
Prehľad úspešných návrhov  študentských organizácií STU predložených do 31. 03. 2021 na základe I. kola výzvy 
zverejnenej dňa 15. 01. 2021

 

Strana 1

Por. číslo 
podľa 

doručenia

Názov študentskej 
organizácie STU

Návrh na poskytnutie podpory
(Názov projektu a stručný popis)

Výška 
požadovanej 

podpory
v EUR

1
Board of European Students 
of Technology - Študentská 
organizácia BEST Bratislava

BEST Summer Course 2020
(virtuálne podujatie zamerané pre študentov v oblasti automatizácie, 
3D tlačiarní a priemyselných robotov,
termín konania 4.7 - 10.7.2021)

1 800,00

2
OZ Ynet v spolupráci s RUŠ 
ŠD Mladosť

Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu študovne na 
Internáte Mladosť 
(ŠD Mladosť - rekonštrukcia miestnosti, oprava podlahy, ochranný 
náter na steny, nevyhnutné pomôcky pre študentov)

998,21

3
OZ Ynet v spolupráci s RUŠ 
ŠD Mladosť

Žiadosť o finančný príspevok na vytvorenie novej bicykliarne na 
internáte Mladosť 
(ŠD Mladosť - bicykliareň, základný servis bicyklov, kamerový systém, 
systém na kontrolou vstupu)

1 693,87

4 Esport STUBA
Turnaj v hre League of Legends s účasťou stredoškolákov
(online súťaž, súčasne budú prebiehať vzdelávacie prednášky spojené 
s témou správania sa na internete, ktoré budú viesť odborní hostia)

1 300,00

5
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Čitateľský kútik s knižnou búdkou
(2 kresla, 2 stolíky, skrinka, lampa, odborná literatúra)

471,90

6
ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU

Výmena počítačov na študovni C300 v ŠD Mladá Garda
(výmena posledného 6.počítača)

756,04

7
Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU

Žiadosť o príspevok na obnovu voľnočasových aktivít 
(ŠD Mladosť - 2 stolno tenisové stoly, rakety, stolný futbal - stôl, 2 
lavičky, terč na šípky, šípky, hroty na šípky, farba na čiary, volejbalová 
a futbalová lopta)

1 176,14

8

Študentské združenie IRŠ 
TLIS
pri Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave

Dátové úložisko IRŠ TLIS
(digitálne dátové a zálohovacie úložisko IRŠ TLIS slúžiace ako archív 
všetkých audiovizuálnych a hudobných materiálov)

760,00

9
ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU

Nákup vzpieračského pódia posilňovne v ŠD Mladá Garda
(zvýšenie bezpečnosti pri cvičení, odhlučnenie pre ubytovaných nad 
posilňovňou)

299,00

10

Študentské združenie IRŠ 
TLIS
pri Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave

Technické vybavenie nahrávacieho štúdia IRŠ TLIS
(zabezpečenie technického vybavenia - ovládanie digitálneho štúdia, 
mikrofóny, slúchadlá a ich príslušenstva)

2 000,00

11
ŠTUDENTSKÝ CECH 
STROJÁROV Strojníckej 
fakulty STU

Obnova podlahovej krytiny Tatami posilňovne v ŠD Mladá Garda
(renovácia podlahovej krytiny)

2 125,00

12
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Teplé sedenie 2.0
(zabezpečenie 100 sedákov, 50 dek, 6 regálov a 3 črepníkov s kvetom 
do 7 posluchární FCHPT)

647,20

13
Študentská organizácia 
CHEM - Študentský spolok 
FCHPT STU

Oddychová zóna
(zabezpečenie koberca, 6 sedacích vakov a 3 konferenčné stolíky)

1 452,49

14
Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU

Žiadosť o príspevok na tlačiareň 
(farebná A3 tlačiareň, ktorá zabezpečí každodenný
chod kancelárie študentskej organizácie, pomôže pri organizácií 
eventov – tlači
plagátov, letákov či bannerov)

873,90

16 353,75CELKOM schválená podpora

Predložené návrhy na poskytnutie podpory pre študentské organizácie boli posúdené na zasadnutí Kolégia 
rektora STU dňa 17. 05. 2021, pričom bolo zohľadnené stanovisko študentskej časti AS STU k jednotlivým 
návrhom.
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