
Por. číslo 
podľa 

doručenia

Názov študentskej 
organizácie STU

Návrh na poskytnutie podpory
(Názov projektu a stručný popis)
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podpory
v EUR

Návrh 
schválený 
Áno/Nie

1 IAESTE Slovakia
Žiadosť o finančnú podporu podujatia „Traveler“
(podujatie určené pre študentov, ktorí sa zaujímajú o zahraničné stáže. Prezentácia stážistov 
spojená s kvízom. Nákup cien pre výhercov kvízu)

150,00 áno

2

Board of European 
Students of Technology - 
Európska rada študentov 
technických univerzít 
(BEST) 

2. Skill_It_All
(podujatie, ktoré ponúka študentom zdokonaliť sa v rôznych oblastiach, ktoré nemajú možnosť 
rozvíjať v rámci štúdia napr. komunikačné a prezentačné schopnosti, vedenie tímu,
termín konania 26.11. 2022)

1 000,00 áno

3 IAESTE Slovakia
Žiadosť o grant na podujatie Misia Zem realizované študentskou organizáciou IAESTE
(podujatie určené na zlepšenie povedomia študentov v klimatických témach. Nákup vecných 
cien, hostia, prenájom techniky, catering, prenájom miestnosti)

810,00 áno

4
OZ Študentská rada MTF 
STU

Šachový turnaj o pohár STU
(nákup softvéru a hardvéru, výhry, občerstvenie trofeje, diplomy a propagačné materiály)
fakultné kolo: november - december 2022
rektorské kolo (finále): február - apríl 2023

600,00 áno

5
Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU

Žiadosť o finančný príspevok na pokračovanie v revitalizácií posilňovne Junák
(nákup stacionárneho bicykla, olympijská obojručná os, jednoručné činky 1-10 kg)

870,00 áno

6 Študentský cech 
strojárov SjF STUBA

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na zakúpenie Airbike do priestorov posilňovne 
Herkules a Diana
(nákup stacionárneho bicykla)

1 000,00 áno

7

Združenie študentov 
Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave

Žiadosť o finančný príspevok na viac dňové podujatie Your Knowledge v Kaštieli v Kočovciach, 
ktoré prináša spojenie teórie s praxou v stavebníctve
(podujatie určené pre študentov SvF, kde budú účastníkom poskytnuté prednášky a praktické 
ukážky technologických postupov spoločností a firiem. Nákup pamätných predmetov pre 
účastníkov, ubytovanie a strava pre 30 účastníkov, doprava)

1 600,00 áno

8 CHEM – Spolok 
študentov FCHPT STU

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre projekt “Separovanie 2.0”
(nákup 9. sad odpadkových košov)

353,66 áno

9
Študentský cech 
strojárov SjF STUBA

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na výmenu grafických kariet v počítačoch na študovni 
C300 a zriadenie tréningového centra pre e-šport v priestoroch ŠD Mladá Garda
(nákup 5 ks grafických kariet)

2 694,50 áno

10
CHEM – Spolok 
študentov FCHPT STU

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre projekt „Beánia technikov”
(kapely (Polemic, Helenine oči, Malalata, Club 84, Technik STU) a fotograf)

5 976,87 áno

11 Esport STUBA o.z.

Vianočný turnaj STU v hre Counter Strike: Global Offensive s účasťou stredoškolákov a 
absolventov STU
(nákup 5 ks externých monitorov, game hosting, voice hosting, prenájom štúdia, honorár, vecné 
ceny)

2 100,00 áno

12

Študentský parlament 
elektrotechnikov a 
informatikov STU a Rada 
ubytovaných študentov 
ŠD Mladosť

Žiadosť o finančný príspevok na nákup spoločenských hier pre organizovanie akcií na fakulte a 
internáte
(nákup 23. hier)

375,00 áno

13 CHEM – Spolok 
študentov FCHPT STU

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre projekt “Večer spoločenských hier”
(3ks spoločenských hier)

97,97 áno

14

Študentské združenie IRŠ 
TLIS pri Slovenskej 
technickej univerzite v 
Bratislave

Digitálna zvuková strižňa štúdia IRŠ TLIS
(nákup komponentov do počítača optimalizovaného na spracovanie, produkciu a postprodukciu 
zvuku)

1 350,00 áno

15 OZ Študentská rada MTF 
STU

Vybavenie na študentskú akciu NONSTOP
(3 dňové podujatie, kde sa študenti zapájajú do športových, vedomostných a zábavných súťaží v 
interiéri aj exteriéri fakulty - nákup 2 ks stanov a 2 ks pivných setov)

1 022,00 áno

20 000,00

Schválené na Kolégiu rektora STU dňa 26.10.2022

CELKOM výška požadovanej finančnej podpory 

Predložené návrhy na poskytnutie podpory pre študentské organizácie boli posúdené na zasadnutí Kolégia rektora STU dňa 26. 10. 2022, pričom bolo zohľadnené 
stanovisko študentskej časti AS STU k jednotlivým návrhom.
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