N Pravidlá vkladania peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU 

do iných právnických osôb zo dňa 19.11.2007 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o 

vysokých školách tento návrh na odsúhlasenie založenia inej právnickej osoby Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave (ďalej len „STU“) a na peňažný vklad to tejto právnickej osoby 

vypracovala Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

LK AS STU mala výhrady k pravopisnej stránke textu a odporúča, aby takéto materiály prešli pred 

predložením do grémií STU aj gramatickou korektúrou. Návrhy na úpravu textu sú nasledovné:  

o opraviť päť pravopisných chýb v Návrhu na založenie inej právnickej ......;  

1/ a) Predmet združenia: a) .... ku jadrovým ... na ... “k” jadrovým ...  

2/ b) Aktivity predchádzajúce predloženiu návrhu na schválenie členstva:  
- prvá veta ..... ku experimentálnej ..... . na .... “k” experimentálnej ... . .  

- tretia veta ..... ku infraštruktúre. na .... “k” infraštruktúre.  

- štvrtá veta ..... ku infraštruktúre a ... . na ... “k” infraštruktúre a ... .  

- druhý odstavec, druhá veta .. ku infraštruktúram. na ... “k” infraštruktúram.  

o v texte Stanovy združenia ...... Čl. 6 Valné zhromaždenie – ods. 2 bod 8.  

- opraviť .... 75% ... na .... 75 % ... .  

V rámci rokovania legislatívnej komisie bola vznesená pripomienka, týkajúca sa absencie údajov o 

subjektoch – zakladajúcich členoch združenia - v predkladaných dokumentoch (v Zmluve o založení 

záujmového združenia). Tieto údaje je potrebné doplniť pri dodržaní platnej legislatívy o ochrane 

osobných údajov.  

o Ďalšia pripomienka sa týkala zosúladenia navrhovaného uznesenia s ust. § 9 ods. 1 písm. i) 

zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení: ........ “schvaľuje” návrh rektora na založenie 

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

LK AS STU na základe viacerých pripomienok odporúčala obratom doplniť a opraviť materiály o 

vznesené pripomienky a upravenú verziu dokumentov predložiť AS STU na prerokovanie a 

schvaľovanie predmetného návrhu.  

V rámci otázok, týkajúcich sa predloženého návrhu, bola LK AS STU zo strany zástupcov 

predkladateľa ubezpečená, že návrh na založene združenia právnických osôb ENEEP je v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s vnútornými predpismi STU, súvisiacimi  s 

registráciou, ako aj s nakladaním majetku STU.  
 

LK AS STU na základe výsledkov rokovania odporúča AS STU schváliť materiál so 

zapracovanými pripomienkami LK a prijať nasledovné uznesenie :  

„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh na založenie inej 

právnickej osoby „European Nuclear Experimental Educational Platform“ a na peňažný vklad do 

tejto právnickej osoby a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu Správnej rade STU“. 

 

EK AS STU prerokovala predložený materiál   

- z hľadiska EK sú jasne definované zdroje pre uhradenie členského príspevku a prípadný zisk z 

podnikateľskej činnosti nemožno použiť v prospech členov (čl.10 ods.5 Stanov združenia)  

 

EK AS STU  odporúča schváliť materiály predkladateľa po formálnych úpravách:  

(zjednotiť názov člena: Česká technická univerzita v Prahe alebo České vysoké učení technické v 

Prahe)  

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
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Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 6.1/2022:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh na založenie inej 

právnickej osoby „European Nuclear Experimental Educational Platform“ a na peňažný vklad do 

tejto právnickej osoby a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu Správnej rade STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 32   proti : 0     zdržal sa : 1) 

AS STU  schválil uznesenie č. 6. 1/2022 väčšinou hlasov. 

 

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

nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU 

Predseda EK AS STU informoval o prerokovaní materiálu v komisii  

EK AS STU  odporúča vyjadriť súhlas na nájom nehnuteľností podľa predloženého zoznamu s 

pripomienkami:  

- v položke 2 ActiveNet vypustiť vetu v riadku "Nájomné": spoločné priestory (pomerná časť 

chodby) a sociálne zariadenia 30,00 €/rok   

- v položke 7 Algate upraviť sumu za 1 státie alebo sumu za 12 státí tak, aby násobok jednotkovej 

ceny odpovedal celkovej cene nájmu 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie 

 

Predseda AS STU prečítal návrh  uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 7.1/2022: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje žiadosti o nájom 

dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku uvedeného v tabuľke číslo 1 až 9 tohto materiálu 

s pripomienkami. 

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. 1/2022 jednomyseľne. 

 
1. Nájomca: Jana Glonecová, Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 41 919 327 

nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 78/2016 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2017 do 31.03.2022 sa 

od 01.04.2022 predlžuje doba nájmu dočasne nepotrebného majetku; nebytové priestory v ŠD 

Nikolasa Belojanisa na ul. Wilsonova 6 v Bratislave, nachádzajúci sa v suteréne ŠD pozostávajúci 

z miestnosti č. 02NB-1 020 - sklad o výmere 10,92m2 do 31.03.2025, 

predmet nájmu spolu: 10,92m2 

 Účel nájmu: skladové priestory 

 Doba nájmu: 01.01.2017 – 31.03.2025 

 Nájomné:              

 

skladové priestory (10,92m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j. 262,08 €/rok, 

spoločné priestory (pomerná časť chodby) a sociálne zariadenia 30,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 73,02 €, 

nájomné spolu ročne: 292,08 €, 

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: 

07.02.2022 



10 
 

 

2. Nájomca: ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 773 760 

nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 45805/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v Pavilóne laboratórií na 

Námestí slobody 17 v Bratislave pozostávajúci z miestnosti č. 046 o výmere 79,60 m2 rozdelenej na 

skladové priestory o výmere 39,80 m2 a technickú miestnosť o výmere 39,80 m2 

predmet nájmu spolu: 79,60 m2 

 Účel nájmu: skladové priestory a technická miestnosť  

 Doba nájmu: 01.03.2022 – 28.02.2027 

 Nájomné:              

 

skladové priestory (39,80 m2) – 20,00 €/m2/rok, t. j. 796,00 €/rok, 

technická miestnosť (39,80 m2) – 132,00 €/m2/rok, t. j. 5 253,60 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 512,14 €, 

nájomné spolu ročne: 6 049,60 €, 

nájomné je v súlade so smernicou1. 

 Náklady za služby 

a energie: 

Náklady za dodávku elektrickej energie budú zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 

1. mesiaca daného štvrťroka. Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry  

nájomcovi. 

Prenajímateľ vyhotoví zúčtovacie faktúry za spotrebu elektrickej energie k 31.12.daného 

roka. 

 Predkladá: dekan SjF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

07.02.2022 

 

3. Nájomca: Inezis Identity Solutions, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 50 951 980 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120689/B.  

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 68/2020 R-STU s dobou nájmu od 01.10.2021 do 30.09.2025 sa 

od 01.04.2022 rozširuje predmet nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Ilkovičova č. 3 

v BA, budova D, 5. poschodí, kancelársky priestor č. 501 o výmere 40,96m2, č. 502 o výmere 43,01m2, 

č. 503 o výmere 18,96m2, č. 508 o výmere 13,24m2, č. 509 o výmere 14,76m2 a č. 510 o výmere 13,24m2 

o laboratórny priestor č. 521 o výmere 43,04 m2 a kancelársky priestor č. 503a o výmere 23,00 m2 
predmet nájmu spolu: 210,21 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky priestor a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.10.2021 – 30.09.2025  

 Nájomné:              

 

kancelárske priestory (167,17 m2) – 75,00 €/m2/rok, t. j. 12 537,75 €/rok, 

laboratórne priestory (43,04 m2) – 46,00 €/m2/rok, t. j. 1 979,84 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 3 629,40 €, 

nájomné spolu ročne: 14 517,59 €/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 a to vždy 

15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu nainštalované 

zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady 

predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU 

a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy. 

 Predkladá: dekan FEI STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

07.02.2022 

 

4. Nájomca: KONTOKORENT s.r.o., M. Schneidra Trnavského 3606/2E, 841 01 Bratislava - mestská časť  

Dúbravka, IČO: 35 966 572 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 38464/B 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 4 k Nájomnej zmluve č. 47/2012 R-STU spolu s dodatkami č. 1 a č. 3 s dobou nájmu od 

01.01.2013 do 31.12.2021 sa 01.01.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok 

nachádzajúci sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA, v bloku D na 4. poschodí č. dverí 418, č. 419 

a č. 420 spolu o výmere 41,24 m2 do 31.12.2026, 

 predmet nájmu spolu: 41,24 m2. 

 Účel nájmu: kancelársky a skladový priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu 

 Doba nájmu: 01.01.2013 – 31.12.2026 

 Nájomné:              

 

kancelársky priestor (41,42 m2) – 56,54 €/m2/rok, t. j. 2.331,71 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 582,93 €, 

nájomné spolu ročne: 2.331,71 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1. 
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 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: 

06.12.2021 

 

5. Nájomca: Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 30805244 

nájomca je občianske združenie, registrované na MV SR, SVS, zn. VVS/1-900/90-8439. 

 Predmet nájmu: dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/2017 R-STU s dobou nájmu od 01.05.2017 do 31.12.2021 sa 

01.01.2022 predlžuje doba trvania nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytové priestory 

nachádzajúce sa v administratívnej budove FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, v objekte „C“, druhé 

poschodie, kancelársky priestor č. 206 o výmere 11,78m2 do 31.12.2022,  

predmet nájmu celkom o výmer 11,78m2 .  

 Účel nájmu: využívanie predmetu nájmu na bežnú kancelársku činnosť v súlade so Stanovami 

 Doba nájmu: 01.05.2017 - 31.12.2022 

 Nájomné:              

 

nebytové priestory spolu - 60,00€/m2/rok t. j. spolu ročne 706,80 €.  

Nájomné hradí nájomca štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca daného štvrťroka vo výške 

176,70 €, 

nájomné je v súlade so smernicou1.  

 Náklady za služby 

a energie: 

preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 

15. dňa 1. mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu nainštalované 

zariadenie na meranie spotreby el. energie.  Základ pre stanovenie  paušálnej sadzby tvoria  náklady 

predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU 

a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy. 

  Predkladá: dekan FEI  STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

06.12.2021 

 

6. Nájomca: Algate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 44 769 890, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 58350/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; nebytové priestory nachádzajúce v priestoroch Centrálnych laboratórií 

Stavebnej fakulty STU na Technickej ulici č. 5 v Bratislave: kancelária č. 101.1 o výmere 19 m2, 

kancelária č. 101.2 o výmere 19,40 m2, kancelária č. 102.2 o výmere 19,80 m2, chodba č. 103.1 o výmere 

14,50 m2, kancelária č. 103.2 o výmere 41,20 m2, sklad č. 104.1 o výmere 49,00 m2, kancelária č. 105 

o výmere 19,80 m2, kancelária č. 106 o výmere 19,80 m2, kancelária č. 107 o výmere 19,80 m2, hala č. 

112 o výmere 241,20 m2, garáž č. 114 o výmere 14,90 m2, garáž č. 117 o výmere 14,90 m2, voľné plochy 

o výmere 51,00 m2 a alikvot. časť predmetu nájmu užívaného s inými užívateľmi: chodba č. 100.1 

o výmere 13,20 m2, schodisko č. 100.2 o výmere 10,80 m2, chodba č. 100.3 o výmere 7,68 m2, chodba 

č. 100.4 o výmere 28,68 m2, soc. zariadenie č. 108 o výmere 4,14 m2, umyváreň č. 109 o výmere 5,46 

m2umyváreň č. 111.1 o výmere 5,60 m2, 

predmet nájmu spolu: 634,56 m2. 

 Účel nájmu: Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2025 

 Nájomné kancelárie (158,80 m2) – 50,00 €/m2/rok, t. j. 7 940,00 €/rok, 

haly, dielne (241,20 m2) – 25,00 €/m2/rok, t. j. 6 030,00 €/rok, 

skladové priestory, garáže (93,70 m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 1 405,50 €/rok, 

sociálne zariadenia (15,20 m2) – 25,00 €/m2/rok, t. j. 380,00 €/rok, 

chodby a schodiská (60,36 m2) – 17,00 €/m2/rok, t. j. 1 026,12€/rok, 

voľné plochy (51,00 m2) – 10,00 €/m2/rok, t. j. 510,00 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 4 322,90 €, 

nájomné spolu ročne: 17 291,62 €/rok. 

nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za 

služby: 

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: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

06.12.2021 
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7. Nájomca: Algate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 44 769 890, 

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 58350/B 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – 12 parkovacích miest nachádzajúcich sa v areáli 

Centrálnych laboratórií SvF STU na Technickej ulici č. 5 v BA, z toho 2 státia v zastrešených boxoch. 

predmet nájmu spolu: 12 parkovacích miest  

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2025 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 185,00 €/rok/1 státie, 

nájomné spolu ročne: 2 220,00 €/ 12 státi 

nájomné je v súlade so smernicou1 nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

06.12.2021 

 

8. Nájomca: POOLWALK s. r. o., Panorama City, Landererova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 47 555 637 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 94976/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok, časť nehnuteľnosti – 2 parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli 

Centrálnych laboratórií SvF STU na Technickej ulici č. 5 v BA,  

predmet nájmu spolu: 2 pakovacie miesta 

 Účel nájmu: Parkovanie osobných motorových vozidiel prenajímateľa. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2025 

 Nájomné:              

 

zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 370 €/rok/1 státie, 

nájomné spolu ročne: 740,00 €/ 2 státia 

nájomné je v súlade so smernicou2 nájomné je v súlade so smernicou1 

 Náklady za služby 

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

 Predkladá: dekan SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

06.12.2021 

 
9. Nájomca: POOLWALK s. r. o., Panorama City, Landererova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 47 555 637 

nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č. 94976/B. 

 Predmet nájmu: dočasne nepotrebný majetok; časť nehnuteľnosti – (hala vrátane pozemku) nachádzajúci sa  

v katastrálnom území Bratislava - Trnávka, parcelné číslo 16954/21, vedenom na LV č. 904, 

nachádzajúcej sa v areáli Centrálnych laboratórií na Technickej ul. 5, Bratislava, miestnosť č. 113 (hala) 

o výmere 106,3 m2, miestnosť č. 115 garáž o výmere 14,9 m2, miestnosť č. 111.1 (umyváreň) o výmere 

5,6 m2, miestnosť č. 214 schodisko o výmere 4,6 m2, miestnosť č. 215 chodba o výmere 6,3 m2, miestnosť 

č. 216 dielňa o výmere 23,3 m2, miestnosť č. 217 (sklad) o výmere 9,8 m2, dielňa č. 218 o výmere 17,9 

m2. 

predmet nájmu spolu: 188,7 m2. 

 Účel nájmu: Nájom sa zriaďuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra nájomcu, spočívajúcej vo výrobe a opracovaní jednoduchých výrobkov z kovu a vo 

vypracovaní dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. 

 Doba nájmu: 01.01.2022 – 31.12.2025 

 Nájomné:              

 

haly, dielne (147,50 m2) – 25,00 €/m2/rok, t. j. 3 687,50 €/rok, 

skladové priestory (24,70 m2) –15,00 €/m2/rok, t. j. 370,50 €/rok, 

sociálne zariadenia (5,6 m2) – 25,00 €/m2/rok, t. j. 140,00 €/rok, 

chodby a schodiská (10,9 m2) – 17,00 €/m2/rok, t. j. 185,30 €/rok, 

štvrťročná výška nájomného je 1 095,83 €, 

nájomné spolu ročne: 4 383,30 €/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. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa 

                                                      
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. 
 



13 
 

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 SvF STU 

 Vedenie STU 

prerokovalo dňa: 

06.12.2021 

3 

 

K bodu 11/ - Rôzne 

 

 Predseda AS STU oznámil, že v pláne zasadnutí grémií STU boli na mesiac marec 2022  

naplánované nasledovné zasadnutia: 

o zasadnutie P AS STU dňa 14.03.2022 o 14:00 hod. 

o zasadnutie AS STU    dňa 28.03.2022 o 14:00 hod. 

 Predseda AS STU vyzval prítomných na diskusiu v tomto bode 

o  neboli žiadne diskusné príspevky 

 

Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie AS STU ukončil. 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Peciar, v. r. 

        predseda AS  STU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ivona Škultétyová, v. r.    .................................            

 

Ján Lang, v. r.                .................................                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 28.02.2022: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 

                                                      
 


