
 

 

Vedenie  
13.01.2020  
 
 

Stav plnenia hlavných úloh Vedenia STU do konca roka 2019  
  
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
Vypracoval: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 členovia Vedenia STU 
 
 Zdôvodnenie: Priebežný stav plnenia plánu úloh vedenia – krátkodobý horizont. 

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia hlavných úloh 

Vedenia STU do konca roka 2019.  
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Stav plnenia hlavných úloh Vedenia STU do konca roka 
2019 (stav k 08.01.2020) 
 

Kvestor 

 Preinvestovať všetky prostriedky na rekonštrukciu internátov pridelené STU v r. 
2018, 2019 

o v procese, 13.12.2019 sme dostali poslednú časť na ŠD - 2,1M 

 Dokončiť zámenu pozemkov medzi STU a UK v areáli ŠD – Mlynská dolina 
o v procese, hranica je stanovená, ďalší krok je na strane UK 

 Pripraviť návrh vysporiadania pozemkov pod budovami STU (Vazovova a ŠD J. 
Hronca) s mestom Bratislava 

o  v decembri bol pripravený a odoslaný konkrétny návrh na HM BA 

 Iniciovať jednotnú univerzitnú evidenciu a správu nehnuteľností 
o  ukončená 1. etapa implementácie - na FA STU 

 Optimalizovať priestorové usporiadanie Rektorátu, univerzitných pracovísk 
a fakúlt v areáli Vazovova – Mýtna 

o v procese ukončovania (ostáva Útvar ACCORD) 

 Vypracovať zásady režijných nákladov súčastí rektorátu 
o  splnené (príslušný príkaz rektora vydaný) 

 
Strategické projekty a rozvoj 

 Príprava projektu Accord 
o splnené, implementácia v procese  

 Príprava zapojenia sa do EIT Digital 
o splnené 

 Definovanie štandardov výkonov pracovníkov 
o v procese (v závislosti zo záverov personálneho auditu na jednotlivých 

pracoviskách) 

 Dokončiť personálny audit rektorátu 
o splnené 

 Zlepšovanie pracovných podmienok na rektoráte 
o v procese a v súlade so závermi personálneho auditu 

 
Veda, výskum, doktorandské štúdiá 

 Vyhodnotenie programu výskumných tímov 
o splnené 

 Vyhodnotenie programu excelentné publikácie 
o v procese, vyhodnotenie bude podľa výzvy vo februári 

 Rozpracovanie akčného plánu HRS4R 
o úlohy na rok 2019 splnené, plán je rozpracovaný,  

predpoklad ukončenia žiadosti podľa rozpisu v máji 2020  
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 Naštartovanie programu Softskills pre PhD. študentov 
o splnené 

 Návrh zmien v postupoch pre habilitácie a inaugurácie 
o v procese, v závislosti od štandardov SAAVŠ - štandardy nie sú zatiaľ 

schválené, na ich tvorbe sme sa podieľali, predpokladaný termín 
schválenia marec 2020 

 Zmena VV kritérií rozdeľovania dotácie 
o v procese, ďalší návrh do konca januára 2020 

 
Vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov 

 Zmena pedagogických kritérií rozdeľovania dotácie 
o splnené 

 Zápočet pedagogických výkonov medzi súčasťami univerzity 
o v procese 

 Rozvoj športu na STU 
o v procese 

 Budovanie poradenského centra STU 
o v procese 

 Kritériá a výber najlepších pedagógov 
o v procese 

 
Inovácie a prax 

 Realizovať presťahovanie InQb a inkubovaných firiem z Pionierskej ulice 
o splnené 

 Rozbehnúť činnosť Pracovnej skupiny STU pre spoluprácu s praxou 
o splnené, návrh na transformáciu pracovnej skupiny na Radu pre 

spoluprácu s praxou v procese 

 Aktualizácia činnosti STU Scientific, s.r.o. 
o splnené 

 Vypracovanie návrhu systému sponzorstiev na univerzite a jej súčastiach 
o v procese 

 
Propagácia a zahraničie 

 Zvýšenie študentských Erasmus mobilít o 20% 
o v procese 

 Koncepčná príprava Erasmus projektov 
o  splnené  

 Zapojenie STU do projektu Európskych univerzít 
o v procese, prebiehajú rokovania 

 Príprava realizácie nového obsahu a grafickej úpravy univerzitného časopisu 
Spektrum 

o obsah a grafická úprava je schválená 
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 Príprava lokalitného programu a architektonickej súťaže na úpravu vnútrobloku 
STU 

o v procese v spolupráci s ÚM a FA, v rámci projektu MUNDUS 


